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POLITIKERSPØRGSMÅL 

Spørgsmål nr.: RR-201-18 
Dato: 26. november 2018 
Stillet af: Jacob Rosenberg (I)  
Besvarelse udsendt den: 30. november 2018 
 
 
Spørgsmål: 
 
Der er i november 2018 nedsat et ekspertråd til review af arbejdet med Sundhedsplat-
formen. Jeg vil i denne forbindelse spørge om følgende: 
 

1) Jeg går ud fra, at der er indgået en kontrakt med medlemmerne af dette ek-
spertråd. Hvor lang tid løber kontrakten? Dvs. er aftalen tidsbegrænset, og 
hvis ja, hvor længe? 

2) Hvad er honoraret for hver enkelt af ekspertrådets medlemmer? 
3) Hvad er planen for information af Regionsrådet om ekspertrådets løbende ar-

bejde samt de konklusioner, som de opnår? 
4) Ekspertrådet har ikke medlemmer fra den kliniske hverdag, dvs. brugere af 

Sundhedsplatformen. Hvad er ekspertrådets plan for at indhente nødvendig in-
put fra brugerne af Sundhedsplatformen? 

 
 
Svar: 
 
Ad spørgsmål 1) 
 
Region Hovedstaden har indgået aftale med medlemmerne af Ekspertrådet om at gen-
nemføre et review af arbejdet med Sundhedsplatformen i overensstemmelse med det 
af Region Hovedstaden til Ekspertrådet udarbejdede kommissorium. Ekspertrådet træ-
der efter kommissoriet for Ekspertrådets arbejde sammen i perioden fra den 13. no-
vember 2018 til og med den 31. juni 2019.    
 
Ad spørgsmål 2) 
 
Der er aftalt en timepris for hvert enkelt medlem af Ekspertrådet på 683 kr. til fuld og 
endelig afregning. Dette indebærer, at det enkelte medlem ikke herudover har krav på 
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godtgørelse for udgifter afholdt i forbindelse med deltagelse i Ekspertrådets aktivite-
ter. Ekspertrådets medlemmer har mulighed for at frasige sig honorar for arbejdet i 
Ekspertrådet. Der er i aftalen med rådsmedlemmerne aftalt et loft på indtil videre 100 
timer. Administrationen har søgt afklaring med statslige instanser, der har lignende råd 
etableret, og niveauet for honorering er afstemt hermed.  
 
Ad spørgsmål 3) 
 
Forretningsudvalget og regionsrådet vil modtage orientering om Ekspertrådets arbejde 
og endelige konklusioner. 
 
Ekspertrådet skal jf. kommissoriet delrapportere 1. gang senest medio januar 2019. 
 
Ad spørgsmål 4) 
 
Ekspertrådet har endnu ikke lagt sig fast på en plan for evt. inddragelse af input fra 
brugere af Sundhedsplatformen. 
 
Såfremt Ekspertrådet måtte ønske det, vil der kunne tages stilling til spørgsmålet om 
en udvidelse af Ekspertrådet med brugere af Sundhedsplatformen. 
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