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Konstitueringsaftale for Region Hovedstaden for 2018-2021 

 

Tiltrædende aftalen er: Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, 
Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Alternativet  
 
Denne aftale indeholder de højest prioriterede fokusområder for regionsrådet de næste 4 år og 
indeholder arbejdsdelingen på fokusområderne mellem udvalg og regionsrådet. Vedlagte aftale 
forpligter alle partierne sig til at overholde og bakke op om.  
 
Eventuelle ændringer eller udvidelser skal derfor ske i enighed efter drøftelse mellem partierne. 
 
Visionerne for Region Hovedstaden 
Partierne er enige om, at Region Hovedstaden skal have et stærkt offentligt sundhedsvæsen med fri 
og lige adgang for alle, med et stort fokus på hurtig opsporing og diagnosticering, hurtig behandling 
- også på sundhedsfremme og forebyggelse.  
 
Regeringen har i oktober 2017 valgt at suspendere 2 % produktivitetskravet. Det vil have stor værdi 
for vores personale og vores planlægning. Vi ønsker et sundhedsvæsen, der bliver målt på den værdi, 
vi skaber for patienterne inden for de økonomiske rammer, vi har. Der er derfor brug for at Region 
Hovedstaden fremover arbejder for en bredere udbredelse af en mere værdibaseret måling i forhold 
til hospitalernes effektivitet. Herudover skal der være en tydelig vejledning til patienterne ved retten 
til det udvidede frie sygehusvalg. Partierne vil arbejde for, at der ikke bliver foretaget unødvendige 
processer, dokumentationskrav og kontroller i sundhedsvæsenet, og fortsætte arbejdet med 
afbureaukratisering.  
 
Region Hovedstaden indførte i 2016-2017 regionens nye it-system - Sundhedsplatformen. Et af 
hovedargumenterne for at indføre systemet var at sikre bedre patientsikkerhed.  
 
Efter at alle hospitalerne er kommet på systemet, har vi måtte konstatere, at den implementeringsplan 
der var præsenteret, var for optimistisk. Der er behov for, at der arbejdes på løsninger på flere 
niveauer. Der er behov for dialog og åbenhed med de sundhedsfaglige grupper for at vi kan komme 
igennem implementeringsperioden. Som politisk ansvarlige for projektets videreførelse vil vi følge 
udrulningen og optimeringen af systemet tæt i Forretningsudvalget. Der nedsættes derfor en 
følgegruppe under forretningsudvalget. Dette for at sikre politisk opbakning til de politisk besluttede 
mål om, at det skal blive lettere at være patient, lettere at være medarbejder.  
 
Både i forhold til tekniske ændringer og tilpasninger af systemet i forhold til arbejdsdeling 
faggrupperne igennem, men i lige så høj grad, at der sættes ind på de enkelte hospitaler for at sikre 
opbygning og tilpasning af effektive arbejdsgange, der passer de enkelte specialer.  
 
Vil vi på baggrund af Rigsrevisions rapport om Sundhedsplatformen følge op på situationen og 
efterfølgende drage de eventuelle konsekvenser. 
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Partierne er enige om at et vigtigt mål i perioden er, at der arbejdes videre for at få bedre 
sammenhængende patientforløb på tværs af sektorer og specialer. Udvalget for Sammenhængende 
Behandling udarbejdede i september 2017 12 anbefalinger. Der er enighed om, at der skal arbejdes 
videre med at realisere disse 12 anbefalinger – herunder Patientansvarlig Læge.  
 
Der skal i perioden arbejdes med FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling, og hvordan disse kan 
implementeres i regionens fremtidige arbejde. 
 
Mere demokrati 
Partierne vil arbejde for, at Region Hovedstaden styrkes som demokratisk institution. Derfor skal der 
arbejdes med øget patient- og borgerdeltagelse herunder forsøg med nye former for 
borgerinddragelse.   
 
 

Partierne er enige om følgende væsentlige politiske mål i valgperioden 
 
 
Forretningsudvalget:  
Forretningsudvalget er regionens økonomiudvalg, der forestår den økonomiske planlægning og de 
samlede planlægningsopgaver i regionen. I perioden er partierne enige om, at de vigtige 
indsatsområder for udvalget er:  
 

- Sundhedsplatformens implementering skal følges, så de politiske mål med systemet om at 
sikre, at det bliver lettere at være patient, lettere at være medarbejder og at højne kvaliteten 
og patientsikkerheden nås. Der etableres et dialogforum under Forretningsudvalget med 
repræsentanter fra hospitalerne, Center for IT, medico og telefoni, medarbejderorganisationer 
mfl..  
 

- Akutområdet/akuttelefonen, ved at der løbende følges op i forhold til efterlevelse af de 
fastsatte kvalitetsmål og patienttilfredshed mv.  
 

- En ny værdibaseret styring af regionen 
 
Medarbejderne i regionen skal have relevant efteruddannelse. Ved at sikre de rigtige kompetencer 
hos alle personalegrupper understøttes kvaliteten i det arbejde, der udføres.   
 
 
Udvalg for forebyggelse og sammenhæng: 
Region Hovedstaden anser det som et vigtigt udviklingsmål at arbejde systematisk med forebyggelse 
sammen med kommunerne for blandt andet at undgå unødvendige genindlæggelser.  
 
Region Hovedstaden skal arbejde systematisk med at forebygge ulighed i sundhed. Vi ønsker at 
opretholde fokus på hjælp til de mest udsatte borgere i regionen eksempelvis psykisk sårbare ved at 
udbygge og videreudvikle eksisterende indsatser som for eksempel tværfaglige gadeplansteams. 
 
Der ønskes en større sammenhæng mellem den regionale og kommunale del af sundhedsvæsenet. 
Partierne ønsker at regionen får en klar strategi for, hvordan dette skal skabes – herunder planer for 
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etablering af sundhedshuse, der kan tilbyde relevante sundhedsydelser i nærmiljøet. Dette bør ske i 
regi af den kommende sundhedsaftale. 
 
Der er fokus på at forebygge genindlæggelse på grund af forkert medicinering ønskes et fokus på 
uhensigtsmæssig medicinanvendelse.  
  
Miljø og klima udvalget: 
Der skal i perioden være øget fokus på miljøbelastning fra regionens egne virksomheder og 
institutioner, samt arbejde på, hvordan denne kan nedbringes til gavn for vores miljø samt understøtte 
grønne indkøb. 
 
Region Hovedstaden skal gennemføre de store byggeopgaver, så de kommende hospitaler påvirker 
klimaet mindst muligt eksempelvis via lavt energiforbrug, fornuftigt valg af byggematerialer, 
begrænset vandforbrug og ressourcebevidst spildevandshåndtering.  

 
Sundhedsudvalget: 
Det er målet med Hospitalsplan 2020, at alle borgere skal have lige god behandling uanset, hvor de 
bor, og om deres sygdom er fysisk eller psykisk. Forligspartierne ønsker at fastholde princippet om, 
at både nærhed og kvalitet er vigtig, så patienterne møder den højeste kvalitet i behandlingen så tæt 
på, hvor de bor som muligt.  
 
Partierne bakker desuden op om et enstrenget akutsystem, der skal sikre hurtig hjælp af høj kvalitet. 
Det skal sikres at alle borgere i regionen kan få hurtig og kompetent hjælp ved akut sygdom. Specielt 
skal der fokus på akuttelefonen og de nye Fælles Akutmodtagelser, hvor det er vigtigt at få 
speciallægerne i front. Her skal medarbejderne involveres i forandringsprocessen. 
 
Vi ønsker at få løst den nuværende faglige uenighed om organiseringen af akuttelefonen 1813. Vi vil 
nedsætte en tværpolitisk forhandlingsgruppe, der skal genoptage dette arbejde med henblik på at få 
flere læger med speciale i almen medicin tilknyttet 1813 og snarest muligt at finde et kompromis, der 
vil tilfredsstille de relevante parter. 
 
Partierne er enige om at prioritere det øgede antal fødsler i regionen. Der skal åbnes en ny 
fødeafdeling på Bispebjerg Hospital, hvis der er fagligt belæg for det. Der skal i perioden arbejdes 
med at udbredes ”kendt jordemoder ordning” initiativet på flere af regionens fødeafdelinger.  

 
Øget fokus på de pårørende og, hvordan de kan bruges som en ressource og sikres inddragelse i 
behandlingsforløbet. Her skal der være speciel fokus på børnene og de udfordringer de har, når det er 
dem, der er de pårørende.   
 
Der foretages en gennemgang af hospitalernes service til patienterne på tværs af regionen. Dette sker 
i form af et kvalitetseftersyn blandt tilbud af madordninger til blandt andet underernærede patienter, 
ekstern patienttransport, telefonisk, fysisk tilgængelighed samt information til patienter og pårørende. 
 
Vi arbejder i Region Hovedstaden med at styrke og udbrede brugen af palliativ behandling. Den 
palliative indsats skal fremme livskvaliteten hos patienter, som er døende, og skal ikke kun være 
afgrænset til kræftpatienter. Derfor er partierne enige om at se på yderligere initiativer, der kan sikre 
en værdig død med mulighed for hospicepladser eller tilbud om støtte i eget hjem eller på hospitalerne 
– også til børn.  
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Der skal ske en yderligere prioritering af indsatser i forhold til kræft, hjerter og transplantation – både 
i forhold til undersøgelser, behandling og rehabilitering. I dette arbejde i det midlertidige udvalg skal 
involveres klinikere og patienter i tilrettelæggelsen af arbejdet. Region Hovedstaden har den bedste 
overlevelse på kræft og hjertesygdomme i Danmark. Det fremtidige arbejde skal understøtte den 
udvikling.  
 
Særligt udvalg for værdibaseret styring: 
Der skal i denne periode arbejdes struktureret i regi af det særlige udvalg for værdibaseret styring 
med at finde nye veje for at sikre god kvalitet og den behandling, der giver størst værdi for patienterne. 
Der er allerede igangsat 9 projekter, der alle skal følges op og sikres evaluering i forhold til udbredelse 
af gode resultater i resten af regionen. 
 
 
Erhverv- og vækst og forskningsudvalget: 
Region Hovedstaden vil fortsætte sin årelange tradition for samarbejde mellem regionen og private 
aktører. Dette både i forhold til formelt OPP- samarbejde, udlicitering, forskningssamarbejde o.lign. 
 
Der skal sikres arbejdskraft i regionen. Derfor skal der igangsættes initiativer, der sikrer unge 
uddannelse specielt i forhold til erhvervsuddannelserne, således at erhvervsuddannelserne bliver 
førstevalg for flere unge. Samarbejdet om Copenhagen Skills med erhvervsskolerne, virksomheder 
og kommunerne skal videreføres, og der skal tages nye initiativer, der kan øge rekrutteringen. 
 
Byggerierne i regionen skal fortsat ske på overenskomstmæssige og socialt ansvarlige løn- og 
ansættelsesvilkår.  
 
Greater Copenhagen skal styrkes i forhold til at tiltrække flere virksomheder og arbejdspladser. 
 
Regionen skal fokusere på at give gode vilkår til at fremme forskning. Vi savner særligt viden om 
evidens i forhold til medicin til børn og udvikling. Region Hovedstaden er en stærk partner inden for 
sundhedsforskning. Det er ønsket at bevare denne position og partierne skal arbejde for at understøtte 
forskningssamarbejder, der udføres i samarbejde mellem lægepraksis, hospitaler, 
uddannelsesinstitutioner og/eller private virksomheder. Dette gælder også ved sundhedspersonalets 
egne forskningsinitiativer. 
 
Social og Psykiatriudvalg: 
Partierne har som mål at styrke psykiatrien i perioden, herunder at sikre sammenhæng i behandlingen 
for patienter, der lider af såvel psykiske som fysiske sygdomme. Derfor skal der i perioden udarbejdes 
en ny 3-årig plan for udvikling af psykiatrien i Region Hovedstaden. I det arbejde skal indgå 
erfaringer med ikke medicinske metoder og en helhedsorienteret tilgang til behandling. 
 
Der ønskes et øget fokus på de pårørende i psykiatrien, og hvordan de kan bruges som en ressource 
og sikres inddragelse i behandlingsforløbet. Her skal der være speciel fokus på børnene, når det er 
dem, der er de pårørende.   
 
Der skal arbejdes med bedre overgange mellem børne- og ungdomspsykiatrien til voksenpsykiatrien, 
samt igangsættes initiativer, der skal nedbringe tvang og overdødelighed blandt psykiatriske patienter 
– særligt de misbrugende patienter.  
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Der skal desuden styrkes og videreudvikles på konceptet for ”Huset for Psykisk Sundhed” (et 
samarbejdsprojekt med Københavns Kommune). Herunder med fokus på nedtrapning af borgere med 
uhensigtsmæssigt medicinbrug. 
 
I perioden skal ske et samarbejde med kommunerne om kortlægning af udviklingen i den kommunale 
og den regionale psykiatriindsats. 
 
Trafikudvalg: 
Partierne forpligter sig til at arbejde for den fælles trafikplan for Hovedstadsregionen, der blev 
vedtaget i 2016.  
 
Vi ønsker at sikre en velfungerende kollektiv trafik i regionen, der aflaster trængselsproblemer og 
sikrer mobilitet på tværs af regionen også i tyndt befolkede områder, bl.a. let adgang til 
arbejdspladser, uddannelsesinstitutioner og hospitaler.  
 
Partierne forpligter sig til at afdække, hvordan man kan nedsætte miljøbelastningen i områder præget 
af støj, møg og røg på trafikområdet ved nye vejeforbindelser og ved brug af kollektiv trafik og elbiler. 
Der er enighed om at bakke op om at udfase dieselbusser i regionens drift og erstatte dem med el-
bussen eller lignende frem mod 2030. 
 
Vi vil fortsat arbejde for at udbrede netværket af supercykelstier til hele regionen.  
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Udvalg: 
 
Sundhedsudvalg, formandsposten besættes af Konservative 
 
Social- og Psykiatriudvalg, formandspost besættes af Socialdemokratiet 
 
Udvalg for Forebyggelse og Sammenhæng, formandspost besættes af Alternativet 
 
Erhvervs- og vækst og forskningsudvalg, formandspost besættes af Socialdemokratiet 
 
Miljø- og Klimaudvalg, formandspost besættes af Socialdemokratiet 
 
Trafikudvalg, formandsposten besættes af SF 
 
Særligt udvalg: Værdibaseret patientbaseret styring: Radikale Venstre 
 
 
 
Parterne er enige om at stemme ved det konstituerende regionsrådsmøde således at: 
 
Socialdemokratiet besætter Regionsrådsformandsposten 
 
1. Næstformand besættes af Dansk Folkeparti 
 
2. Næstformand besættes af Radikale Venstre 
 
Forretningsudvalget sammensættes af 15 medlemmer,  
 
Heraf besætter Socialdemokratiet: 5   
Heraf besætter De Konservative Folkeparti: 2  
Heraf besætter Dansk Folkeparti: 1   
Heraf besætter Det Radikale Venstre: 1  
Heraf besætter SF: 1    
Heraf besætter Å: 1   
 
Sundhedskoordinationsudvalget (SKU) formand besættes af Socialdemokratiet 
 
Bestyrelsen for Trafikselskabet Movia, besættes af Konservative 
 
Formand for Vækstforum i Hovedstaden, besættes af Socialdemokratiet 
 
Medlem af Vækstforum i Hovedstaden besættes af  Konservative 
 
Næstformand i Copenhagen Capacity: Socialdemokratiet 
 
Bestyrelsen for Copenhagen Capacity (medlem) besættes af SF, og Konservative 
 
Næstformand i bestyrelsen for Wonderful Copenhagen besættes af Socialdemokratiet 
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Bestyrelsen for Wonderful Copenhagen (medlem) besættes af Dansk Folkeparti 
 
Næstformand i bestyrelsen for Hovedstadens Letbane I/S (næstformand), besættes af Dansk 
Folkeparti 
 
Bestyrelsen for Hovedstadens Letbane I/S (medlem), besættes af SF 
 
Bestyrelsen for Gate 21 besættes af Socialdemokratiet 
 
Bestyrelsen for Lokaltog A/S besættes af Konservative 
 
Bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol, besættes af SF 
 
Medlem af Greater Copenhagen and Skåne Komiteen besættes af Socialdemokratiet 
 
Fire videnskabsetiske poster:  
Næstformandspost: Socialdemokratiet 
Næstformandspost: Dansk Folkeparti (Helst i A) 
Næstformandspost: Socialdemokratiet 
Næstformandspost: Konservative 
 
 
Øvrige hverv fordeles som udgangspunkt forholdsmæssigt mellem aftalepartierne. 
 
 
Politiske udvalg: 
 
Sundhedsudvalg, næstformandspost besættes af Socialdemokratiet 
 
Social- og Psykiatriudvalg, næstformandspost besættes af Alternativet 
 
Udvalg for Forebyggelse og Sammenhæng, næstformandspost besættes af Konservative 
 
Erhvervs- og vækst og forskningsudvalg, næstformandspost besættes af Radikale 
 
Miljø- og Klimaudvalg, næstformandspost besættes af  Radikale 
 
Trafikudvalg, næstformandspost besættes af Socialdemokratiet 
 
Næstformand i særlig udvalg for værdibaseret styring besættes af Socialdemokratiet 
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