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Dato: 10.april 2018

Den 17. april 2018

Regionshandicaprådet

DAGSORDENSPUNKT 1: Velkomst og præsentationsrunde

Koncerndirektør Svend Hartling kommer forbi og byder det nye regionshandicapråd velkommen.

Side 2

Den 17. april 2018

Regionshandicaprådet

DAGSORDENSPUNKT 2: Godkendelse af dagsorden

REGIONSHANDICAPRÅDETS BESLUTNING

Side 3

Den 17. april 2018

Regionshandicaprådet

DAGSORDENSPUNKT 3: Konstituering af formand og næstformand

ADMINISTRATIONENS INDSTILLING

1. At regionshandicaprådet vælger en formand og næstformand for Regionshandicaprådet for perioden 1.januar 2018 – 31.december 2021.

SAGSFREMSTILLING
Ifølge det kommissorium, som regionsrådet har vedtaget for regionshandicaprådet, vælger
regionshandicaprådet selv en formand og næstformand.
Kommissoriet er vedlagt som bilag 1.

REGIONSHANDICAPRÅDETS BESLUTNING
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Den 17. april 2018

Regionshandicaprådet

DAGSORDENSPUNKT 4: Godkendelse af forretningsorden

ADMINISTRATIONENS INDSTILLING

1. At Regionshandicaprådet godkender forslaget til forretningsorden (bilag 2)

SAGSFREMSTILLING
Ifølge kommissoriet for regionshandicaprådet udformer regionshandicaprådet selv
sin forretningsorden.
Forretningsordenen er et sæt etablerede og anerkendte spilleregler for arbejdet i rådet. Den indeholder blandt andet regler om, hvornår dagsorden udsendes, hvordan
medlemmerne kan få et punkt på dagsordenen til et kommende møde, hvornår rådet
er beslutningsdygtigt osv.
Administrationen har udarbejdet et forslag til forretningsorden. Der er taget udgangspunkt i forretningsordenen, der var gældende for det tidligere regionshandicapråd.
Forslag til forretningsorden er vedlagt som bilag 2.

REGIONSHANDICAPRÅDETS BESLUTNING

Side 5

Den 17. april 2018

Regionshandicaprådet

DAGSORDENSPUNKT 5: Konstituering af medlemmer til SP dialogforum

ADMINISTRATIONENS INDSTILLING
1. At Regionshandicaprådet vælger en repræsentant til SP dialogforum.

SAGSFREMSTILLING

Dialogforum under forretningsudvalget om Sundhedsplatformen
Regionsrådet har besluttet at nedsætte et dialogforum om Sundhedsplatformen under forretningsudvalget.
Dialogforummet betegnes ’SP-Dialogforum’.
Formål og mødeform
Af konstitueringsaftalen for Region Hovedstaden 2018 – 2021 fremgår bl.a. følgende: ”Sundhedsplatformens implementering skal følges, så de politiske mål med
systemet om at sikre, at det bliver lettere at være patient, lettere at være medarbejder og at højne kvaliteten og patientsikkerheden, nås.
Der etableres et dialogforum under Forretningsudvalget med repræsentanter fra
hospitalerne, Center for it, medico og telefoni, medarbejderorganisationer m.fl.”
Med SP-Dialogforum ønsker partierne at forbedre muligheden for en direkte og
mere uformel dialog om Sundhedsplatformen mellem de sundhedsfaglige ledere og
medarbejdere og politikerne. Partierne ønsker at fremme åbenheden og debatten om
implementeringen af Sundhedsplatformen, arbejdsgange og udfordringer for medarbejderne, behandling af og kommunikation med patienterne, den fremadrettede
udvikling osv.
Der kan ikke træffes formelle beslutninger i SP-Dialogforum.
Mødeform:
Alle deltagere kan foreslå emner til drøftelse i SP-Dialogforum, dvs. både faste
punkter, der aftales på forhånd, og aktuelle emner under punktet ”aktuelt”. Formålet
med dette ’tomme’ punkt er dels at understøtte den frie og åbne drøftelse mellem
klinikere, politikere og administration, dels at sikre aktualiteten i emnerne, dvs. fx
at drøfte en dagsaktuel medieomtale, henvendelser el.lign. I det omfang, det er relevant, kan der naturligvis også aftales opfølgning på emner til drøftelse ved et kommende møde. Eksterne deltagere kan i fællesskab inviteres ind til at holde oplæg,
bidrage med erfaringer osv.
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Med afsæt i konstitueringsaftalen er det den åbne og tillidsfulde dialog af aktuelle
forhold, der er i centrum for SP-Dialogforum. Dette betyder, at deltagerne i SP-Dialogforum er indforstået med, at indholdet på møderne ikke altid er 100 procent fastlagt og kendt på forhånd, og at der heller ikke altid kan gives konkrete svar eller
konkluderes entydigt på mødet vedr. et bestemt emne.
Som en del af drøftelsen af Sundhedsplatformen skal der være en arbejds- og tidsplan over løsningen af de væsentligste problemer, således at SP-Dialogforum kan
følge udviklingen af handlingsplanerne og resultaterne.
SP-Dialogforum forankres under forretningsudvalget, som fortsat vil modtage de
løbende statusrapporter om Sundhedsplatformen og varetage den konkrete, politiske behandling af sager vedr. Sundhedsplatformen. Det er derfor som udgangspunkt
ikke hensigten med SP-Dialogforum, at der fx skal afrapporteres på konkrete emner, som allerede følges i forretningsudvalget.
Regionsrådsformanden varetager posten som fast mødeleder for SP-Dialogforum.
Mødelederen fastlægger dagsordenen med input fra de deltagende parter og organisationer i samarbejde med den administrative medarbejder, der varetager sekretariatsbetjeningen af SP-Dialogforum.
Referat:
Efter hvert møde udsendes et kort beslutningsreferat til alle mødedeltagere. Indkaldelse med dagsorden, eventuelt materiale og referatet lægges desuden på regionens
hjemmeside.
Det vurderes fra gang til gang, om der også skal kommunikeres eksternt om et af
mødets temaer, fx via en fælles pressemeddelelse eller lignende.
Deltagerkreds
Repræsentanter fra partierne:
SP-dialogforum har 9 politiske medlemmer. Derved er alle partier repræsenteret, og
der sikres mulighed for en god formidling videre ud til de øvrige regionsrådsmedlemmer.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sophie Hæstorp Andersen (A)
Karin Friis bach (B)
Christoffer Buster Reinhardt (C)
Jens Mandrup (F)
Jacob Rosenberg (I)
Henrik Thorup (O)
Martin Geertsen (V)
Marianne Frederik (Ø)
Martin Schepelern (Å)
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Repræsentanter fra organisationerne:
Via Regionens MED-udvalg (RMU) inviteres Foreningen af Speciallæger (FAS),
Yngre Læger (YL), Dansk Sygeplejeråd (DSR), Jordemoderforeningen, HK og
FOA til at deltage med 1-2 hospitalsansatte fra hver faggruppe. Organisationerne
afgør selv, om repræsentanterne skal være medlemmer af MED, eller om de
inviteres fx direkte via organisationerne.
Deltagere fra koncernledelsen, herunder hospitalsdirektionerne:
- Tre-fire vicedirektører fra hospitalerne.,
- Center for IT, medico og telefoni (CIMT): Vicedirektør Pia Kopke
- Center for Sundhed (CSU): Centerdirektør Anne Skriver
- Center for HR (CHR): Centerdirektør Martin Magelund
- Center for Økonomi (CØK): Datachef Nina Bonnevie (er desuden medlem
af KAI-styregruppen)
- Koncerndirektionen (KD): Regionsdirektør Hjalte Aaberg
Yderligere sundhedsfaglige deltagere:
For at sikre yderligere repræsentation fra de sundhedsfaglige medarbejdere, der arbejder med Sundhedsplatformen i den daglige, kliniske praksis, foreslås det, at der
via afdelingsledelserne på fx tre
hospitaler inviteres yderligere en medarbejder. Det foreslås, at det netop er medarbejdere, og ikke ledere,
men dog med fokus på, at det er medarbejdere med et godt helhedssyn og tværgående blik.
Øvrigt:
En repræsentant for Patientinddragelsesudvalget og en repræsentant for Regionshandicaprådet er også inviteret til at deltage.
Det bør overvejes, om der derudover kan inviteres andre medarbejdere, ledere, patienter, pårørende eller eksterne parter med til møderne i forbindelse med drøftelse af
konkrete emner.
For at sikre en bred repræsentation og diversitet i perspektiverne foreslås det, at der
udpeges nye medlemmer via medarbejderorganisationerne samt nye repræsentanter
fra koncernledelsen og koncerndirektionen hvert år.
Sekretariatet varetager sekretariatsbetjeningen af SP-Dialogforum.
Mødekadence
SP-Dialogforum mødes 4-6 gange årligt. Møderne placeres tidmæssigt sidst på eftermiddagen og har en varighed på ca. tre timer.
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Kommende møder:
• 28. juni
• 20. september
• 6. november
• 12. december

REGIONSHANDICAPRÅDETS BESLUTNING
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Den 17. april 2018

Regionshandicaprådet

DAGSORDENSPUNKT 6: Introduktion til Region Hovedstadens arbejde

ADMINISTRATIONENS INDSTILLING

1. At regionshandicaprådet tager orienteringen til efterretning

SAGSFREMSTILLING
Helle Hartmann holder oplæg med en introduktion til regionens opgaver.

REGIONSHANDICAPRÅDETS BESLUTNING
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Regionshandicaprådet

DAGSORDENSPUNKT 6: Arbejdsplan 2018

ADMINISTRATIONENS INDSTILLING

1. At regionshandicaprådet drøfter emner til arbejdsplan for 2018
2. At regionshandicaprådet godkender mødeplan for 2018

3. At regionshandicaprådet fremover drøfter arbejdsplanen på hvert møde
SAGSFREMSTILLING
Regionshandicaprådet fastlægger selv sin arbejdsplan. Til inspiration for regionshandicaprådets drøftelse af arbejdsplan har administrationen samlet en oversigt
over de sager og forslag, som er blevet rejst af det tidligere regionshandicapråd,
samt de emner det tidligere råd har fulgt løbende.
Forslag til sager:
• Regionshandicaprådet skal have fokus på medarbejderrettede IT-systemer.
• Invitere Region Hovedstadens Akuthjælp til et møde i regionshandicaprådet,
for at drøfte tilgængelighed ift. Akuthjælp app’en.
• Afholde en workshop om tilgængelighed i Smart Cities i samarbejde med
Center for Regional Udvikling og andre relevante samarbejdspartnere.
• Invitere politikere med til flere af regionshandicaprådets møder.
• Undersøge hvordan regionshandicaprådet kan bidrage til arbejdet i udvalget
for værdibaseret styring.
• En årlig opfølgning på regionens arbejde med brugerinddragelse på forskellige områder (Der har været et oplæg om brugerinddragelse i Den Sociale
Virksomheds tilbud).
• Status for Steno diabetescenter: Allan Flyvbjerg holdte oplæg om det nye
center på regionshandicaprådets møde i april 2017, hvor det blev aftalt at
han kan komme tilbage og holde oplæg med en status.

Emner
•
•
•
•

som regionhandicaprådet har fulgt løbende:
Kampagnen God Adgang
Implementering af Patientansvarlig læge
Nye rammeaftaler for det sociale område
Regionens arbejde med tilgængelighed

Regionshandicaprådet foretog en evaluering af rådets arbejde i den første periode i
sommeren 2017. Denne er vedlagt som bilag 3.
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Det foreslås at regionshandicaprådet drøfter og prioriterer de sager, der ønskes på
arbejdsplanen. Ud fra regionshandicaprådets drøftelse, vil administrationen lave et
forslag til arbejdsplan for det kommende år.
Arbejdsplanen er dynamisk og kan løbende tilpasses rådets ønsker og relevante sager. Det foreslås at regionshandicaprådet løbende drøfter arbejdsplanen.
Forslag til mødedatoer i 2018:
Tirsdag d. 17. april kl. 17-19
Tirsdag d. 12. juni kl. 17-19
Onsdag d. 22. august kl. 17-19
Tirsdag d. 16. oktober kl. 17-19
Tirsdag d. 4. december kl. 17-19

REGIONSHANDICAPRÅDETS BESLUTNING
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Den 17. april 2018

Regionshandicaprådet

DAGSORDENSPUNKT 7: Eventuelt

REGIONSHANDICAPRÅDETS BESLUTNING
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