
I arket er opgaverne listet efter det udvalg, hvor behandlingen af sagen starter. Afhængig af sagens art kan den gå videre til forretningsudvalget og regionsrådet.

Et eksempel herpå er "Plan for rekruttering og fastholdelse", der starter i Udvalget for Forskning, Innovation og Uddannelse og efterfølgende går over til forretningsudvalget

I feltet "Forelægges" er angivet, hvornår sagen forventes forelagt første gang.

I "Bemærkninger"-feltet er der angivet eventuelt vigtige informationer tilknyttet sagen.

I nogle tilfælde vil det stående udvalgs opgave være politikudviklende og i andre tilfælde opfølgende på tidligere igangsatte initiativer. Dette er ligeledes listet ved hvert punkt i feltet "Bemærkninger".

Opgaveoverskrifterne er så vidt det er muligt taget direkte fra budgetaftalen for at lette en gennemlæsning.

Læsevejledning
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Opgave Beskrivelse Mio. 

kr.

Forelægges Bemærkninger

Forretningsudvalget

Hospitalernes interne omprioriteringer Partierne bag budgetaftalen har tilkendegivet over for hospitalerne, at de interne omprioriteringer ikke 

må gå ud over patienternes ret til hurtig udredning og behandling. Partierne vil i december måned blive 

orienteret om omprioriteringerne og er enige om, at denne orientering ikke kan give anledning til at 

genåbne budgetaftalen.

Som det fremgår af aftalen vil regionsrådet blive inviteret til en teknisk gennemgang 

af hospitalernes interne omprioriteringer den 17. december i forbindelse med 

teknisk gennemgang af fjerde økonomirapport

Styrkelse af hensigtsmæssig 

medicinering

Vi kan styrke hensigtsmæssig medicinering gennem øget tværfagligt samarbejde i hospitalssektoren og 

praksissektoren. Dette er fx ved medicingennemgang og -afstemning ved farmaceuter. Arbejdet 

igangsættes med en første drøftelse i Forretningsudvalget.

Forelægges  1. kvartal 2020 Politikudviklende 

Vi vil arbejde med værdibaseret sundhed Forretningsudvalget skal fastlægge to til tre regionale mål på området. Forelægges december 2019 Politikudviklende

Fremtidens Rigshospital Igangsættelse af arbejde for modernisering af Rigshospitalet over tid, så de fysiske rammer matcher 

patienter og pårørendes behov og giver bedre rammer for personalets arbejde med behandling, 

forskning og uddannelse.

Forelægges  2. kvartal 2020 Politikopfølgende

Analyse af administrative arbejdsgange 

på og omkring hospitalerne

Forretningsudvalget igangsætter en analyse, som skal kigge på administrative arbejdsgange på og 

omkring hospitalerne. Formålet er at finde ud af, om der kan frigøres tid til klinikernes kerneopgaver, og 

hvordan dobbeltarbejde så vidt muligt kan undgås.

Kommissorium  forelægges i 1. 

kvartal 2020. Resultatet af 

analysen forelægges medio 2020.

Politikudviklende 

Bornholm - Digital Ø Formålet med Bornholm som Digital Ø er, at det bliver lettere at være patient. Det sker blandt andet ved 

at patienter fremover skal kunne modtage flere sundhedsfaglige ydelser virtuelt. Digital Ø vil også 

hjælpe til at nedsætte regionens CO2-udledning. Der skal herunder laves en analyse omhandlende 

perspektiver og udviklingsmuligheder ved telemedicin på Bornholm. Samarbejde mellem Bornholms 

Hospital og Telemedicinsk Videncenter i Center for Sundhed. Analysen forelægges 1. kvartal 2020.

1,5

Forelægges 1. halvår 2020 Politikopfølgende 

Opfølgning på Budgetaftale 2020
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Opgave Beskrivelse Mio. 

kr.

Forelægges Bemærkninger

Miljø- og Klimaudvalget

Afklaring af oprydningsmulighederne ved 

Collstrop-grunden

Formålet er at etablere et beslutningsgrundlag for, hvilken type oprydning, der er mest hensigtsmæssigt 

ved Collstrop-grunden.
1,0

Forelægges 2. kvartal Politikudviklende 

Fremme brug af genanvendelige 

materialer

Midlerne skal anvendes til at understøtte overgangen til en mere cirkulær økonomi inden for råstoffer 

og byggematerialer i samarbejde mellem region, kommuner og byggeriets parter.
1,4

Forelægges 2. kvartal Politikopfølgende

Udviklingspulje - grundvandskritiske 

pesticider

Midlerne afsættes til en forstærket indsats mod pesticider gennem nye metoder og ny viden. Indsatsen 

forventes at skulle ske i et tæt samarbejde med vandforsyninger og kommuner.
3,0

Forelægges 4. kvartal Delegation til Miljø- og klimaudvalget

Omlægning af medarbejdernes transport Vi skal indrette os, så vi kan omlægge medarbejdernes transport hen mod en grønnere transportform, 

når det er muligt.

Forelægges for Miljø- og 

Klimaudvalget samt 

Trafikudvalget i 2. kvartal

Politikudviklende 
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Opgave Beskrivelse Mio. 

kr.

Forelægges Bemærkninger

Social- og Psykiatriudvalget

Kortlægning af regionens herberger Vi skal sammen med beboerne og medarbejderne på herbergerne finde initiativer, der vil skabe mere 

nærhed og sammenhæng for hjemløse. 

Forelægges 2. kvartal 2020 Politikudviklende 

Ny bygning Psykiatrisk Center Sct. Hans Der skal gennemføres en proces med henblik på at afdække det samlede udgiftsbehov. 

Administrationen vil igangsætte analysearbejdet, som skal forelægges Social- og Psykiatriudvalget og 

forretningsudvalget. Der er lavet en plan for delleverancer til forelæggelse for Social- og 

Psykiatriudvalget løbende i første halvår 2020.

5,0

Forelægges 2. kvartal 2020 Det bemærkes med FL20, at forudsætningerne er ændret. Derfor vil 

administrationen revurdere situationen.

Omdannelse af seks 

dobbeltdiagnosesenge på Sct. Hans

Omdannelsen sker med henblik på at kunne rumme de mest ustabile og syge patienter.

10,3

Forelægges 2. kvartal 2020 Politikopfølgende

Intensiv behandling i voksenpsykiatrien Udmøntning af finanslovsmidler jf. anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen

12,2

Forelægges  1. kvartal 2020 Politikopfølgende

Intensive børne- og ungdomspsykiatriske 

specialiserede teams

Midlerne er afsat til at styrke den tidlige, målrettede, og intensive specialiserede indsats til børn og unge 

i form af etablering af nye intensive børne- og ungdomspsykiatriske specialiserede teams. Der skal 

afholdes en afsøgende workshop for at bestemme, hvordan midlerne bedst anvendes.
9,6

Forelægges  1. kvartal 2020 Politikudviklende 

Næste fase for visionsarbejdet om en ny 

børne og ungdomspsykiatri

Nye rammer for børne-og ungdomspsykiatrisk behandling med plads til familien på Børne- og 

ungdomspsykiatrisk center i Glostrup. Midlerne afsættes til næste fase i visionsarbejdet.
5,0

Forelægges 2. kvartal 2020 Politikudviklende 

Modernisering af regionens bo- og 

dagstilbud

Igangsætning af arbejdet med at lave en langsigtet plan for en tilsvarende gennemgribende 

modernisering af regionens 19 bo-og dagtilbud efter den nuværende renoveringsplan. Med planen skal 

tilbuddenes fysiske rammer bringes op på et kvalitetsmæssigt højt niveau, der understøtter den 

specialiserede indsats, regionen her varetager over for nogle af de mest sårbare borgere. 

Forelægges 2. kvartal 2020 Politikudviklende 
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Opgave Beskrivelse Mio. 

kr.

Forelægges Bemærkninger

Sundhedsudvalget

Evaluering af ordningen med kendt 

jordemoder på Herlev Hospital

Forelægges  3. kvartal 2020 Politikopfølgende 

Styrkelse af børneafdelingerne Stigning i antal fødsler medfører større pres på vores børneafdelinger. Bevillingen afsættes til at lette 

presset, så personalet får mere tid til det enkelte barn. 
12,0

Forelægges  1. kvartal 2020 Politikopfølgende 

Børneparathed på akutområdet Midlerne skal gå til at kunne etablere en lægelig ansvarlig for børneområdet, som skal sikre 

retningslinjer og understøtte uddannelse i akut behandling af børn både på Rigshospitalets 

TraumeCenter og på de øvrige akutmodtagelser.

0,5

Status Forelægges i 4. kvartal 

2020

Politikopfølgende. Opgaven er igangsat og administrationen vender tilbage med 

status, når den har gjort sig flere erfaringer.

Børnelægernes Børnetips Midler til at skabe tryghed for småbørnsfamilier ved at investere i Børnelægernes Børnetips, som kan 

klæde forældre på til at vurdere og hjælpe deres almindeligt syge børn hjemme. 
1,5

Forelægges  3. kvartal 2020 Politikopfølgende. Opgaven er igangsat og administrationen vender tilbage med 

status, når den har gjort sig flere erfaringer.

Tilbud til børn som pårørende Vi skal bygge videre på de gode erfaringer og sørge for, at alle hospitaler har et ordentligt tilbud til børn 

som pårørende. Midlerne afsættes til en første fase sammen med Børn, unge og sorg og Kræftens 

Bekæmpelse.
2,0

Forelægges  1. kvartal 2020 Politikopfølgende 

Opmærksomhed på LGBT+ personer Inddragelse af organisationer på området, sundhedsprofessionelle samt deres faglige organisationer og 

regionsrådets politiske partier. Arbejdet skal skabe dialog og et fælles billede af LGBT+personers møde 

med sundhedsvæsenet og komme med bud på, hvordan dette kan forbedres og styrkes.

Forelægges 2. kvartal 2020 Politikudviklende

Højtspecialiserede behandlingstilbud Styrke og videreudvikle de højtspecialiserede behandlingstilbud, en tværfaglig udregningsfunktion for 

unge med erhvervet hjerneskade og forkorte ventetider på udredning og behandling. 

19,3

Forelægges 1. kvartal 2020 Politikopfølgende

Styrkelse på ambulanceområdet Behovet for akut ambulancetransport har været og er fortsat stigende. Midlerne skal sikre, at 

ambulancen ved livstruende skade og sygdom også fremadrettet når frem inden for det politisk fastsatte 

servicemål og for at mindske presset på de øvrige kørsler.

7,0

Forelægges 1. kvartal 2020 Politikopfølgende
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Opgave Beskrivelse Mio. 

kr.

Forelægges Bemærkninger

Trafikudvalget

Opgradering af information ved 

stoppesteder

Opgraderingen af information sker for at skabe en god sammenhæng mellem det regionale og 

kommunale net og dermed øge borgernes oplevelse af et samlet kollektivt tilbud.
1,7

Forelægges 2. kvartal 2020. Politikopfølgende

Busfremkommelighed Midlerne skal sikre fremkommelighed på buslinje 123 mellem Glostrup og Roskilde for at øge 

attraktiviteten for passagerne.
2,7

Forelægges 2. kvartal 2020. Politikopfølgende

Analyser og anlæg til at kombinere 

cyklen med tog, bus og samkørsel

Midlerne afsættes til analyser og anlæg, der skal give gode betingelser for at kombinere cykel med tog, 

bus og samkørsel ved knudepunkter til mest mulig værdig for borgerne.
3,0

Forelægges 2. kvartal 2020 Politikudviklende

Fortsat indsats for støjbekæmpelse
1,5

Forelægges 1. kvartal 2020 Politikudviklende

Videreførelse af indsatsen for grøn 

mobilitet (CPH Electric)

Partierne er enige om at bidrage til at reducere den øgede luft- og støjforurening, trængsel og CO2-

udledning. Derfor videreføres indsatsen for grøn mobilitet og infrastruktur (Copenhagen Electric) i de 

kommende fire år.

3,0

Status for arbejdet forelægges i 2. 

og 3. kvartal 2020

Politikopfølgende. Strategien for CPH Electric, blev godkendt af Trafikudvalget d. 

06.06.19. 

Analyse af en mulig 

letbanestrækning/BRT-strækning fra 

Glostrup til Avedøre samt nordover.

Formålet er at give den kollektive transport et stort løft.

1,5

Forelægges 2. kvartal 2020. Politikopfølgende

Trafikbestilling for 2021 Regionens trafikudvalg ser fortsat på effektiviseringer, mulige omprioriteringer og nye løsninger som en 

vej til at håndtere de økonomiske udfordringer frem mod 2021. Politisk fastlæggelse af behov for 

justeringer i 2021 efter forelæggelse af Movias regnskab i 2020 og effektevaluering af Nyt Bynet.

Forelægges 4. kvartal 2020 Politikopfølgende

Grøn omstilling af tog og busser frem 

mod 2030

Når Movias regnskab foreligger i begyndelsen af 2020, og vi dermed har de første indikationer på en 

mulig efterregulering i 2021, samt hvilken effekt Nyt Bynet får for regionen, vil vi politisk fastlægge 

behovet for at gennemføre eventuelle justeringer i 2021.

Forelægges i 1., 2. og 3. kvartal 

2020

Politikudviklende. Forelægges i forbindelse med arbejdet med trafikbestilling og 

udbud af buslinjer.
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Opgave Beskrivelse Mio. 

kr.

Forelægges Bemærkninger

Udvalget for Forebyggelse og Sammenhæng

Handleplan for svært overvægtige børn 

og unge

Formålet med denne aftale skal være at forebygge overvægt, at flere svært overvægtige børn og unge 

får et relevant tilbud, og at der er en klar samarbejdsmodel for indsatsen, der kan være fælles for alle 

kommuner i regionen.

Forelægges 2. kvartal 2020 Politikudviklende 

Aftale om styrket samarbejde med PLO Konkret igangsættes fire initiativer, der kan bidrage til at reducere antallet af indlæggelser og skabe 

bedre patientforløb for ikke mindst de ældre borgere. 7,0

Status for implementering af 

aftalerne Forelægges  3. kvartal 

2020

Politikopfølgende

Gøre det attraktivt at være læge i Region 

Hovedstaden

Vi vil benytte overenskomstens løsningsmuligheder om fx delepraksis og licensklinikker og arbejde tæt 

sammen med PLO-H og kommunerne om at gøre det attraktivt at være praktiserende læge i Region 

Hovedstaden. Derudover vil vi understøtte muligheden for gensidig efteruddannelse mellem 

hospitalspersonalet og praktiserende læger og deres klinikpersonale.

Status Forelægges 2. - 3. kvartal 

2020

Politikopfølgende

Indsats mod hepatitis C Hepatitis C kan nu kureres medicinsk. Region Hovedstaden vil gøre en målrettet indsats i samarbejde 

mellem rusmiddelcentre, væresteder og fængsler i regionen og de infektionsmedicinske afdelinger.

Forelægges  3. kvartal 2020 Politikudviklende 
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Opgave Beskrivelse Mio. 

kr.

Forelægges Bemærkninger

Udvalget for Forskning, Innovation og Uddannelse

Bedre til ord og, tal og IT Der tages initiativ til at tiltaget Bedre til ord, tal og IT, som udbydes i mange kommuner nu også tilbydes i 

Region Hovedstaden. 

Forelægges 2. kvartal 2020 Politikopfølgende

Fremtidens STEM-kompetencer i 

hovedstaden

Det er nødvendigt at flere opkvalificerer sig med STEM-kompetencer (Science, Technology, Engineering, 

Math). Midlerne gives til at øge interessen for og søgningen til STEM-uddannelserne særligt blandt de 

ældste elever i grundskolen og gymnasier.
4,0

Forelægges 2. kvartal 2020 Politikopfølgende

Sundhedsforskning - én indgang Sammentænke eksisterende støttefunktioner så forskningen og på sigt patientbehandlingen styrkes. 

Den samlede funktion skal samtidig understøtte og styrke de offentlig/private forskningssamarbejder. 

Forelægges 2. kvartal 2020 Politikudviklende 

Plan for rekruttering og fastholdelse Regionens administration skal i samarbejde med bl.a. de faglige organisationer fremlægge en plan med 

konkrete projekter og initiativer til rekruttering og fastholdelse. Vi vil se på bredere inddragelse af 

prognosemodel, samt faggrupper såsom fysioterapeuter, ergoterapeuter, radiografer, social- og 

sundhedsassistenter og lægesekretærers kompetencer.

Forelægges 2. kvartal 2020. Politikudviklende 
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