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Oversigt over udvalgsstruktur i de andre 4 regioner 
 
Denne summariske oversigt over udvalgsstruktur i de fire øvrige regioner er udarbej-
det på baggrund af oplysninger på regionernes hjemmesider. 
 
Region Syddanmark 
Region Syddanmark følger Skanderborgmodellen. Den umiddelbare forvaltning ligger 
i regionsrådet. Der er nedsat 9 stående udvalg med rådgivende funktioner over for re-
gionsrådet. 
 
Forretningsudvalget 
Har opgaver som i Region Hovedstaden. 
 
Sundhedsudvalget 
Udvalget rådgiver regionsrådet i spørgsmål vedrørende sundhedsområdet – primært 
sygehusområdet (somatik), herunder  

o kvalitet,  
o prioritering,  
o sundhedsplan, 
o overordnet sundheds-it-strategi,  
o specialeplan, samt  
o visitation til skadestue.  

Sundhedssamordningsudvalget 
Udvalget beskæftiger sig med det tværsektorielle sundhedssamarbejde, herunder  

o sundhedsaftalen med kommunerne,  
o planlægningsopgaver på praksisområdet,   
o varetager konneks ift primærsektoren, herunder også psykiatrien, samt 
o tværsektoriel IT  

http://www.regionsyddanmark.dk/wm437082
http://www.regionsyddanmark.dk/wm438295
http://www.regionsyddanmark.dk/wm438296
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Innovationsudvalget 
Udvalget beskæftiger sig med udvikling af velfærdsydelser kombineret med den regi-
onale udvikling, herunder  

o erhvervsudvikling,  
o anlægsopgaver vedrørende kvalitetsfondsbyggerier, herunder implementering 

af ny  
o teknologi,  
o generalplaner vedrørende somatikken, samt 
o OPP-projekter og offentligt-privat samarbejde om erhvervsudvikling, sund-

heds- og  
o velfærdsinnovation. 

Præhospitaludvalget 
Udvalget beskæftiger sig med  

o den præhospitale indsats, 
o sundhedsberedskabet, og 
o patientbefordring og sundhedsmæssig betjening af ikke-brofaste øer 

Psykiatri- og socialudvalget 
Udvalget beskæftiger sig med  

o den regionale psykiatri,   
o det regionale socialområde,  
o anlægsopgaver inden for psykiatri- og socialområdet. 

Udvalget for Regional Udvikling 
Udvalget beskæftiger sig med regional udvikling, herunder  

o erhvervspolitik,  
o turisme,  
o klima og bæredygtighed,  
o uddannelse og  
o regional kollektiv trafik 

http://www.regionsyddanmark.dk/wm438297
http://www.regionsyddanmark.dk/wm438299
http://www.regionsyddanmark.dk/wm438300
http://www.regionsyddanmark.dk/wm438314
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Udvalget for dansk - tysk samarbejde 
Udvalget beskæftiger sig med samarbejdet med tyske parter indenfor områderne  

o økonomisk vækst og erhvervsudvikling,  
o sundhed,  
o arbejdsmarked,  
o forskning og uddannelse,  
o infrastruktur og  
o kultur. 

Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer 
Udvalget beskæftiger sig med regionens opgaver på  

o miljø,  
o jordforurening og  
o råstofområdet. 

Ligestillingsudvalget 
Udvalget beskæftiger sig med ligestilling i forhold til regionens opgavevaretagelse i 
forhold til  

o køn,  
o handicap,  
o etnicitet og  
o uddannelse. 

http://www.regionsyddanmark.dk/wm438315
http://www.regionsyddanmark.dk/wm438317
http://www.regionsyddanmark.dk/wm438318
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Region Midtjylland 
Har nedsat et forretningsudvalg og 4 rådgivende udvalg samt 4 midlertidige udvalg 
med konkrete, afgrænsede opgaver. De rådgivende udvalg skal bidrage til at styrke 
den politiske beslutningsproces i forhold til sager, der skal behandles i forretningsud-
valget. 
 
Forretningsudvalget  
Har opgaver som i Region Hovedstaden, men varetager derudover den umiddelbare 
forvaltning af alle regionens opgaver.  
 
De rådgivende udvalg 
Hospitalsudvalget 
Udvalget har til opgave at følge implementeringen af Sundhedsplanen, herunder pla-
nens tre hovedspor: 

o På patientens præmisser 
o Sundhed og sammenhæng – gensidig afhængighed 
o Den bedste kvalitet – hver gang på den rigtige måde 

 
Udvalget følger regionens store byggeprojekter. Hertil kommer opgaver vedr. bl.a.  

o 112-ordninger i tyndt befolkede områder med lange responstider. 
o etablering af akut- afdelingerne. 
o kvalitetsmål for hospitalerne 
o med særlig fokus på kræft- og hjertepakkerne. 
o telemedicinske løsninger 

 
Psykiatri og Socialudvalget  
Udvalget følger udviklingen på psykiatri- og socialområdet, herunder arbejdet med 
gennemførelse af psykiatriplanen og den sociale strategi. Udvalget bidrager til 

o udarbejdelse af ny psykiatriplan og ny social strategi fra 2017 
o styrkelse af samarbejde med patienter og pårørende 
o følger arbejdet med udrednings- og behandlingsretten 

Det rådgivende udvalg vedrørende regional udvikling  
Udvalget følger udviklingen inden for området regional udvikling. Udvalget bidrager 
til arbejdet med bl.a.  

o ReVUS 
o Kollektiv trafikplan 
o Vækstforums handlingsplan 
o Kapacitetsfastsættelse på uddannelsesområdet 
o Råstofplan 
o Koncernstrategi for internationalisering 
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Det rådgivende udvalg for nære sundhedstilbud  
Udvalget har til formål at være med til at sikre en sammenhængende indsats fra alle 
sundhedsvæsenets sektorer. Udvalget skal være med til at udvikle og styrke samarbej-
det med kommuner og almen praksis, herunder bl.a. gennem opfølgning på  

o Praksisplaner 
o Sundhedsaftaler 
o Nationale initiativer som kræftplaner og plan for den ældre medicinske patient 
o Kronikerstrategi 
o Telemedicin 

De midlertidige udvalg 
3 af de midlertidige udvalg er nedsat for 2016 og 2017 og beskæftiger sig med følgen-
de emner: 

• Kræft 
• Medicin 
• Bæredygtig omstilling 

Det midlertidige udvalg for Patientsikkerhed er nedsat for 2014 – 16. 

 

https://www.rm.dk/politik/udvalg/midlertidige-udvalg/kraft/
https://www.rm.dk/politik/udvalg/midlertidige-udvalg/medicin/
https://www.rm.dk/politik/udvalg/midlertidige-udvalg/gron-omstilling/
https://www.rm.dk/politik/udvalg/midlertidige-udvalg/patientsikkerhed/
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Region Nordjylland 
Region Nordjylland har også placeret den umiddelbare forvaltning i forretningsudval-
get og har nedsat 6 særlige udvalg med rådgivende og forberedende opgaver over for 
forretningsudvalg og regionsråd. De særlige udvalg skal følge udviklingen på deres 
område med henblik på en realisering af Region Nordjyllands strategi for det på-
gældende område. Udvalgene skal endvidere drøfte udviklingstendenser, udfor-
drings- og problemområder, så der sikres en sammenhæng og koordinering med 
det arbejde, som regionens politikere varetager på de nævnte områder samt i for-
hold til de årlige budgetprocesser. 
 
Forretningsudvalget  
Har opgaver som i Region Hovedstaden, men varetager derudover den umiddelbare 
forvaltning af alle regionens opgaver.  
 
Udvalg for Sundhed og Sammenhæng 

Udvalget skal med afsæt i den politiske sundhedsaftale  

- bidrage til udarbejdelse og implementering af sundhedsplanen, 
- følge udviklingen og samarbejdet med praksissektoren og kommunerne – 

herunder  
o telemedicinske løsninger,  
o rehabilitering og palliation i relation hertil, 
o sammenhængende patientforløb  
o patient- og pårørende inddragelse, samt  

Psykiatriudvalget 
Udvalget skal  

- udarbejde et forslag til psykiatriplan til Regionsrådet 
- drøfte udviklingstendenser, udfordrings- og problemområder med koor-

dinering i forhold til de årlige budgetprocesser, herunder:  
o overdødelighed,  
o dobbeltdiagnose,  
o tvang,  
o stigmatisering og  
o sektorsamarbejde – kommuner, almen praksis og somatiske hospi-

taler 
o patient- og pårørende inddragelse.  
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Udvalget for det Specialiserede socialområde 
Udvalget skal 

- formulere udviklingsplaner på det specialiserede social- og specialunder-
visningsområde, herunder perspektiverne i et mere målrettet samarbejde 
med frivillige og civilsamfund,  

- drøfte kapacitetsudviklingen på området, 
- følge og drøfte faglige spørgsmål, fx magtanvendelse og tilsyn samt in-

ternationalt samarbejde, 
- følge anlægsprojekter på området, og som byggeudvalg tilkendegive 

synspunkter i forhold til den enkelte sag. 

Udvalget for Infrastruktur, klima, kultur og miljø 

Udvalget skal  

- udarbejde forslag til de overordnede ideer, udviklingsplaner og indsatser 
indenfor udvalgets område, herunder  

o regionale mobilitets-planer,  
o råstofplaner,  
o jordforureningsstrategier og årlige indsatsplaner, 
o kulturplan,  

- behandle ansøgninger om råstofindvinding,  
- drøfte forberedelse og implementering af kollektive trafikplaner, 
- følge arbejdet med Nordjylland som klimaregion, samt 
- udarbejde forslag til handlingsplan for internationale aktiviteter på oven-

nævnte områder. 

Udvalg for Kvalitet og patientsikkerhed 

Udvalget skal  

- bidrage til udarbejdelse og implementering af sundhedsplanen, 
- følge udviklingen og opgaverne vedrørende  

o Den Danske Kvalitetsmodel for Sundhedsvæsenet,  
o Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram,  
o servicemål,  
o patientsikkerhed,  
o den nationale udredningsret og behandlingsgarantier,  
o udviklingen på kræftområdet, samt 
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o patient- og pårørende inddragelse 

Udvalget for Vækst, Innovation og kompetencer 

Udvalget skal  

- følge Vækstforums arbejde,  
- fungere som følgegruppe for regionens interne og eksterne innovations-

indsats samt sundheds- og velfærdsinnovation,  
- varetage regionens internationale innovationsarbejde,  
- udarbejde forslag til de overordnede ideer, udviklingsplaner og indsatser 

indenfor udvalgets område, herunder  
o den regionale vækst- og udviklingsstrategi,   
o regionens uddannelsesplaner  
o rammer for udmøntning af eventuelle puljemidler til innovation  



   Side 9 

 

Region Sjælland 
Region Sjælland har bevaret det fleksible forretningsudvalgsstyre fra regionernes start 
og har ikke nedsat stående udvalg, men har for perioden 2016 – 17 nedsat 7 nye særli-
ge, midlertidige udvalg til varetagelse af opgaver af forberedende og rådgivende ka-
rakter for regionsrådet. Udvalgene har fået til opgave at være politikformulerende og 
politikevaluerende.  
 
De særlige udvalg skal understøtte implementering af regionens visions- og hand-
lingsplan for 2014 – 17 og bidrage til regionsrådets målsætning om, at Region Sjæl-
land skal være danmarksmester i sammenhæng.  
 
Forretningsudvalget  
Har opgaver som i Region Hovedstaden. 
 
Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud 
Udvalgets overordnede arbejdsområde er   

o Specialeplanen, hjemtag og konkurrenceudsættelse 
o Sygehusmedicin 
o Kapacitet og kvalitet på sygehusene 
o Sygehusbyggeri som en vej til bedre patientforløb 
o Patienten som partner 
o Politik for frivillige 

Udvalget for det nære sundhedstilbud 
Udvalgets overordnede arbejdsområde er  

o Sundhedsaftalen, 
o Patienten som partner, 
o Det nære sundhedsvæsen, herunder praksisområdet, 
o Det tværsektorielle område, herunder samarbejdet med kommuner mv., 
o Sygesikringsmedicin, 
o Det præhospitale område. 

Social- og Psykiatriudvalget 
Udvalgets overordnede arbejdsområde er 

o Socialområdet 
o Samarbejde med kommunerne 
o Dansk kvalitetsmodel på det sociale område 
o Opfølgning på strategi på socialområdet og psykiatriområdet 
o Integreret psykiatri 
o Kompetenceudvikling og forskning i psykiatrien 
o Moderne og fremtidssikret psykiatri 

http://www.regionsjaelland.dk/Politik/udvalg-og-netvaerk/regionsraadets-udvalg/Sider/Udvalget-for-oeget-kvalitet-og-kapacitet-i-sundhedsvaesenet.aspx
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Erhverv, uddannelse og beskæftigelsesudvalget 

Udvalgets overordnede arbejdsområde er 
 
o Vækst- og udviklingsstrategi, incl. investeringsplan 
o Flere i uddannelse i hele regionen 
o Kultur 
o Relationer til Vækstforum 

 
Klima, miljø, trafik og infrastrukturudvalget 
Udvalgets overordnede arbejdsområde er 
 

o Mobil- og bredbånd 
o Sjælland baner vejen 
o Trafikplan 
o Råstofplan 
o Jordforurening 
o Klimastrategi og -politik 
o Energi-samarbejde med kommuner 
o Attraktivitet og ydreområder 

 
Udvalget for forskning og innovation 
Udvalgets overordnede arbejdsområde er  

 
o Forskning 
o Sundhedsdata og digitalisering af fremtidens sundhedsvæsen 
o Politik, strategi og mål for innovation og OPI, herunder plan for innovations-

potentialer bl.a. i offentlige anlægsinvesteringer 
o Politik, strategi og mål for OPS og OPP 
o Innovation inden for det regionale udviklingsområde 

 
Udvalget for internationalt samarbejde 
Udvalgets overordnede arbejdsområde er 

 
o Interreg-samarbejdet 
o EU 
o Greater Copenhagen 
o STRING 
o Turisme og Østersøpartnerskabet 
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