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Skitsering af opgavefordeling i de 5 udvalg 
 
 
Ad 1. Sundhedsudvalg 
Udvalget har til opgave at arbejde for udviklingen af sundhedsydelser for borgerne i 
region hovedstaden således, at de til stadighed har den højeste kvalitet. Udvalgets 
opgavebeskrivelse/kommissorium udarbejdes med udgangspunkt i de opgaver, der i 
dag ligger i kvalitetsudvalget samt dele af opgaverne i Patientudvalget. Dvs. 

• Kontrol af og opfølgning på opstillede overordnede kvalitetsmål 
• Den kliniske kvalitet på regionens hospitaler på baggrund af de 

landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser o.lign. 
• Arbejdet med patientsikkerhed på regionens hospitaler og i praksissektoren 
• Arbejdet med sikring af kvalitet i medicinanvendelsen  
• Opfølgning på akutområdet, herunder opfølgning på og implementering af de 

politiske beslutninger samt registrering af ventetider 
• ”Højest op” – sundhed i verdensklasse: 

o Internationalisering (Massachussetts m.fl.)  
o Forskning og innovation 
o Global Excellence 
o Partikelterapi 

• Best-practise – kortlægning og udbredelse 
 
B. Psykiatriudvalg 
Udvalget har til opgave at arbejde for udviklingen af kvalitet, sammenhæng og fokus 
på netværksinddragelse og recovery i psykiatrien i region hovedstaden. Udvalgets 
opgavebeskrivelse/kommissorium udarbejdes med udgangspunkt i de opgaver, der i 
dag ligger i psykiatriudvalget. Dvs: 

• Kvalitetsudviklingen inden for psykiatrien, herunder arbejdet for at nedbringe 
anvendelsen af tvang 

• Opgaver i forbindelse med etablering og drift af PsykInfo 
• Satspuljeprojekter på psykiatriområdet 
• Styrkelse af den ambulante behandling i psykiatrien, herunder 

sammenhængende forløb på tværs af sektorer og shared care 
• Særlige indsatser vedrørende patienter med dobbeltdiagnoser og patienter, der 

pendler mellem psykiatriske og sociale tilbud 
• Særlig fokus på netværksinddragelse og recovery 
• Særligt fokus på indsatserne i forhold til børn og unge, herunder ventetiderne i 

børne- og ungdomspsykiatrien 
• Forskning inden for psykiatri- og socialområdet, herunder omsættelse til 

klinisk praksis 
• Specialundervisningsområdet 
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C. Udvalget for tværsektorielt samarbejde 
Udvalget har til opgave at udvikle samarbejde, sammenhæng, klar kommunikation og 
inddragelse af borgere, patienter og pårørende i region hovedstadens sundhedsydelser, 
og at dette sker ”tættest på” i forhold til patienterne. Udvalgets opgavebeskrivelse 
/kommissorium udarbejdes med udgangspunkt i nedenstående: 

• Udmøntning og opfølgning på eksisterende planer, herunder kræftplan, 
fødeplan og ældreplan 

• Arbejdet med at skabe sammenhæng i patientforløb og øget patienttilfredshed 
• Patientvenlighed, skiltning, mad og servicestrategi 
• Opfølgning på børnepolitikken 
• Kommunikation, herunder kodeks, digitalisering, patientinformation, Info-TV 
• Samarbejdet med praksissektoren, herunder spørgsmålet om tilgængelighed  
• Telemedicin og patientempowernment 
• Samarbejdet med kommunerne omkring sundhed, overgange og særlige 

grupper. 
• Sammenhængende patientforløb og feed-back processer 
• Særligt udsatte grupper 
• Ulighed i sundhed 
• Kronikerforløb, gravide, ældre, forebyggelse, medicinering på plejehjem 
• Misbrugsområdet i samarbejde med psykiatriudvalget 
• Klageområdet 

Dvs. en del af de opgaver, der i dag ligger dels i patientudvalget, dels i udvalget 
vedrørende udsatte grupper. 
 
 
På det regionale område foreslås det, at der oprettes to stående udvalg:  
 
D. Erhvervs- og vækstudvalg  
Udvalget har til opgave at udvikle arbejdet for den grønne og innovative metropol, 
herunder særligt at fremme samarbejdet om fokuseret vækst med andre offentlige 
myndigheder, vidensinstitutioner og erhvervsliv inden for prioriterede områder som fx 
lifescience og cleantech. Udvalgets opgavebeskrivelse/kommissorium udarbejdes med 
udgangspunkt i de opgaver, der i dag er placeret i Miljø- og grønvækstudvalget. 

• Udarbejdelse af en ny vækst- og udviklingsstrategi 
• Samarbejde om erhvervspolitik 
• Opfølgning på innovationspolitik og klimastrategi 
• Infrastrukturens betydning for vækst 
• Bevilling af regionale erhvervsfremme midler til erhvervsprojekter 
• Opfølgning og evaluering af projekter inden for erhverv og klima  
• Udarbejdelse af analyser inden for erhverv og klima  
• Høring om fysisk planlægning (fingerplan, landsplanredegørelse etc.) 
• Samarbejde omkring den regionale beskæftigelsesindsats 
• Høringer i forbindelse med oprettelse og nedlæggelse af 

uddannelsesinstitutioner 
• Øresundsdage 

Det vil være en hensigtsmæssigt, hvis der sikres personsammenfald mellem udvalgets 
medlemmer og regionens repræsentant(er) i Vækstforum. 
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E. Miljøudvalg 
Udvalget har til opgave at udvikle Region Hovedstadens egen indsats på 
miljøområdet. Det gælder både regionens miljøinitiativer som driftsorganisation og 
regionens myndighedsopgaver på miljøområdet. Udvalget skal derudover følge op på 
de tilhørende mål og politikker. 

• Agenda 21, herunder miljørigtigt byggeri 
• Miljørigtig drift og udvikling inden for eget virksomhedsområde 
• Opfølgning på Grønt Regnskab 
• MOVIA – bestilling af kollektiv trafik og MOVIAs trafikplan 
• Cykelsuperstier 
• Opfølgning og evaluering af projekter inden for området  
• Jordforurening, råstoffer, spildevand og overfladevand 

Det vil være en hensigtsmæssigt, hvis der sikres personsammenfald mellem udvalgets 
medlemmer og regionens repræsentant i MOVIAs bestyrelse. 
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Øvrige hverv og sammenhænge til udvalgene 
 
Hensynet til øvrige hverv 
Ud over de stående udvalg skal der vælges/udpeges medlemmer til en hel række 
hverv, udvalg og kommissioner, hvor Region Hovedstaden er repræsenteret.  
 
Det er hensigtsmæssigt, hvis der ved sammensætningen af udvalgene og ved 
valg/udpegningen af medlemmer til øvrige hverv satses på at sikre personsammenfald 
mellem udvalg og repræsentation i ”beslægtede” udvalg/organer. (som ovenstående 
vedr. Vækstforum og Movia illustrerer) 
 
Nedenfor bringes en oversigt over de hverv, der indholdsmæssigt relaterer sig til de 
ovenfor skitserede 5 udvalg:  
 
Sundhedsudvalg:  

• Epidemikommissionen for Region Hovedstaden – 3 medlemmer 
• Dialogforum for sundhed – 6 medlemmer 
• Det fælles udvalg med Region Sjælland vedr. samarbejde på sundhedsområdet 

– 3 medlemmer 
• Bestyrelsen for Amgros I/S – 1 medlem 

 
Psykiatriudvalg: 

• Bestyrelsen for Bredegård – 3 medlemmer 
• Bestyrelsen for Jonstrupvang-Bebyggelsen – 1 medlem 
• Bestyrelsen for plejehjemmet Solgaven – 2 medlemmer 
• Valgbestyrelsen for specialundervisningsinstitutionen Geelsgaard – 1 medlem 
• Dialogforum for psykiatri – 6 medlemmer 

 
Det tværsektorielle udvalg: 

• sundhedskoordinationsudvalget 
• De 6 videnskabsetiske komiteer for Region Hovedstaden – 6 medlemmer i 

hver komité (evt. deling med Sundhedsudvalget) 
• Samarbejdsudvalget for almindelig og Vederlagsfri Fysioterapi – 2 

medlemmer 
• Det regionale samarbejdsudvalg vedrørende kiropraktisk behandling – 2 

medlemmer 
• Samarbejdsudvalget vedr. tandlæger i Region Hovedstaden – 2 medlemmer 
• Regionstandlægenævnet i Region Hovedstaden – 6 medlemmer 
• Det regionale samarbejdsudvalg vedr. almen praksis i Region Hovedstaden – 

5 medlemmer 
• Kvalitets- og efteruddannelsesudvalget for almen praksis i region 

Hovedstaden – 2 medlemmer 
• Det regionale samarbejdsudvalg for speciallægepraksis – 4 medlemmer 
• Det regionale samarbejdsudvalg for psykologhjælp – 2 medlemmer 
• Samarbejdsudvalget vedr. fodterapi i Region Hovedstaden – 2 medlemmer 
• Bestyrelsen for Kommunikationscentret – 1 medlem 
• Bestyrelsen for Instituttet for blinde og Svagtsynede – 1 medlem 
• Bestyrelsen for Frelsens Hærs Krisecenter SVendebjerggard – 1 medlem 
• Dialogforum for handicap 
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Erhvervs- og vækstudvalget: 

• Vækstforum hovedstaden – 3 medlemmer herunder formandsposten 
• Bestyrelsen for Copenhagen Capacity – 4 medlemmer 
• Øresundskomiteen – 8 medlemmer og 8 stedfortrædere 
• Øresundskomiteen – forretningsudvalget – 2 medlemmer 
• Øresundskomiteens udvalg for Miljø- og grøn vækst – 2 medlemmer 
• Overvågningsudvalget for Øresund- Kattegat-Skagerak – Programmet – 2 

medlemmer 
• Styringsudvalget for delprogram Øresund – 2 medlemmer 
• Det regionale beskæftigelsesråd – 1 medlem samt 1 stedfortræder 
• Bestyrelsen for Wonderful Copenhagen – 2 medlemmer 
• Repræsentantskabet for Wonderful Copenhagen – 4 medlemmer 
• Styregruppen for strategisk uddannelsesforum Hillerød – 1 medlem 
• Trængselskommissionen for Hovedstadsområdet – 1 medlem 
• Netværket HH-gruppen – 1 medlem 
• Bestyrelsen for Copenhagen Film fund – 1 medlem (ekstern) 
• 1 medlem af hver af følgende bestyrelser 

o Rødovre Gymnasium 
o Espergærde Gymnasium og HF 
o Bestyrelsen for HF centret Efterslægten 
o Gentofte HF 
o VUC Hvidovre- amager 
o Københavns VUC 
o VUC Nordsjælland 
o Frederiksborg Gymnasium og HF 
o Frederiksværk Gymnasium og HF 
o Campus Bornholm 
o Social- og sundhedsskolen Brøndby 
o Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole 
o Det lokale uddannelsesudvalge for den pædagogiske grunduddannelse 

på Bornholm 
o Niels Brocks Handelsskole 
o Københavns Tekniske skole 
o Teknisk Erhvervsskole Center, TEC 
o SOPU København og Nordsjælland 
o Københavns Erhvervsakademi 
o Copenhagen Business Academy 
o Professionshøjskolen UCC 
o Professionshøjskolen Metropol 
o Erhvervsskolen Nordsjælland 
o Fodterapeutskolen i København 

• Dialogforum om uddannelse – 3 medlemmer  
 
Miljøudvalg 

• Bestyrelsen for Trafikselskabet Movia – 1medlem, 1 stedfortræder 
• Klimapolitisk forum – 5 medlemmer 

 
Hertil kommer en række hverv og poster, der ikke relaterer sig specifikt til udvalgene:  

• Repræsentantskabet for Bibliarium – 1 medlem 
• Regionernes Lønnings- og Takstnævn – 1 medlem, 1 stedfortræder 
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• Særligt sagkyndige retsmedlemmer – 2 medlemmer 
• Bedømmelseskomiteer for kvalitetsfondsbyggerierne 

 
Der gælder det særlige forhold, at valg til poster, hvortil Regionen lovpligtigt skal 
udpege medlemmer, skal ske ved det første konstituerende møde for det nye 
regionsråd (december 13) 

 
 
 
 
 


