
Bilag 2. Afrapportering af kongeindikatorer 4/2016 

Driftsmål, der lever op til ambitionsniveauet, er markeret med grøn. 

Driftsmål, der ikke lever op til ambitionsniveauet, er markeret med rød. 

Driftsmål, for hvilke der ikke er fastsat et ambitionsniveau, har ikke en farvemarkering. 

 

Politisk mål Kongeindikator Bemærkning 
Ambitionsniveauet   Udvikling siden seneste 

måling 

Målopfyldelse 

Patientens 

situation styrer 

forløbet 

"Er du alt i alt tilfreds 

med 

indlæggelsens/besøge

ts forløb?" 

Tilfredshedsmålingen er 

fortsat under etablering, og 

data bygger på Amager og 

Hvidovre Hospital, 

Bispebjerg of 

Frederiksberg Hospital 

samt Region 

Hovedstadens Psykiatri.  

 

Data er her baseret på april 

2016.  

4,5 (somatik og psykiatri) Stigning fra 4,4 

 

 

 

 

 

 

Stigning fra 4,1 

Somatik: 

4,5 (oktober 2016) 

 

 

 

 

 

Psykiatri: 

4,2 (juli 2016) 

Høj faglig kvalitet 

Kliniske 

kvalitetsdatabaser 

 

- 

80 % målopfyldelse Stigning  fra 72 % 73 % målopfyldelse 

(juni 2016) 

Ekspansive 

vidensmiljøer 

Hjemtagne eksterne 

midler i form af 

eksterne indtægter til 

forskning og 

innovation fra 

offentlige og private 

finansieringskilder. 

Kongeindikatoren måler 

på regionens samlede 

indhentning af eksterne 

midler til forskning og 

innovation fordelt på 

hospitaler, virksomheder 

og centre. 

Der genereres minimum 100 

mio. kr. pr. år i eksterne 

forsknings- og 

innovationsmidler. 

 

Forslag om nyt 

ambitionsniveau forelægges i 

forbindelse med efterårets 

opdatering.  

Stigning fra 531 mio. kr. 

(januar – juni) 

 

 823,5 mio. kr. (jan - 

oktober) 

Grøn og innovativ 

metropol 

CO2- udledning for 

kommunerne som 

geografi 

 

 

For hovedstadsregionen 

som geografi beregnes 

data om CO2-udledning 

via den kommende 

kommunale CO2-

Kommunerne i 

hovedstadsregionen har 

generelt stor fokus på at 

reducere CO2-udslippet og 

energiforbruget. Det ses bl.a. 

Over tid har kommunerne i 

hovedstadsregionen 

reduceret CO2-udledningen 

med 10 % i årene fra 2010 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CO2- udledning for 

Region Hovedstaden 

som virksomhed. 

beregner. Data kommer fra 

de 29 kommuners 

opgørelser og samles til en 

årlig regional opgørelse. 

Energistyrelsens nye CO2-

beregner er blevet lanceret 

den 26. oktober 2016. 

Afrapporteringens data er 

udarbejdet på basis af 

denne samt regionens og 

kommunernes nyligt 

afsluttede 

klimabenchmark. 

ved, at kommunerne som 

minimum har som mål at 

reducere CO2-udslippet med 

2 pct. om året. Derudover er 

kommunerne generelt aktive 

med at igangsætte indsatser, 

der skal bidrage til en fossilfri 

varme og energiforsyning. 

 
 

til 2014. 

Det samlede CO2-udslip var 

i 2010: 6.181.926 tons mod 

5.551.577 tons i 2014, 

svarende til 3,2 tons pr. 

indbygger. 

 

Ambitionsniveauet for 

kongeindikatoren for CO2 for 

energi og transport er fastlagt 

til en reduktion fra 122.080 

tons i baselineåret 2013 til 

54.350 tons i 2025. For affald 

er ambitionsniveauet at øge 

den sparede CO2-udledning 

som følge af øget 

genanvendelse fra 2.839 tons 

i baselineåret 2013 til 6000 

tons i 2025. 

 

For Region Hovedstaden 

som virksomhed viser 

Klimaregnskab 2015, at den 

samlede CO2-udledning fra 

el, varme og transport fra 

Region Hovedstadens 

hospitaler, virksomheder og 

koncerncentre var 109.423 

tons i 2015 mod 122.080 

tons i baselineåret 2013. 

Den sparede CO2-udledning 

som følge af genanvendelse 

af affald var 3.057 tons i 

2015 mod 2.839 tons i 

baselineåret 2013.  

 

 

 


