
 

      Bilag 6.  

Bemærkninger til den fjerde kvartalsrapportering 2016  

 

Regionsrådet vedtog den 2. februar 2016 en række justeringer af de gældende kongeindikatorer, driftsmål og 

ambitionsniveauer.  Dette skete som led i den første planmæssige årlige opdatering af driftsmålstyringen.  

 

Administrationen har i forlængelse af regionsrådets beslutning gennemført en implementering af de nye og 

opdaterede driftsmål. De her rapporterede data er udtryk for de opdaterede driftsmål, der nu alle er 

implementeret.  

 

Regionsrådet har ved flere lejligheder efterlyst mere tidstro data. Administrationen arbejder målrettet på at 

sikre dette. På baggrund af regionsrådets ønske har administrationen valgt at rapportere på nyeste 

tilgængelige data, idet der dog bør knyttes bemærkninger til denne praksis. Det bør bemærkes, at visse 

driftsmål opgøres hen over 30 dage, hvorfor afrapporteringen må afvente denne tid. Det bør ligeledes 

noteres, at der for en række datas vedkommende sker efterregistreringer løbende.  Data rapporteres derfor i 

dag uden disse efterregistreringer, der først vil indgå i den efterfølgende afrapportering. Det er 

administrationens umiddelbare vurdering, at denne fejlkilde over tid vil vise sig ubetydelig. Det er 

administrationens vurdering at de præsenterede data i videst muligt omfang er tidstro. 

 

Denne rapportering er gennemført efter sundshedsplatformens implementering på Herlev og Gentofte 

Hospital. I forbindelse med implementeringen er der for visse driftsmålsvedkommende sket et databrud, og 

visse data mangler fra maj og fremefter. De driftsmål, der er tale om er markeret med en asterix og en 

supplerende tekst. 

 

Bemærkninger vedr. kongeindikatorer  

Patientens situation styrer forløbet: Generel tilfredshed i somatik og psykiatri. 

 Der foreligger data, idet tilfredshedsmålingen løbende udvides til at omfatte alle hospitaler. Fra 

denne måling er Birspebjerg og Frederiksberg Hospital inkluderet i målingen. 

 

Høj faglig kvalitet: Overholdelse af de kliniske kvalitetsdatabaser. 

 Der foreligger data. 

 

Ekspansive vidensmiljøer: Hjemtagne eksterne midler i form af eksterne indtægter fra offentlige og private 

finansieringskilder. 

 Der foreligger data.  

 

Grøn og innovativ metropol: CO2. 

 Den årlige afrapportering af kongeindikatoren foreligger ved denne afrapportering for første gang.  

 


