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1. BESLUTNING: GODKENDELSE AF DAGSORDEN
INDSTILLING
Administrationen indstiller til social- og psykiatriudvalget:


At godkende dagsorden for møde i social- og psykiatriudvalget den 19. marts 2018.

POLITISK BEHANDLING
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2. ORIENTERING: INTRODUKTION TIL REGION HOVEDSTADENS
PSYKIATRI
BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Social- og psykiatriudvalget vil på mødet få en introduktion til Region Hovedstadens Psykiatri og
organiseringen heraf.
INDSTILLING
Administrationen indstiller til social- og psykiatriudvalget:


At introduktion til Region Hovedstadens Psykiatri tages til efterretning.

POLITISK BEHANDLING
SAGSFREMSTILLING
Region Hovedstadens Psykiatri blev dannet den 1. januar 2007, hvor den psykiatriske behandling blev
samlet på ét hospital i Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Psykiatri er geografisk fordelt over
hele regionen og består af otte psykiatriske centre, ét børne- og ungdomspsykiatrisk center samt en
fælles stabsfunktion.
Region Hovedstadens Psykiatri er ansvarlig for driften af regionens ydelser på psykiatriområdet.
Kerneopgaven er behandling og pleje af mennesker med psykisk sygdom inden for de to lægefaglige
specialer voksenpsykiatri og børne- og ungdomspsykiatri.
Oplæg
På mødet vil direktør Martin Lund, Region Hovedstadens Psykiatri, give en introduktion til psykiatrien i
Region Hovedstaden og organiseringen heraf.
KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ingen konsekvenser.
RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen har ingen risici.
BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.
KOMMUNIKATION
Der er ikke planlagt en særskilt kommunikationsindsats.
TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges udvalget den 19. marts 2018.
DIREKTØRPÅTEGNING
Charlotte Hosbond / Hanne Rasmussen
JOURNALNUMMER
16025591
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3. DRØFTELSE: ARBEJDSPLAN FOR SOCIAL- OG
PSYKIATRIUDVALGET 2018
BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Regionsrådet har vedtaget en ny styrelsesvedtægt for Region Hovedstaden ved regionsrådsmødet den
30. januar 2018. Af den fremgår de stående udvalgs opgave- og ansvarsområder. Desuden har
medlemmerne af social- og psykiatriudvalget på udvalgsmødet den 7. februar 2018 præsenteret de
problemstillinger, de ønsker at prioritere.
Af hensyn til tilrettelæggelsen af arbejdet i udvalgene i valgperioden og for at kunne prioritere de
opgaveområder, som udvalget finder det særligt vigtigt at fokusere på, lægges der op til, at udvalget
drøfter forslag til arbejdsplan for 2018 samt forslag til en temaplan for hele valgperioden, med henblik på
at vedtage en endelig arbejdsplan og temaplan på udvalgsmødet i april 2018.
INDSTILLING
Administrationen indstiller til social- og psykiatriudvalget:


At drøfte forslag til arbejdsplan for 2018 og temaplan for 2018-2021 for social- og
psykiatriudvalget.

POLITISK BEHANDLING
SAGSFREMSTILLING
Af Region Hovedstadens styrelsesvedtægt fremgår det, at de stående udvalgs opgave er at formulere
forslag til den politik, som regionen skal føre på sine ansvarsområder samt at kontrollere, at vedtagne
politikker føres ud i livet. Udvalgene har også til opgave at følge op på de planer og politikker, som
regionsrådet vedtager og stille forslag om ændringer i fornødent omfang.
Styrelsesvedtægten beskriver derudover social- og psykiatriudvalgets specifikke ansvarsområder og
politikudviklende og politikopfølgende rolle. Styrelsesvedtægten er vedhæftet som bilag 1.
På det første møde i social- og psykiatriudvalget den 7. februar 2018 præsenterede udvalgsmedlemmerne
de problemstillinger, som de særligt ønsker, at udvalget skal arbejde med i løbet af valgperioden.
Administrationen har, på baggrund af styrelsesvedtægten og udvalgets ønsker, udarbejdet et forslag til
arbejdsplan. Arbejdsplanen indeholder desuden de politiske uafsluttede sager, som er overført fra det
tidligere psykiatriudvalg.
Arbejdsplanen er tænkt som et overblik over de sager, som udvalget forventeligt kommer til at drøfte og
behandle i år. Arbejdsplanen er et planlægningsredskab for både udvalg og administration, idet planen
kan bruges til at prioritere udvalgets arbejdskraft og tidsforbrug, herunder på initiativsager - sager på det
politikformulerende og politikkontrollerende område.
Arbejdsplanen er et dynamisk dokument, og der vil derfor løbende komme ændringer i forhold til aktuelle
sager, herunder vil der være sager, der ikke kan afsluttes på ét møde.
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Arbejdsplan for social- og psykiatriudvalget 2018
Mødedato

Mødesager
Oplæg om Den Sociale Virksomhed


Introduktion til Den Sociale Virksomheds arbejde og tilbud på det specialiserede
socialområde.

Orientering: Ressourcer i psykiatrien


Skal give udvalget et overblik over udviklingen i ressourcer over tid i psykiatrien ift.
udvikling i patienter – sammenlignet med andre regioner (DR benchmarking).

Orientering: Status for alarmsystemer i psykiatrien
23. april
Mødet afholdes på et af Den
Sociale Virksomheds tilbud

Drøftelse: Budgetsager


Drøfte forslag til emner, der skal indgå i budget 2019. Forslagene kan være fra
medlemmerne og fra administrationen.

Beslutning: Dialogmøder – afholdelse og forberedelse


Udvalget skal tage stilling til oplæg til dialogmøde med Psykiatriforeningernes Fællesråd.

Orientering: Opfølgning på Psykiatriudvalgets Treårsplan for 2018


Løbende opfølgning på elementer i treårsplanen.

Orientering: Årlig afrapportering af tilsyn 2017
Magtanvendelser 2017 – orientering
23. maj

Beslutning: Budgetsager


Godkende 5 budgetforslag, som skal sendes videre til forretningsudvalg / regionsråd.

Beslutning: Projekt Inklusion
20. juni



Evaluering af Projekt Inklusion, som handler om at få mennesker med psykisk sygdom i
arbejde.

Orientering: Danske Regioners undersøgelse om mentalundersøgelser


Danske Regioner er i gang med at gennemføre en undersøgelse om mentalundersøgelser.
Når resultatet af denne offentliggøres vil udvalget blive orienteret.

Drøftelse:12 anbefalinger fra udvalg for sammenhængende patientforløb


29. august

Udvalg for sammenhængende patientforløb udarbejdede 12 anbefalinger, til bedre
sammenhæng i patientforløb. Social- og psykiatriudvalget skal drøfte det videre arbejde
med anbefalingerne.

Drøftelse: Mål og strategi for det sociale område.


Indledende drøftelse af politiske målsætninger for det sociale område, med henblik på
beslutning på det følgende møde.

Orientering: Tvang og partnerskabsaftale


Status for aftalen med Sundheds- og Ældreministeriet om at halvere tvang i 2020.

Drøftelse: Benchmarking i psykiatrien
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3. oktober



Drøftelse af den benchmarking som Danske Regioner laver.

Beslutning: Mål og strategi for det sociale område


31. oktober

Vedtagelse af politiske målsætninger for det sociale område, på baggrund af tidligere
drøftelse i udvalget.

Beslutning: Satspulje 2019-2022

28.november

Udover de konkrete sager, som er beskrevet i arbejdsplanen, er der både i styrelsesvedtægten og i
drøftelsen i udvalget lagt op til, at udvalget skal arbejde med nogle større temaer i løbet af valgperioden.
For at kunne planlægge arbejdet i udvalget, så der bliver plads til, at udvalget kan have en
politikformulerende rolle, er det hensigtsmæssigt at arbejdet med de mere omfattende temaer fordeles
henover hele valgperioden.
Administrationen har på baggrund af styrelsesvedtægten og udvalgets ønsker, udarbejdet en overordnet,
foreløbig temaplan for arbejdet i udvalget i 2018 – 2021.
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Temaplan for social- og psykiatriudvalgets arbejde 2018-2021
Foreløbigt
tidspunkt

2. halvår 2018

1. halvår 2019

Tema


Sammenhængende patientforløb
» Opfølgning på anbefalinger fra det tidligere udvalg for sammenhængende patientforløb, herunder
anbefaling vedr. patienter med samtidig psykisk og somatisk sygdom.
» Samarbejdet med kommuner.



Lighed i sundhed
» Fokus på overdødelighed blandt psykiatriske patienter – særligt patienter med et misbrug.



Proces for ny flerårig handleplan for psykiatrien (treårsplan)
» Fra styrelsesvedtægten: Fokus på de pårørende i psykiatrien, særligt børnene, når det er dem, der
er de pårørende.



Børne- og ungdomspsykiatrien
» Overgange mellem børne- og ungdomspsykiatrien til voksenpsykiatrien.
» Samarbejde med almen praksis om forebyggelse ift. stigning i antal børn og unge.



Kvalitet og udvikling i de højt specialiserede sociale tilbud



Besøg ved Jonstrupvang, bo- og aktivitetstilbud



Ny flerårig handleplan for psykiatrien
» Fra styrelsesvedtægten: Fokus på de pårørende i psykiatrien, særligt børnene, når det er dem, der
er de pårørende.
» Inddragelse af relevante interessenter.



Nedbringe ventelister i psykiatrien



Recovery tilgangen
» Opfølgning på partnerskabsaftale med kommuner.



Besøg ved Psykiatrisk Center Ballerup
» Skolen for Recovery.
» Indsats i forhold til nedbringelse af tvang.



Ny flerårig handleplan for psykiatrien (fortsat)
» Fra styrelsesvedtægten: Fokus på de pårørende i psykiatrien, særligt børnene, når det er dem, der
er de pårørende.
» Inddragelse af relevante interessenter.



De fysiske rammer for psykiatrien i Region Hovedstaden
» Fokus på enestuer.



Besøg på byggeriet ved Sct. Hans



Ny flerårig handleplan for psykiatrien (afsluttes)
» Fra styrelsesvedtægten: Fokus på de pårørende i psykiatrien, særligt børnene, når det er dem, der
er de pårørende.
» Inddragelse af relevante interessenter.



Regionens indsats i forhold til herberg.



Retspsykiatrien
» Fokus på afdelinger med både retspsykiatriske patienter og almindelige patienter.
» Fokus på retspsykiatriske patienter med skizofreni.

2. halvår 2019

1. halvår 2020

2. halvår 2020

1. halvår 2021

2. halvår 2021
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KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere konsekvenser end det i sagen henviste.
RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere risici end det i sagen henviste.
BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.
KOMMUNIKATION
Ingen særskilt kommunkationsindsats planlagt.
TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Den endelige arbejdsplan forelægges udvalget på mødet den 23. april 2018.
DIREKTØRPÅTEGNING
Charlotte Hosbond / Astrid Lembo
JOURNALNUMMER
18001012

BILAGSFORTEGNELSE
1. Styrelsesvedtægt Region H 2018 - 2021
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4. DRØFTELSE: BUDGET 2019
BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Med denne sag opstarter udvalget den første af i alt tre drøftelser om budget 2019. Formålet med sagen
er at igangsætte en drøftelse af hvilke budgetforslag, udvalget ønsker at viderebringe
til forretningsudvalget.
Det er aftalt mellem udvalgsformandskaberne, at udvalget kan indstille op til fem budgetforslag til
forretningsudvalget inden sommerferien.
Processen for udvalgets budgetdrøftelser vil være, at der med denne sag orienteres om budgetprocessen
og udvalgets rolle. På mødet i april skal udvalget drøfte konkrete budgetforslag fra udvalgsmedlemmerne
og administrationen. På mødet i maj kan udvalget vælge op til fem forslag, der går videre til
forretningsudvalget.
INDSTILLING
Administrationen indstiller til social- og psykiatriudvalget:


At udvalget har en første drøftelse af budgetforslag, der videregives til forretningsudvalget.

POLITISK BEHANDLING
SAGSFREMSTILLING
Region Hovedstadens budget for sundhedsområdet er den samlede politiske prioritering af
sundhedsvæsenets opgaver og er rammen for driften og udviklingen i sundhedsvæsenet i Region
Hovedstaden.
De politiske udvalg skal bidrage til budgetprocessen for 2019 for deres respektive områder og kan
videregive op til fem konkrete budgetforslag til forretningsudvalget. Dermed har udvalget mulighed for at
bidrage til udviklingen og prioriteringen i sundhedsvæsenet.
Den økonomiske ramme for budget 2019 kendes endnu ikke, idet den først bliver endeligt afklaret, når
der er indgået en økonomiaftale for 2019 mellem Danske Regioner og Regeringen. Økonomiaftalen
forventes at være færdigforhandlet i juni 2018.
Udvalgets rolle i budgetprocessen
Udvalgenes rolle i budgetprocessen er, at indstille budgetforslag inden for udvalgets område til
forretningsudvalget og til budgetforhandlingerne i august/september. Der vedlægges en kopi af sagen til
forretningsudvalget den 6. marts 2018, hvor budgetprocessen bliver gennemgået.
Udvalgsmedlemmerne har mulighed for at komme med forslag til budgettet. Forslagene skal være
konkrete, så det fremgår tydeligt, hvad forslagene omhandler. Udvalgsmedlemmerne har mulighed for at
tage kontakt til udvalgssekretæren, hvis der er spørgsmål eller behov for information vedrørende et
budgetforslag. Administrationen kan kvalificere forslag i forhold til økonomi og lovgrundlag. Der er
vedlagt en skabelon for medlemsforslagene som bilag.
Ud over konkrete forslag til budgetforhandlingerne, vil udvalget have mulighed for at formulere forslag
uden økonomi, det vil sige tekst til budgetaftalen. Udvalget kan derved dagsordensætte emner eller
områder, uden at det har budgetmæssige konsekvenser.
Udvalgsformanden skal fremlægge udvalgets budgetforslag på budgetseminaret for regionsrådet den 14.
august 2018.
Budgetforslag
Budgetforslaget kan fx handle om projekter, som udløber, fx er der opstartet et pilotprojekt vedr.
Psykiatriens Hus, hvor midlerne udløber i 2019, og som det kan være relevant at forlænge.
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KONSEKVENSER
Hvis udvalget godkender sagen, har udvalgsmedlemmerne mulighed for at sende budgetforslag til
administrationen senest den 9. april med henblik på, at de skal indgå i udvalgets drøftelse af
budgetforslag på møde den 23. april 2018. Der er vedlagt en skabelon, som udvalgsmedlemmerne skal
anvende til deres formulering af budgetforslag. Administrationen kan kvalificere forslag i forhold til
økonomi og lovgrundlag. Ud over udvalgsmedlemmernes indmeldte budgetforslag til drøftelsen i
udvalget den 23. april 2018, vil administrationen ligeledes udarbejde budgetforslag, der kan indgå i
udvalgets drøftelser.
RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke andre risici, end det der fremgår af sagen.
BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser på nuværende tidspunkt.
KOMMUNIKATION
Der er ikke planlagt kommunikation vedr. drøftelser af budget 2019 i udvalget.
TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Udvalget skal behandling budgettet tre gange. Processen fremgår herunder:
Mødet den 19. marts 2018
På mødet bliver udvalget introduceret til budgetprocessen.
Mødet den 23. april 2018
Mellem marts og april mødet kan medlemmer af udvalget stille forslag til budgettet. Medlemsforslag skal
sendes til udvalgssekretæren senest den 9. april 2018 kl. 12.00. Der er vedlagt en skabelon til
budgetforslag som bilag. Det skal fremgå tydeligt, hvad forslagets formål og indhold er.
På mødet den 23. april 2018 skal udvalget drøfte forslag til emner, der kan indgå i budgettet
for 2019. Forslagene kan være fra medlemmerne og fra administrationen.
Mødet den 23. maj 2018
På dette møde skal udvalget godkende hvilke fem budgetforslag, der skal sendes videre til
forretningsudvalg/regionsråd. Der vil blive aftalt afstemningsprincipper inden mødet.
Efter udvalgets behandling af budgetforslagene vil der være følgende proces og tidsplan:










Den 8. juni 2018 - frist for indmelding fra stående udvalg med bidrag til budgetlægningen
Den 14. august 2018 - førstebehandling af budgetforslaget i forretningsudvalget
Den 14. august 2018 - budgetseminar for regionsrådet
Den 21. august 2018 - førstebehandling af budgetforslaget i regionsrådet
Den 30. august 2018 - frist for fremsættelse af budgetspørgsmål
Ultimo august, primo september - politiske forhandlinger
Den 18. september 2018 - andenbehandling i forretningsudvalget
Den 20. september 2018 - frist for fremsættelse af ændringsforslag
Den 25. september 2018 - andenbehandling i regionsrådet

DIREKTØRPÅTEGNING
Anne Skriver / Bettina Skovgaard
JOURNALNUMMER
18006528

BILAGSFORTEGNELSE
1. Skabelon
2. FU sag vedr. budget 2019
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5. BESLUTNING: PARTNERSKABSAFTALE OM SKOLEN FOR
RECOVERY
BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Regionsrådet besluttede med psykiatriudvalgets treårsplan 2017-2019, at Skolen for Recovery
skal udvides til en bredere målgruppe ved at tilbyde undervisning der, hvor brugerne er. Det indbefatter
bl.a. en dialog med kommunerne om muligheden for udbredelse til kommunerne, fx i form af
partnerskaber, for at give flere borgere mulighed for at gøre brug af tilbuddet. Fire kommuner har
foreløbig ønsket at indgå en partnerskabsaftale, og aftalen forelægges hermed til godkendelse.
INDSTILLING
Administrationen indstiller til social- og psykiatriudvalget:


At godkende, at den vedlagte partnerskabsaftale (bilag 1) indgås med Gladsaxe, Rudersdal,
Gentofte og Lyngby-Taarbæk kommuner om udbredelse af og samarbejde med Skolen for
Recovery.

POLITISK BEHANDLING
SAGSFREMSTILLING
Skolen for Recovery er ikke et behandlingstilbud, men et undervisningstilbud for patienter, pårørende og
medarbejdere i Region Hovedstadens Psykiatri, som skal ses som et supplement til de i Region
Hovedstadens Psykiatri allerede eksisterende behandlings- og rehabiliteringstilbud. Omdrejningspunktet
for undervisningen er recovery - håb, muligheder og empowerment, og fokus er på, at det enkelte
menneske finder frem til de virkemidler og redskaber, som kan hjælpe patienten til at leve et, for ham eller
hende, mere tilfredsstillende og meningsfuldt liv.
Et bærende element for skolen og i undervisningen er samskabelse. Alle kurser skabes sammen, hvor
viden og erfaringer deles og opstår mellem patienter, pårørende, medarbejdere og
undervisningsteamet. Skolen for Recovery er tilknyttet Psykiatrisk Center Ballerup og Kompetencecenter
for Rehabilitering og Recovery. Skolen blev indviet i efteråret 2015.
4K kommunerne - Gladsaxe, Rudersdal, Gentofte og Lyngby-Taarbæk kommuner - har på eget initiativ
henvendt sig til Skolen for Recovery. Der er på den baggrund udarbejdet en partnerskabsaftale, som nu
er klar til underskrift af samtlige partnere. Partnerskabsaftalen er vedlagt, sammen med en
projektbeskrivelse til orientering.
Formålet med aftalen er:






At samarbejdet betyder, at der bliver flere undervisere og medvirker desuden til, at samme
undervisning og undervisningskoncepter ikke skal gentages og udarbejdes i flere kommuner både
regionalt og lokalt,
At udover at understøtte den enkelte borgers recovery proces og den eksisterende recoverykultur i
region og kommuner, vil det tværgående samarbejde bidrage til, at recoverytankegangen kan blive
mere ensartet på tværs af de kommunale og regionale tilbud til mennesker med psykiske
vanskeligheder,
At udveksling og sammentænkning af undervisning for borgere/patienter, pårørende, frivillige,
medarbejdere og ledere kan øge kendskabet til og forståelse for hinanden på tværs af kommuner og
region og dermed bidrage til samarbejdet på tværs med borgere/patienten i centrum.

Regionen vil gerne indlede et tilsvarende samarbejde med andre kommuner på baggrund af erfaringerne
med partnerskabsaftalen med de fire kommuner.
KONSEKVENSER
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En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere konsekvenser end det i sagen henviste.
RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ingen risici.
BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser. Skolen for Recovery vil
være projektkoordinator, og skolen stiller administrative ressourcer til rådighed, hvilket indgår i den
økonomiske aftale mellem partnerne.
KOMMUNIKATION
Der er ikke planlagt en særskilt kommunikationsindsats.
TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Projektet løber frem til sommeren 2019, hvorefter det evalueres.
DIREKTØRPÅTEGNING
Svend Hartling / Charlotte Hosbond
JOURNALNUMMER
15015013

BILAGSFORTEGNELSE
1. Samarbejdsaftale februar 2018_endelig
2. Projektbeskrivelse vs 12 februar 2018 - endelig udgave
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6. BESLUTNING: VISITATIONSFORUM FOR SÆRLIGE PLADSER I
PSYKIATRIEN
BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Folketinget har med lovvedtagelse den 2. juni 2017 besluttet, at der skal oprettes særlige pladser i
psykiatrien primo 2018. Som anført i loven skal der oprettes 150 særlige pladser på psykiatriske
afdelinger i hele landet. Region Hovedstaden skal etablere 47 af de 150 pladser. Det er regionerne, der er
driftsherre, mens det er kommunerne, der har visitationsansvaret. Kommunerne finansierer 80% og
regionen 20% af udgifterne pr. plads, og ledige pladser afregnes på tilsvarende måde. Det er fastsat i
loven, at regionsrådene i hver region opretter et visitationsforum, afholder udgifterne til etablering og drift
samt sekretariatetsbetjener forummet.
INDSTILLING
Administrationen indstiller til social- og psykiatriudvalget:


At godkende, at sekretariatsbetjeningen af visitationsforum til de særlige pladser placeres i Region
Hovedstadens Psykiatri.

POLITISK BEHANDLING
SAGSFREMSTILLING
De 150 særlige pladser, som regionerne skal oprette primo 2018, er målrettet en mindre gruppe særligt
udsatte personer med svære psykiske lidelser, udadreagerende og uforudsigelig adfærd, gentagne
indlæggelser og afbrudte behandlingsforløb samt ofte misbrug og/eller dom til behandling. Med
pladserne skal der gives et intensivt og helhedsorienteret behandlings- og rehabiliteringstilbud, der skal
medvirke til at nedbringe antallet af voldsepisoder og konflikter, opnå bedre sikkerhed for andre patienter
og medarbejdere samt nedbringe brugen af tvang.
Region Hovedstadens Psykiatri arbejder på at etablere 47 pladser på Psykiatrisk Center Nordsjælland på
matriklen i Frederikssund. De første 32 pladser etableres i de eksisterende bygninger, hvor der tidligere
har været psykiatriske sengepladser. De første 16 af de 32 pladser forventes klar til ibrugtagning den 1.
juni 2018 og de næste 16 pladser den 1. juli 2018. De sidste 15 pladser forventes at blive etableret i en
pavillon, som vil få direkte forbindelse til de 32 pladser. De sidste 15 pladser forventes taget i brug i
efteråret 2018. Der er ansat en leder af de særlige pladser, og der er ved at blive rekrutteret øvrigt
personale.
Samarbejdet mellem Region Hovedstaden og kommunerne om de særlige pladser er tilrettelagt i en
projektorganisation, hvor kommunerne er repræsenteret i en styregruppe, der varetager den overordnede
styring af projektet. Under styregruppen er der en række delprojekter, og der er ved at blive nedsat en
arbejdsgruppe om visitation, der skal beskrive sags- og arbejdsgange mellem kommunen,
visitationsforum og de særlige pladser.
Visitationsforummet skal bestå af:
1) en medarbejder fra visitationsenheden i den enkelte patients handlekommune, som udpeges af
kommunalbestyrelsen i handlekommunen,
2) en socialfaglig konsulent, som udpeges af kommunerne i regionen,
3) en speciallæge i psykiatri fra den regionale psykiatri, som udpeges af regionsrådet,
4) en repræsentant for en af de særlige pladser på psykiatrisk afdeling i regionen og
5) den tilsynsførende fra kriminalforsorgen, hvis der er tale om personer, der er idømt en foranstaltning i
medfør af straffelovens §§ 68 eller 69, og der i dommen indgår tilsyn af kriminalforsorgen.
Sekretariatsbetjeningen af visitationsforum placeres hos Region Hovedstadens Psykiatri i Kvalitets- og
Udviklingsafdelingen. Visitationsforum skal senest inden for 14 kalenderdage udarbejde en indstilling til
kommunalbestyrelsen i patientens handlekommune om visitation til en af de særlige pladser. Der arbejdes
således på en vagtordning for funktionen således, at der kan visiteres syv dage om ugen året rundt. Der
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ansættes en sagsbehandler til at betjene visitationsforum. Region Hovedstadens Psykiatri har opslået
stillingen for sagsbehandleren, der skal betjene visitationsforum. Det er forventningen, at visitationsforum
er etableret pr. 1. maj 2018.
KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen indebærer, at visitationsforum for de særlige pladser i Region Hovedstaden
placeres i Region Hovedstadens Psykiatri.
RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen har ingen risici.
BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser, idet regionenerne har fået økonomisk
kompensation til at drive pladserne herunder visitationsforum.
KOMMUNIKATION
Der er ikke planlagt en særskilt kommunikationsindsats.
TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges udvalget den 19. marts 2018.
DIREKTØRPÅTEGNING
Charlotte Hosbond / Hanne Rasmussen
JOURNALNUMMER
16026844

BILAGSFORTEGNELSE
1. Lov om visitationsforum_særlige pladser
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7. BESLUTNING: ERSTATNING FOR TABT ARBEJDSFORTJENESTE DELTAGELSE I POLITISKE FORMØDER
BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Ifølge vederlagsregulativet for Region Hovedstaden skal social- og psykiatriudvalget anmode om, at
udvalgets næstformand deltager i de faste formøder med udvalgets formand og administratione. Dette er
nødvendigt for at næstformanden kan få udbetalt erstatning for tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med
formøderne.
INDSTILLING
Administrationen indstiller til social- og psykiatriudvalget:


At næstformand Martin Schepelern deltager i de faste formøder forud for de politiske møder
sammen med udvalgets formand og administrationen.

POLITISK BEHANDLING
SAGSFREMSTILLING
Styrelsesloven giver mulighed for, at medlemmer af Region Hovedstadens stående udvalg kan tilmelde
sig vederlagsordningen "erstatning for tabt arbejdsfortjeneste" i forbindelse med deltagelse i de ordinære
møder i udvalget.
Muligheden for at få erstatning for tabt arbejdsfortjeneste omfatter imidlertid ikke næstformandens
deltagelse på de faste formøder med udvalgets formand og administrationen, hvor udvalgets politiske
dagsordener bliver gennemgået.
Udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med ad hoc møder, konferencer og fx
formøder forudsætter således (efter Region Hovedstadens vederlagsregulativ), at deltagelsen sker efter
anmodning fra regionsrådet eller et af de stående udvalg. Social- og Psykiatriudvalget kan opfordre
udvalgets næstformand til at deltage i samtlige formøder i udvalgets valgperiode 2018 - 2021, hvormed
næstformanden kan søge om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med deltagelse i
møderne.
KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere konsekvenser end det i sagen henviste.

RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere risici end det i sagen henviste.
BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.
KOMMUNIKATION
TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
DIREKTØRPÅTEGNING
Anne Skriver / Frits Ripperger
JOURNALNUMMER
[sagsnummer i Workzone]
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9. EVENTUELT
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DAGSORDEN

Social- og psykiatriudvalget - meddelelser

SOCIAL- OG PSYKIATRIUDVALGET

MØDETIDSPUNKT
19-03-2018 09:00

MØDESTED
Rigshospitalet, Juliane Maries Vej 18, 5. sal, 2100 København Ø / Administrationsbygningen,
Mødelokale 5. 102

MEDLEMMER
Susanne Due Kristensen
Martin Schepelern
Hanne Andersen
Karsten Skawbo-Jensen
Henrik Thorup
Maria Gudme
Marianne Frederik
Niels Høiby
Peter Westermann

Formand
Næstformand
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
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INDHOLDSLISTE
1. Meddelelse: Omdannelse af senge på Psykiatrisk Center København
2. Meddelelse: Antal enestuer i Region Hovedstadens Psykiatri
3. Eventuelt
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1. MEDDELELSE: OMDANNELSE AF SENGE PÅ PSYKIATRISK
CENTER KØBENHAVN
MEDDELELSER
Det er over en længere periode på Psykiatrisk Center København konstateret, at antallet af intensive
sengepladser er lavere end behovet. Det har gjort det vanskeligt at sikre tilstrækkelig hurtig flytning af
patienter fra de akutte modtagesenge (akut-søjlen) til de øvrige intensive sengeafsnit, som tager sig af de
indlæggelsesforløb, som ikke kan afsluttes i akut-søjlen, og som har en forholdsmæssig højere
plejenormering end åbne sengeafsnit.
Pladsproblemerne i akut-søjlen og i de øvrige intensive sengeafsnit vurderes at påvirke behandlingsmiljø,
patientsikkerhed og arbejdsmiljø negativt, hvilket også gør det vanskeligt at nå centrets mål om at
nedbringe brugen af tvang.
Region Hovedstadens Psykiatri har på den baggrund planlagt at omdanne otte åbne senge til intensive
senge på centret. For at imødekomme behovet for døgndækning på alle senge på centeret, indgår
ændring af et åbent 5-døgnsafsnit på Frederiksberg-matriklen til et 7-døgnsafsnit. Det samlede sengetal
er uændret.
Der er endnu ikke sat dato på implementering af ændringen, da det kræver mindre ombygninger. Både
etableringsudgifter og de varige merudgifter ved ændringen finansieres inden for Region Hovedstadens
Psykiatri's eget budget.
JOURNALNUMMER
16025591
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2. MEDDELELSE: ANTAL ENESTUER I REGION HOVEDSTADENS
PSYKIATRI
MEDDELELSER
Etablering af enestuer til alle indlagte patienter i psykiatrien har været en central del af de foregående års
politiske visioner i såvel Region Hovedstaden som på landsplan.
Siden etableringen af Region Hovedstadens Psykiatri i 2007 er der, som led i en lang række større og
mindre byggeprojekter, foregået en stadig konvertering af flersengsstuer til enestuer. Således var antallet
af sengepladser på flersengsstuer 187 i 2009. I 2013 var antallet faldet til 107. Aktuelt er antallet 74 senge
på flersengsstuer og i løbet af foråret, når ombygningen af Psykiatrisk Center Ballerup er færdig, vil det
være nede på 42 senge på flersengsstuer. Det svarer til, at 3,6% af de 1.166 senge, der er i Region
Hovedstadens Psykiatri, er senge på flersengsstuer.
Målet om udelukkende at have enestuer til indlagte patienter i Region Hovedstadens Psykiatri vil blive
endelig indfriet, når det igangværende byggeprojekt på Psykiatrisk Center København på Bispebjerg er
færdiggjort omkring 2024.
JOURNALNUMMER
16025591
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STYRELSESVEDTÆGT
FOR
REGION HOVEDSTADEN
Kapitel 1
Regionsrådet
§ 1. Regionsrådet består af 41 medlemmer, jfr. § 8 i lov om regioner mv., som senest bekendtgjort ved
lovbekendtgørelse nr. 319 af 28. marts 2017 (i det følgende benævnt regionsloven).
§ 2. Regionsrådet er Region Hovedstadens øverste myndighed, og fastlægger retningslinjerne for regionens
virksomhed.
Stk. 2. Regionsrådet har den umiddelbare forvaltning af regionens anliggender, bortset fra de opgaver, som
i henhold til loven varetages af forretningsudvalget.
Stk. 3. Regionsrådet behandler uden forudgående udvalgsbehandling rapporter fra Region Hovedstadens
databeskyttelsesrådgiver om rådgiverens arbejde, ligesom regionsrådet på samme vis behandler andre
spørgsmål, som databeskyttelsesrådgiveren forelægger rådet.
Stk. 4. Regionsrådet vedtager regionens budget og godkender dens regnskab.
Stk. 5. Regionsrådet fastlægger strategi for udviklingen på regionens ansvarsområder og godkender planer
og politikker for udviklingen af regionens virksomhed efter indstilling fra de stående udvalg.
Stk. 6. Regionsrådet fastlægger efter indstilling fra forretningsudvalget generelle administrative
retningslinjer for regionens virksomhed, herunder
- Kasse- og regnskabsregulativ
- Revisionsregulativ og
- Retningslinjer for ansættelse og afskedigelse af regionens personale
Stk. 7. Regionsrådet godkender aftaler med andre myndigheder.
Stk. 8. Regionsrådet vælger medlemmer til de udvalg, råd, nævn m.v., hvor Region Hovedstaden i henhold
til lovgivningen eller andre bestemmelser skal være repræsenteret.
§ 3. Regionsrådet vælger en formand og en første og anden næstformand.
§ 4. De nærmere regler om forberedelse, indkaldelse og afholdelse af regionsrådets møder fastsættes i
regionsrådets forretningsorden.
§ 5. Regionsrådet kan i henhold til regionsloven, jf. lov om kommunernes styrelse, nedsætte særlige udvalg
- § 17 stk. 4 udvalg - til varetagelse af bestemte hverv eller til udførelse af forberedende eller rådgivende
funktioner for regionsrådet, forretningsudvalget og de stående udvalg. Regionsrådet bestemmer de særlige
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udvalgs sammensætning og fastsætter regler for deres virksomhed. Som bilag 1 er vedlagt en oversigt over
de pr. januar 2018 nedsatte særlige udvalg.
Kapitel 2
Regionsrådsformanden
§ 6. Regionsrådsformanden varetager som øverste daglige leder af regionens samlede administration de
funktioner, der fremgår af regionslovens § 16, jfr. §§ 30-33 i lov om kommunernes styrelse.
Stk. 2. Regionsrådsformanden sørger for, at der i fornødent omfang indhentes erklæring fra
forretningsudvalget og de stående udvalg, inden regionsrådet træffer beslutning i en sag.
Stk. 3. Regionsrådsformanden påser sagernes ekspedition, herunder at de ekspederes uden unødig
forsinkelse. Regionsrådsformanden kan af forretningsudvalget, de stående udvalg og af administrationen
forlange enhver oplysning om sager, der er underlagt dem, og om sagernes ekspedition.
Stk. 4. Regionsrådsformanden påser, at ingen udgift afholdes eller indtægt oppebæres uden fornøden
bevilling, og påser, at udgifter og indtægter føres i overensstemmelse med de af Økonomi- og
Indenrigsministeriet og regionsrådet fastsatte regler. Finder regionsrådsformanden, at en disposition ikke
har haft bevillingsmæssig hjemmel, forelægges spørgsmålet for regionsrådet.
Kapitel 3
Forretningsudvalget
§ 7. Forretningsudvalget er regionens økonomiudvalg, der har ansvar for varetagelsen af regionens
økonomiske planlægning og forestår regionens samlede planlægningsopgaver, idet udvalget fastlægger de
generelle forudsætninger for de stående udvalgs planlægningsopgaver. Forretningsudvalget fungerer
desuden som personaleudvalg. Forretningsudvalgets opgaver på økonomiområdet fremgår af regionsloven.
Stk. 2 Forretningsudvalgets 15 medlemmer vælges blandt regionsrådets medlemmer. Formanden for
regionsrådet er født formand for forretningsudvalget.
§ 8. Forretningsudvalget har i henhold til regionsloven, indseende med de økonomiske og almindelige
administrative forhold inden for samtlige regionens administrationsområder. Det indebærer, at
forretningsudvalget har ansvar for de økonomiske og administrative forhold i regionen, og at alle sager,
som forelægges for regionsrådet, forelægges gennem forretningsudvalget, når de vedrører økonomi og
administration
Udvalget har udover de ovenfor nævnte områder også politikudviklende og politikopfølgende opgaver på
de områder, som ikke er henlagt til de stående udvalg, herunder bl.a.
•
•

Fastlæggelse af og opfølgning på driftsmål vedr. akutområdet/akuttelefonen 1813, herunder
kvalitetsmål og patienttilfredshed mv.
Kompetenceudvikling og relevant efteruddannelse af regionens medarbejdere
Kvalitetsfondsbyggerierne
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§ 9. Forretningsudvalget fastsætter regler om:
•
•

indberetninger fra regionens administration med henblik på udvalgets udøvelse af budget- og
bevillingskontrol, og
i hvilket omfang regionens værdier skal forsikres.

Stk. 2. Forretningsudvalget fører tilsyn med
•
•
•

at forvaltningen af regionens kasser og regionens regnskabsføring er forsvarlig,
at regionens arkivalier opbevares på betryggende måde, og
løn- og ansættelsesforhold for personale i selvejende institutioner.
Kapitel 4

Stående udvalg
De stående udvalg i Region Hovedstaden har ikke som regionsrådet og forretningsudvalget del i den
umiddelbare forvaltning af regionens anliggender, herunder af driftsopgaver og anlægsopgaver.
De stående udvalgs opgave er at formulere forslag til den politik, som regionen skal føre på sine
ansvarsområder og at påse, at vedtagne politikker føres ud i livet. Udvalgene har også til opgave at følge op
på de vedtagne planer og politikker og at stille forslag om ændringer i fornødent omfang.
Udvalgene har ikke budgetansvar for deres ansvarsområder, men kan af regionsrådet få tillagt konkret
udmøntning af bestemte bevillingsbeløb. De stående udvalg kan endvidere få tillagt umiddelbar forvaltning
på bestemte dele af deres ansvarsområde ved delegation fra regionsrådet. De stående udvalg bidrager
efter anmodning fra forretningsudvalget til udarbejdelse af forretningsudvalgets budgetforslag inden for
deres ansvarsområder.
Regionsrådet drøfter en gang om året målene for de stående udvalgs og forretningsudvalgets arbejde.
§ 10. Der nedsættes følgende udvalg, der alle har 9 medlemmer, bortset fra Miljø- og klimaudvalget, som
har 7 medlemmer og Sundhedsudvalget, der har 11 medlemmer:
Sundhedsudvalg
Social- og psykiatriudvalg
Udvalg for forebyggelse og sammenhæng
Erhvervs- og vækst og forskningsudvalg
Miljø- og klimaudvalg
Trafikudvalg

Møde i Social- og psykiatriudvalget d. 19-03-2018

Punkt nr. 3 - Drøftelse: Arbejdsplan for social- og psykiatriudvalget 2018
Bilag 1 - Side -4 af 9

4

Stk. 2. De stående udvalg og forretningsudvalget har på det politikudviklende og politikopfølgende område
en forpligtelse til at inddrage borgere, patienter, pårørende, fagfolk, organisationer og andre relevante
aktører, i relevant omfang.
§ 11. Medlemmerne af stående udvalg vælges blandt regionsrådets medlemmer.
Stk. 2. Udvalgene vælger selv deres formand og næstformand. Ethvert medlem af udvalget er forpligtet til
at modtage valg til formand og næstformand.
Stk. 3. Udvalgene udøver deres virksomhed i møder. Udvalgene er beslutningsdygtige, når mindst halvdelen
af medlemmerne er til stede. Alle beslutninger træffes ved stemmeflertal.
Stk. 4. Udvalgene fastsætter selv deres forretningsorden. Der er udarbejdet en standardforretningsorden
med tilhørende regler om foretræde.
Stk. 5. Ethvert medlem kan forlange afvigende meninger kort tilført beslutningsprotokollen. Det
pågældende medlem kan ved sagens fremsendelse ledsage denne med en begrundelse for sit standpunkt.
Ved sager, der skal fremsendes til anden myndighed eller til offentlig høring, gives der mulighed for korte
mindretalsudtalelser.
Stk. 6. Til formændene for de stående udvalg udbetales et særskilt vederlag svarende til 3 % af
regionsrådsformandens årlige vederlag.
§ 12. Hvis et udvalg agter at foretage dispositioner, der berører et andet udvalgs område, skal der inden
iværksættelsen forhandles med dette udvalg, i fornødent omfang med inddragelse af forretningsudvalget
og regionsrådets formand.
Sundhedsudvalget
Politikudviklende opgave:
Sundhedsudvalget skal i sit arbejde med bl.a. hospitalsplanen have fokus på indsatser, der sikrer, at
behandlingen på regionens hospitaler leveres til borgeren på et højt fagligt niveau – og på en måde, så den
fremmer helbredelse og varetagelse af egen sundhed ud fra den enkelte patients situation og behov.
Udvalget skal i sin politikformulerende rolle være med til at sikre, at alle borgere skal have lige god
behandling uanset, om deres sygdom er fysisk eller psykisk.
Udvalget skal bidrage til sikring af, at alle borgere i regionen kan få hurtig og kompetent hjælp ved akut
sygdom.
Udvalget skal bidrage til udviklingsarbejdet omkring at skabe en organisation og struktur på fødeområdet,
der kan sikre tilstrækkelig kapacitet til den forventede stigning i antal fødsler i regionen.
Udvalget skal arbejde med mulighederne for at inddrage pårørende som en ressource i behandlingsforløbet
og hvordan hensynet til børn som pårørende kan varetages ved behandling af forældre og søskende.
Udvalget skal vurdere yderligere initiativer på palliationsområdet, herunder også vurdere initiativer der kan
sikre en værdig død på hospice eller tilbud om støtte i eget hjem eller på hospitalerne – også til børn.
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Politikopfølgning på flg. opgaveområder:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Driftsmål på sundhedsområdet overholdelse af ventetider og udredningsgaranti
Hospitalsplanen 2020
Akutområdet (Akuttelefonen 1813 og de fælles akutmodtagelser), jf. dog § 8
Tværpolitisk forhandlingsgruppe tilknyttet Akuttelefonen 1813
Fødeområdet (kapacitet) og udbredelse af kendt jordemoderordning
Anbefalingerne fra udvalget for sammenhængende patientforløb
Patientansvarlig læge
Indsatser i forhold til undersøgelse, behandling og rehabilitering på kræft-, hjerte- og
transplantationsområdet
Inddragelse af patienternes egne ressourcer i behandlingen
Varetage relationerne til Patientinddragelsesudvalget
Patientsikkerhed
Palliation
Kvalitet i servicetilbud og information til patienterne samt ekstern patienttransport
Social- og psykiatriudvalg

Politikudviklende opgave:
Et social- og psykiatriudvalg skal sætte overordnet retning og mål for udviklingen af psykiatrien. Udvalget
skal i sit arbejde have et bredt blik på, hvordan den regionale indsats bedst tilrettelægges, så den støtter
mennesker med psykiske lidelser.
Det gælder både i forhold til at sikre fokus på den behandling og de tilbud patienten modtager på
hospitalerne, men også i at sikre hensigtsmæssige overgange gennem inddragelse og bedre samarbejde
mellem psykiatri og somatik i forhold til mennesker, der lider af såvel psykiske som fysiske sygdomme.
Udvalget skal i sit politikudviklende arbejde med en ny flerårig handleplan for psykiatrien blandt andet
arbejde videre med et øget fokus på de pårørende i psykiatrien, og hvordan de kan bruges som en
ressource og sikres inddragelse i behandlingsforløbet. Her skal der være speciel fokus på børnene, når det
er dem, der er de pårørende.
Der skal arbejdes med bedre overgange mellem børne- og ungdomspsykiatrien til voksenpsykiatrien, samt
igangsættes initiativer, der skal nedbringe tvang og overdødelighed blandt psykiatriske patienter – særligt
patienter med et misbrug.
Der skal desuden styrkes og videreudvikles på konceptet for ”Huset for Psykisk Sundhed”. Herunder med
fokus på nedtrapning af uhensigtsmæssigt medicinbrug hos borgere.
Udvalget arbejder med udvikling af den årlige rammeaftale med kommunerne på det sociale område,
herunder med henblik på drøftelse af kvalitet og udvikling i de højt specialiserede sociale tilbud.
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Udvalget har en løbende dialog med bestyrelser for de selvejende sociale institutioner, som regionen har
indgået driftsoverenskomst med og med regionens egne sociale tilbud, herunder med repræsentanter for
brugere og pårørende.

Politikopfølgning på flg. opgaveområder:
•
•
•
•
•
•
•

Handleplan for psykiatrien, herunder erfaringsopsamling med ikke medicinske metoder og en
helhedsorienteret tilgang til behandling
Overgange mellem børne- og ungdomspsykiatrien til voksenpsykiatrien
Indsats for patienter med samtidig psykisk og somatisk sygdom, herunder indsats mod misbrug.
Kortlægning af udviklingen i den kommunale og den regionale psykiatriindsats, herunder
kommunernes hjemtagelse af færdigbehandlede.
Inddragelse af pårørende i psykiatrien
Kvalitet i servicetilbud
Driftsmål på psykiatriområdet, herunder overholdelse af ventetider, udredningsgaranti og
anvendelse af tvang
Udvalg for forebyggelse og sammenhæng

Politikudviklende rolle:
Nedsættelsen af udvalg for forebyggelse og sammenhæng har til formål at styrke det tværgående
samarbejde om borgeren. Den regionale indsats på sundhedsområdet handler ikke kun om den behandling,
patienten modtager på hospitalerne, men også om de tilbud vedkommende får derhjemme – i samarbejde
med kommune, praktiserende læge m.fl.
Udvalget har derfor en vigtig opgave i at politikudvikle på, hvad regionen kan gøre for at skabe et
sammenhængende sundhedsvæsen i borgerens nærmiljø.
Samarbejdet med kommunerne omkring det systematiske udviklingsarbejde med forebyggelse vil også
være et indsatsområde for udvalget, blandt andet for at undgå unødvendige genindlæggelser.
Udvalget skal også arbejde for at forebygge ulighed i sundhed ved blandt andet at opretholde fokus på
hjælp til de mest udsatte borgere i regionen eksempelvis psykisk sårbare.

Politikopfølgning på flg. opgaveområder:
•
•
•
•
•
•

Forebyggelse
Ulighed i sundhed
Medicinanvendelse
Praksissektoren
Sundhedsaftalen
Sundhedshuse
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Overgang mellem region og kommune for patienterne
Varetage relationerne til Sundhedskoordinationsudvalget, Regionshandicaprådet og
Praksisplansudvalget, Patientinddragelsesudvalget
Genindlæggelse
Driftsmål på det tværsektorielle område, herunder forebyggelse
Erhverv og vækst og forskningsudvalget:

Politikudviklende opgave:
Visionen for hovedstadsregionen er at være den grønne og innovative metropol med høj vækst og
livskvalitet, samt et sammenhængende sundhedsvæsen på internationalt topniveau.
Region Hovedstaden har et politisk mål om at videreudvikle de ekspansive vidensmiljøer, hvor fokus er på
at generere ny viden og innovative løsninger, som vises gennem kongeindikatoren ”Hjemtagning af
eksterne midler”.
For at realisere visionen skal Regionsrådet skal hvert fjerde år formulere en strategi for at skabe vækst og
udvikling i regionen. Den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) handler om at skabe livskvalitet,
men også om at skabe gode betingelser for erhvervslivet, så det baner vejen for internationale
investeringer, arbejdspladser, fokus på uddannelse, digitalisering og økonomisk vækst i Greater
Copenhagen.
Udvalget skal i sit politikformulerende arbejde med ReVUS have fokus på,
- at Region Hovedstaden fortsætter sin tradition for samarbejde mellem regionen og private aktører. Dette
både i forhold til OPP- samarbejde, udlicitering, forskningssamarbejde o. lign.
- at der sikres arbejdskraft i regionen bl.a. ved at igangsætte initiativer, der sikrer unge uddannelse specielt
i forhold til erhvervsuddannelserne.
- at videreudvikle samarbejdet med blandt andet erhvervsskolerne, virksomheder og kommunerne,
herunder også tage nye initiativer, der kan øge rekrutteringen.
- at sætte en retning for, hvordan digitale løsninger skal bidrage til løsningen af samfundsmæssige
problemer i Greater Copenhagen til gavn for borgere, myndigheder og erhvervsliv.
Udvalget vil også fokusere på at skabe gode vilkår for at fremme forskning, som skal udmønte sig i en
forskningsstrategi for samarbejde mellem lægepraksis, hospitaler, uddannelsesinstitutioner og/eller private
virksomheder, herunder sundhedspersonalets egne forskningsinitiativer.

Politikopfølgning på flg. opgaveområder:
•
•

Den Regionale Vækst- og Udviklingsstrategi (ReVUS)
Smart vækst, herunder digital infrastruktur, digitale kompetencer og strategi for den smarte vækst
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Kreativ vækst, herunder internationale kultur- og sportevents og kreative erhverv
Sund vækst, herunder lifescience og understøttelse af klinisk forskning i samarbejde med industrien
Kompetent arbejdskraft og internationalisering
Uddannelsesplanlægning
Sociale klausuler (løn- og ansættelsesvilkår for byggerier i Region Hovedstaden)
Turisme og erhvervsfremme, herunder tiltrækning af virksomheder og arbejdspladser
Sundheds- og velfærdsteknologi
Forskningsstrategi for regionen
Samarbejde med virksomheder om afprøvning af medicin og teknologi (OPI)
Partnerskaber og forskningssamarbejder med universiteter, lægepraksis, hospitaler og
virksomheder mv. (OPP mv.)
Personlig medicin
Brugen af sundhedsdata i samarbejde med eksterne parter
Innovation, herunder medarbejderdrevet innovation og innovation I samarbejde med eksterne
samarbejdspartnere
Relationer til Greater Copenhagen and Skåne Committee
Relationer til Vækstforum
Relationer til STRING
Miljø- og klimaudvalget

Politikudviklende opgave:
Miljø- og klimaudvalget skal i sit udviklingsarbejde være med til at realisere visionen om regionen som en
grøn og innovativ metropol både i geografien og regionen som egen virksomhed.
Miljø- og klimaudvalget skal være med til at sætte fokus på regionens indsats for at mindske
miljøbelastning på regionens egne virksomheder og institutioner. Det betyder også, at udvalget skal kigge
nærmere på, hvilke løsninger og tiltag, der kan være til gavn for vores miljø samt understøtte grønne
indkøb. Udviklingen vises gennem kongeindikatoren CO2.
Udvalget vil blandt andet være med til at holde fokus på, at Region Hovedstadens store byggeopgaver på
hospitalerne påvirker klimaet mindst muligt eksempelvis via lavt energiforbrug, fornuftigt valg af
byggematerialer, begrænset vandforbrug og ressourcebevidst spildevandshåndtering.
Udvalget skal være politikudviklende på det strategiske væksttema i ReVUS om grøn vækst med henblik på
erhvervsvækst inden for bl.a. klimatilpasning, cirkulær økonomi, ressourceeffektivitet, energi,
jordforurening og grundvandsbeskyttelse.

Politikopfølgning på flg. opgaveområder:
•
•
•
•

8

Råstofplan
Jordforureningsindsats og drikkevandsbeskyttelse
Grøn vækst, herunder klima, ressourceeffektivitet og cirkulær økonomi
FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling
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Grønne indkøb
Erfaringsopsamling omkring klima, lavt energiforbrug, byggematerialer og spildevandshåndtering
fra nye hospitalsbyggerier og renoveringsprojekter
Trafikudvalg

Politikudviklende opgave:
Trafikudvalget skal være med til at sikre en effektiv og bæredygtig mobilitet i hovedstadsregionen.
Trafikudvalget tager i sin politikudviklende opgave afsæt i den fælles trafikplan for Hovedstadsregionen, der
blev vedtaget i 2016. Udvalget skal i sit arbejde være med til at sikre en velfungerende kollektiv trafik i
regionen, der aflaster trængselsproblemer og sikrer mobilitet på tværs af regionen også i tyndt befolkede
områder, bl.a. let adgang til arbejdspladser, uddannelsesinstitutioner og hospitaler.
Udvalget skal bidrage til at fremme indsatsen for bæredygtig og grøn mobilitet for at bidrage til målet om
at blive fossilfri i 2050. Udvalget kan i den forbindelse inddrage overvejelser om, hvordan man kan
nedsætte miljøbelastningen i områder præget af støj og røg på trafikområdet ved nye vejforbindelser ved
brug af kollektiv trafik og elbiler. Derudover kan udvalget også være med til at pege på, hvordan man når i
mål med at udfase dieselbusser i regionens drift og erstatte dem med el-busser eller lignende frem mod
2030.
Endelig falder udviklingsarbejdet omkring at udbrede netværket af supercykelstier til hele regionen også
ind under udvalgets politikudviklende opgaver.

Politikopfølgning på flg. opgaveområder:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kollektiv trafik
Strategisk trafikplanlægning, herunder arbejdet for en styrket koordinering af den kollektive trafik
Letbanen
Nye stationer og trafikale forbindelser
Samlet trafik- og mobilitetsplan for hovedstadsregionen
Bæredygtig og grøn mobilitet
Supercykelstier
Indsats for elbiler og andre grønne drivmidler
Relationerne til Movia, Hovedstadens Letbane og DOT

Således vedtaget af regionsrådet den 9. og 30. januar 2018
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D. 5. februar 2018.

Samarbejdsaftale
mellem Region Hovedstadens Psykiatri, Gladsaxe Kommune, Gentofte Kommune, LyngbyTaarbæk Kommune og Rudersdal Kommune om projekt ’Skole på Tværs’ – et fælles tilbud
om recovery-kurser for borgere/patienter, pårørende, medarbejdere, ledere og frivillige fra
alle partnerne.

Samskabelse på tværs af sektorer
Projekt ’Skole på Tværs’ er et samarbejde på tværs af sektorer og kommunegrænser som
har flere formål. De er nærmere beskrevet i projektbeskrivelsen for projektet, men bl.a. kan
nævnes, at et samarbejde på tværs af sektorer og kommunegrænser vil øge kapaciteten,
give flere undervisere og kursister, og de udviklede undervisningskoncepter kan anvendes
flere steder uden at skulle udarbejdes flere gange i forskellige lokale kontekster. Alle parter
får mere for ressourcerne. Desuden vil et tværgående samarbejde kunne bidrage til en
fælles referenceramme, og dermed understøtte, at recovery tilgangen bliver mere ensartet
på tværs af de kommunale, regionale og frivillige tilbud til mennesker med psykiske
vanskeligheder. Samarbejdet om recovery skole tiltag kan ses som en brobygning mellem
tilbuddene i regionen, kommunerne og den civile sektor og som en mulighed for dels at
oplyse om eksisterende muligheder i både kommuner og region, dels at øge kendskab og
netværk på tværs.
I projektet er frivillige tænkt ind, så der er tale om samarbejde mellem 3 sektorer. Den civile
sektor er både en del af kursisterne og en del af det kvalitetspanel, som skal nedsættes for
’Skole på Tværs’.
Projekt ’Skole på Tværs’ udvikles som en model, der kan bruges til andre lignende
samarbejder på tværs af sektorer.
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Projektets organisation og ledelse
Skole på Tværs etableres i en knopskydning til Skolen for Recovery. Der nedsættes en
styregruppe, som består af alle 5 partnere. Styregruppen har den øverste
beslutningskompetence for Skole på Tværs. Projektleder for Skole på Tværs købes hos
Skolen for Recovery. Styregruppen og projektleder for Skole på Tværs har ansvar for
skolens værdigrundlag, løbende fremdrift, evaluering, økonomi og administration. Den
daglige administrative opgave løses ved at købe sekretær bistand hos Skolen for Recovery.
Skole på Tværs etablerer et kvalitetspanel, som består af interessenter på området, som
rådgiver og sparrer med ledelsen af Skole på Tværs om skolens udvikling og kursusindhold
og bidrager til den lokale forankring af skolens tilbud.
Dette er en model, som sikrer et fælles værdimæssigt udgangspunkt for arbejdet med
recovery skoler i region hovedstadsområdet for både regionale og kommunale tilbud og
samtidig inddrager den civile sektor og sikrer koordinering hermed. Samtidig er det en model,
som forventes at være operationel i det daglige arbejde, og som sikrer, at alle partnere er
ligestillet i indflydelsen på Skolen på Tværs og de tilbud, som tilbydes i partnerskabet. Det er
desuden en økonomisk minimumsmodel. Modellen tager højde for, at de nødvendige
kompetencer til fx administration og evaluering er til rådighed for Skole på Tværs.
Partnernes forpligtelser
Styregruppen for Skole på Tværs har ansvaret for partnerskabets samarbejde og for at løse
de udfordringer som måtte opstå i projektets forløbsperiode.
Partnerne deltager med hver 1 - 2 repræsentanter i styregruppen for Skole på Tværs.
Partnerne forpligter sig til at afsætte ressourcer til at deltage i styregruppearbejdet for Skole
på Tværs, 4 timer pr. måned pr. partner fra 1. februar 2018 til 30. september 2019.
Hver partner forpligter sig til at afsætte 2 x 2 timers medarbejderressourcer pr. uge. Dette
inkluderer tid til undervisning, koordinering og administrativt arbejde. Da et
undervisningsmodul eksempelvis varer 2 – 2,5 timer pr. gang, betyder det, at partnerskabet
vil kunne undervise mellem 2 – 5 t ugentligt.
Alle undervisere skal deltage i temadag for undervisere, hvor de bliver fortrolige med
værdigrundlag, metode og fælles skabelon for afholdelse af kurser. Dette afholdes i april
2018.
Partnerne stiller kursuslokaler til rådighed efter behov. Parterne afholder udgifter til kaffe, the
og vand til hvert kursusmodul.
Partnerne forpligter sig til at afsætte ressource til at deltage i kvalitetspanelets arbejde for
Skole på Tværs, 2 møder á 2 timer pr. år, i alt 8 timers mødeaktivitet i projektperioden og
derudover ambassadørarbejde for projektet lokalt.
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Partnerne forpligter sig til at dele de direkte omkostninger forbundet med Skole på Tværs
ligeligt imellem sig.
Parterne forpligter sig til at afholde de indirekte omkostninger inden for egen ramme.
Projektets økonomi
Projektets estimerede udgifter har to spor. Det ene spor er de direkte omkostninger til
ledelse, administration og fx temadag for undervisere. Det andet spor er de indirekte udgifter,
som afholdes inden for den enkelte partners eksisterende ramme i form af fx
medarbejderressourcer til undervisere, deltagelse i styregruppearbejde og arbejdet i
kvalitetspanelet. Samarbejdsparternes økonomiske forpligtelser fremgår af vedlagte bilag til
samarbejdsaftalen.

Udvidelse af partnerskabet
Hvis en udenforstående kommune i Region Hovedstaden ønsker at indtræde i partnerskabet,
beslutter styregruppen for Skole på Tværs, om dette er muligt og på hvilke vilkår.

Opsigelse
Nærværende samarbejdsaftale ophører uden yderligere varsel 30. september 2019.
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Underskrift og dato

Region Hovedstadens Psykiatri
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Underskrift og dato

Lyngby-Taarbæk Kommune

5 af 8

Møde i Social- og psykiatriudvalget d. 19-03-2018

Punkt nr. 5 - Beslutning: Partnerskabsaftale om Skolen for Recovery
Bilag 1 - Side -6 af 9

Underskrift og dato

Gentofte Kommune
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Underskrift og dato

Rudersdal Kommune
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Underskrift og dato

Gladsaxe Kommune
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Skole på Tværs
Partnerskabssamarbejde om fælles recovery
skole
Region H og 4K kommuner

Version 8 /Januar 2018
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Skole på Tværs
Et samarbejde mellem Region Hovedstadens Psykiatri, Gladsaxe, Gentofte, LyngbyTaarbæk og Rudersdal kommuner om fælles recovery skole kurser for
borgere/patienter, pårørende, ledere, medarbejdere og frivillige.
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Formål
Skole på Tværs er tænkt som et partnerskab mellem de 4 kommuner og Region Hovedstadens
Psykiatri, med det formål at kvalificere den samlede recovery indsats i forhold til mennesker med
psykiske vanskeligheder. Recovery betyder ”at komme sig”, og det centrale er, hvordan der
samarbejdes med det enkelte menneske med psykisk sårbarhed om at komme sig bedst muligt.
Skole på Tværs skal først og fremmest komme den enkelte borger til gode, men samtidig skal det
bidrage til at vi kan udnytte de faglige og økonomiske ressourcer, mere kvalitativt til glæde for alle
borgere med psykiske vanskeligheder, deres pårørende, frivillige og medarbejdere. Ydermere vil et
tværgående samarbejde, styrke udviklingen af en fælles referenceramme for recovery, på tværs af
sektorerne.

Baggrund
Der er mange gode erfaringer regionalt som kommunalt med at gruppebaseret undervisning, kan
understøtte mennesker med psykiske vanskeligheder i deres recovery proces - herunder mindske
de afledte sociale konsekvenser.
Der er ligeledes positive erfaringer med at tilrettelægge undervisningen, så den involverer både
borgere/patienter og de fagprofessionelle, pårørende og øvrige netværk omkring den enkelte. Det
understøttende netværk skal forstås i et bredt perspektiv, hvor både det fagprofessionelle som det
selvvalgte private netværk ses som essentielle faktorer for en vellykket recovery.
Region Hovedstadens Psykiatri åbnede i efteråret 2015 ”Skolen for Recovery”. Her udbydes
forskellige undervisningsmoduler, med det sigte at understøtte recoveryprocesser. Undervisningen
er forbeholdt patienter, medarbejdere og pårørende i Region Hovedstadens Psykiatri.
Kommunerne i 4K samarbejdet har – hver for sig – udviklet forskellige undervisningsmoduler for
medarbejdere, frivillige og borgere tilknyttet de socialpsykiatriske tilbud.
Region Hovedstadens Psykiatri og de fire kommuner har således – hver især - udviklet tilbud om
undervisning der retter sig mod at understøtte den enkelte, i forhold til at komme sig og finde sit
ståsted på ny.
I både kommunalt og regionalt regi, ses et behov for at recovery-skole tilbuddet bliver bredt
yderligere ud. Herved ses øgede muligheder for at forebygge indlæggelser, undgå genindlæggelser
og for at understøtte borgernes recovery-proces yderligere i kommunalt regi.
Et samarbejde på tværs af sektorer og kommunegrænser vil øge kapaciteten vedrørende
kursusudbud, give flere undervisere og kursister samlet set og de udviklede
undervisningskoncepter kan anvendes flere steder, uden at skulle udarbejdes flere gange i
forskellige lokale kontekster. Alle parter får mere for ressourcerne.
Formålet med partnerskabet er at øge sammenhængskraften mellem regionale og kommunale
tilbud, til gavn for den enkelte borger. Skole på Tværs kan benyttes af borgere/patienter og deres
netværk i alle faser af borgerens recovery-proces. Er du som borger i en af de 4 kommuner indlagt,
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kan du både bruge Skolen for Recovery og Skole på Tværs, som desuden vil stå klar til at tage
over og forsætte det understøttende recovery-samarbejde efter en udskrivelse. Samtidig vil Skole
på Tværs fungere som en stabiliserende recovery indsats i kommunalt regi, og indlæggelser vil i
bedste fald kunne undgås. Nogle borgere, de som ikke er aktuelle patienter i Region Hovedstadens
Psykiatri, vil således kun komme til at benytte Skole på Tværs, og andre vil have glæde af begge
tiltag.
Kort og godt, er hensigten at etablere en indsats med sammenhæng for den enkelte borger, uanset
om aktuel indsats ligger regionalt eller kommunalt. Det tror vi på vil skabe en tryg og meningsfuld
indsats for borgeren, samt for det private og professionelle netværk som borgeren samarbejder
med om sin trivsel og recovery.

Samskabelse på tværs af sektorer
Et væsentligt element – ved tilbud målrettet muligheder for at komme sig fra psykiske
vanskeligheder – er blandt andet adgang til en bred vifte af kvalificerede undervisningstilbud. De
lokale kontekster i kommunerne kan ofte have svært ved at have et tilstrækkeligt borgerunderlag til
at gennemføre et afvekslende undervisningstilbud på løbende basis. Det vil partnerskabet
vedrørende Skole på Tværs afhjælpe, idet kursustilbuddene nu vil kunne etableres med deltagelse
fra alle 4 kommuner og Region Hovedstadens Psykiatri således øge mulighederne for at få en bred
tilbudsvifte besat. Borgere/patienter og pårørende vil ligeledes få mulighed for at finde
interessefællesskaber og etablere netværk på tværs af kommunale skel.
Udover at understøtte den enkelte borgers og patients recovery proces og den organisatoriske
recovery orientering, så tænkes et tværgående samarbejde at kunne bidrage til en fælles
referenceramme. Dermed understøttes en mere ensartet recovery tilgang på tværs af de
kommunale, civile og regionale tilbud til mennesker med psykiske vanskeligheder.
Det er tanken at udveksling og samtænkning af undervisning for borgere/patienter, pårørende,
frivillige, medarbejdere og ledere kan øge kendskab og forståelse for hinanden på tværs og dermed
bidrage til meningsfuld og effektiv samproduktion med borgeren/patienten i centrum. Dette vil
bidrage konstruktivt til udviklingen af recovery orienterede indsatser på tværs af kommune- og
sektorgrænser, og være en kilde til gensidig inspiration og vidensudveksling.
Civile partnere som Sind, LAP og lokale frivilligcentre medtænkes en rolle i projektet. Der
udarbejdes en plan for civile interessenters deltagelse i projektet.

Værdigrundlag for projektet
Samproduktion mellem fagprofessionel kompetence og erfaringskompetence som et bærende
princip. Det betyder at alle kurser udvikles, tilrettelægges og gennemføres i et ligestillet samarbejde
mellem en underviser med erfaringskompetence, og en underviser med fagprofessionel
kompetence. Alle kurser har således to undervisere og er åbne for både borgere/patienter,
pårørende, medarbejdere, ledere og frivillige.
Læring i centrum. Formålet med kurserne i dette regi er læring - ikke terapi eller behandling.
Læring har potentiale til at understøtte menneskelig udvikling og bidrage til, at vi kommer os.
Læring kan bidrage til, at:
 Erkende og bringe færdigheder og ressourcer i spil
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Få øje på egne muligheder og udvikle nye færdigheder
Understøtte at mål og ambitioner udleves og nås
Finde sine egne løsninger
Den enkelte kan skabe mening i det, som vedkommende har været ude for i sit liv
Den enkelte understøttes i, at være ekspert i at mestre eget liv.

Nye roller som giver mulighed for at udvikle ny (og positiv) identitet. På kurserne er alle kursister
og ligestillede i den rolle. Det giver mulighed for at se sig selv og de andre i nye perspektiver og
med nye muligheder. Det åbner også muligheder for sammen at se på rollerne i de relationer, de
forskellige i øvrigt indgår i med hinanden, se på hvor hensigtsmæssig den rollefordeling er og
eventuelt aftale justeringer og ændringer.

Projektets effekt/resultatmål
Kurserne er både et recovery understøttende og fremmende tiltag og et led i en række
forebyggende indsatser hos partnerne.
Desuden er dette projekt et samskabelsesprojekt på tværs af sektorer og kommunegrænser, som
kan understøtte sammenhæng, helhed og mening i forløbet for den enkelte borger med psykiske
vanskeligheder. Både set som en forebyggende og behandlende indsats til gavn for borgeren, og
som en øget udnyttelse af ressourcer og sammenhængskraft regionalt som kommunalt.
Skole på Tværs øger både en fælles forståelsesramme, kendskab og netværk på tværs og øje for
hinandens muligheder og begrænsninger.
Projektet rummer også mulighed for udvikling af en model til samskabelse på tværs af sektorer om
recovery skole tiltag, som kan bruges til samskabelse med andre kommuner og i andre regioner.
Projektets mål i pilotperioden er udvikling af en fælles pakke med 5 forskellige kurser, som udbydes
til alle parter og er mobil, dvs. kan undervises på forskellige matrikelnumre. Kurserne udbydes en
gang i pilotperioden.

Milepæle og tidsplan
Aktivitet
Godkendelse af
projektet i 4K regi og i
Region Hovedstadens
Psykiatrivirksomhed
Udarbejdelse af
partnerskabsaftale

Start
1. december 2017

Slut
5. februar 2018

Ansvarlig

1.juli 2017

5. februar 2018

Arbejdsgruppen
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Godkendelse af
partnerskabsaftale
Nedsættelse af
styregruppe for Skole
på Tværs
Ansættelse af
projektkoordinator for
Skole på Tværs
Ansættelse
administrativ
medarbejder for Skole
på Tværs
Nedsættelse af
kvalitetspanel.
Udarbejdelse af
værdigrundlag.
Udarbejdelse af
kvalitetsplan.
Afholdelse af temadag
for undervisere
Udvikling af kurser,
praktisk forberedelse
Annoncering af kurser
i Skole på Tværs og
tilmelding
Pilotprojekt
Evaluering og justering

5.februar 2018
1.januar 2018

1.februar 2018

1.januar 2018

15.februar 2018

1. januar 2018

1.april 2018

1.januar 2018

1. februar 2018

1.januar 2018

28.februar 2018

Arbejdsgruppen og
styregruppen.
Arbejdsgruppen

1.februar 2018

Medio marts 2018

Kvalitetspanelet

Ultimo marts 2018

Primo april 2018

Arbejdsgruppen

1.april 2018

31. maj 2018

Medio juni 2018

Ultimo august 2018

Arbejdsgruppen og
underviserne
Arbejdsgruppen

1. september 2018
1. januar 2019

20. december 2018
31. januar 2019

Projektforløb
Projektevaluering

1. februar 2019
1. august 2019

30. juni 2019
30. september 2019

Udarbejdelse af
forankringsoplæg

Januar 2019

Maj 2019

Arbejdsgruppen og
projektkoordinator
Arbejdsgruppen og
projektkoordinator
Arbejdsgruppen

Udvikling af kurser og annoncering
I et nyt samarbejdsprojekt som Skole på Tværs skal der dels etableres kurser, hvilket kræver
medarbejderressourcer og tid, samt at der annonceres og informeres om de nye tilbud. Samtidig
skal en del praktiske ting falde på plads med lokaler, tidsplan og lignende. Da kurserne her ikke har
én geografisk placering, bliver dette arbejde mere tids- og ressourcekrævende. Erfaringerne viser,
at det i forvejen er processer, som tager tid. Der er derfor afsat en periode på 3 måneder til at få
udviklet de første kurser og starte annonceringen, og så fra 1.april starte med at afprøve de første
kurser, som kan annonceres, pilottestes og justeres i perioden frem til 1. september 2018.
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Projektforløb
Frem mod slutningen af december 2018 er det planen, at der er udviklet og afholdt i alt 5
kursusforløb i regi af Skole på Tværs, som er blevet annonceret parallelt med kurserne i Skolen for
Recovery og i kommunernes interne kommunikationskanaler og testet i projektets pilotfase. Fra 1.
februar 2019 er det muligt at afprøve det justerede koncept for Skole på Tværs.

Projektets konstruktion/Model for projektet
Målgruppen for projektet er bred og omfatter både patienter/borgere, medarbejdere, ledere,
pårørende og frivillige fra de 4 kommuner, civilsektoren og Region Hovedstadens Psykiatri.
Målgruppen er mennesker som enten har psykiske vanskeligheder, arbejder med at behandle eller
støtte mennesker med psykiske vanskeligheder, er pårørende til mennesker med psykiske
vanskeligheder eller deltager i frivilligt arbejde, som omhandler psykiske vanskeligheder.
Deltagelse i kurserne er uvisiteret og frivillig, hvilket giver mulighed for, at den enkelte selv kan
vælge de kurser, som giver mening for vedkommende på et givet tidspunkt, hvilket fremmer
motivationen for læring og forandring. Deltagelse i kurserne kan også indgå, som en valgfri
mulighed i en visiteret pakkeydelse. Ved deltagelse på kurser i visiterede forløb sker opfølgning i
lokalt regi. Kurserne er gratis. Målgruppen er desuden kendetegnet af, at kursisterne ønsker at
deltage i kurserne og har et mål om at komme sig. På kurserne er der ikke på forhånd formuleret
eksklusionskriterier.
For grafisk model over projektets organisering og konstruktion, se afsnittet organisering af
projektet.
Etablering af et kvalitetspanel
Hver partner sender en repræsentant til et kvalitetspanel, der har som formål at tage stilling til
kvalitetskrav med udgangspunkt i værdigrundlaget. Kvalitetspanelet rådgiver og sparrer med
ledelsen af Skole på Tværs om skolens udvikling og kursusindhold, og bidrager til den lokale
forankring af skolens tilbud. Kvalitetspanelet vurderer de udbudte kurser på basis af de vedtagne
kvalitetskrav, og sikrer at der er enighed om kursusindholdet. Der deltager udover partnernes
repræsentanter 1-2 repræsentanter fra interessenter på området fx borgere/patienter, pårørende
og/eller frivillige og deres organisationer, samt lokale frivilligcentre. Panelet forventes at mødes 2
gange årligt.
Etablering af styregruppe for Skole på Tværs
Partnerne deltager med hver 1 - 2 repræsentanter i styregruppen for Skole på Tværs. Styregruppen
har Skole på Tværs´ øverste beslutningskompetence. Styregruppen har sammen med skolens
projektkoordinator ansvaret for at efterleve skolens værdigrundlag, den løbende fremdrift i
projektet, evaluering af kurserne og projektet, projektets økonomi og administration.
Ledelse af Skole på Tværs Skole på Tværs etableres som et partnerskab i en knopskydning til
Skolen for Recovery (Region Hovedstadens skole). Projektkoordinator for Skole på Tværs købes af
Skolen for Recovery. Denne konstruktion sikrer, at de nødvendige kompetencer til opgaveløsning i
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projektperioden er til stede, samt den nødvendige koordinering og et fælles værdigrundlag for
aktiviteterne. Der købes projektkoordination 20 timer månedligt i en periode på 20 måneder fra d.
1.februar 2018 til d. 30. september 2019.
Administrativ medarbejder i Skole på Tværs
Skole på Tværs køber administrativ bistand af Skolen for Recovery. Der købes administrativ
bistand til koordinering af kurser, tilmeldinger, med videre i 16 timer månedligt i en periode på 20
måneder fra d. 1. februar 2018 til d. 30. september 2019.
Partnernes forpligtigelser
Alle kurser varetages af to undervisere med forskellige kompetenceprofiler udover deres
undervisningsmæssige kompetencer, således at både erfaringer med at komme sig fra psykiske
vanskeligheder og faglige kompetencer indgår, som en del af undervisningsteamets samlede
kompetenceprofil.
Hver partner forpligter sig til at afsætte 2 x 2 timers medarbejderressourcer pr. uge. Dette
inkluderer tid til undervisning, koordinering og administrativt arbejde. Da et undervisningsmodul
eksempelvis varer 2 – 2,5 timer pr. gang, betyder det, at partnerskabet vil kunne undervise mellem
2 – 5 t ugentligt. Maximum 15 deltagere og minimum 6 deltagere pr. undervisningsgang.
Alle undervisere skal deltage i temadag for undervisere, hvor de bl.a. bliver fortrolige med
værdigrundlaget for afholdelse af kurser. Dette afholdes i april 2018.
Partnerne beslutter selv, hvem de ønsker, skal være undervisere. Blot skal det sikres, at de to
forskellige profiler er repræsenteret på hvert kursus. Partnerne stiller kursuslokaler til rådighed efter
behov, dvs. undervisningen bindes ikke til et fast matrikelnummer, men kan tilbydes i forskellige
lokale kontekster. Parterne afholder udgifter til kaffe, the og vand til hvert kursusmodul.
Partnerne forpligter sig til at afsætte ressourcer til at deltage i styregruppens arbejde for Skole på
Tværs, 4 timer pr. måned pr. partner fra 1. februar 2017 til 30. september 2019.
Partnerne forpligter sig til at afsætte ressource til at deltage i kvalitetspanelets arbejde for Skole på
Tværs, 2 møder á 2 timer pr. år, i alt 6 timers mødeaktivitet i projektperioden og derudover
ambassadør arbejde for projektet lokalt.
Partnerne forpligter sig til at dele de direkte omkostninger forbundet med Skole på Tværs ligeligt
imellem sig. Se bilag om projektets økonomi for nærmere beskrivelse.

Projektdeltagere
Region Hovedstadens Psykiatri
Gladsaxe Kommune
Gentofte Kommune

8

Møde i Social- og psykiatriudvalget d. 19-03-2018

Punkt nr. 5 - Beslutning: Partnerskabsaftale om Skolen for Recovery
Bilag 2 - Side -9 af 16

Lyngby-Taarbæk Kommune
Rudersdal Kommune
Sind
LAP
Lokale frivilligcentre
Der deltager repræsentanter fra borgere/patienter, pårørende, frivillige og deres organisationer i
projektets kvalitetspanel, samt som deltagere på de udbudte kurser i Skole på Tværs.

Organisering af projektet
Skole på Tværs etableres i en knopskydning til Skolen for Recovery. Der nedsættes en
styregruppe, som består af alle 5 partnere. Projektkoordination for Skole på Tværs købes hos
Skolen for Recovery. Styregruppen og projektkoordinatoren for Skole på Tværs har ansvar for
skolens værdigrundlag, løbende fremdrift, evaluering, økonomi og administration. Den daglige
administrative opgave løses ved at købe sekretær bistand hos Skolen for Recovery. Skole på
Tværs etablerer et kvalitetspanel, som består af interessenter på området, som rådgiver og sparrer
med ledelsen af Skole på Tværs om skolens udvikling og kursusindhold og bidrager til den lokale
forankring af skolens tilbud.
Dette er en model, som sikrer et fælles værdimæssigt udgangspunkt for arbejdet med recovery
skoler i region hovedstadsområdet for både regionale og kommunale tilbud. Samtidig er det en
model, som forventes at være operationel i det daglige arbejde, og som sikrer, at alle parter er
ligestillet i indflydelsen på Skolen på Tværs og dermed de tilbud, som tilbydes i partnerskabet. Det
er desuden en økonomisk minimumsmodel, som ikke kræver voldsomme investeringer fra nogen
partnere. Modellen tager også højde for, at de nødvendige kompetencer til fx administration og
evaluering er til rådighed for Skole på Tværs.
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Skolen
for
Recovery

Delt
administration
med Skolen
for Recovery

Partnerskab
mellem RHP
og 4K

Skole
på
Tværs

Kvalitetspanel

Styregruppe

Særlige risici i projektet
Alle partnerskabsprojekter rummer en risiko for, at parterne ikke har tilstrækkeligt fælles
forventninger til projektets indhold og resultater. Det er derfor væsentligt at forsøge at afstemme
forventninger til projektet og til hinanden, inden indgåelse af en partnerskabsaftale. Der er afholdt
fælles møder blandt partnerne siden slutningen af 2016, og denne projektbeskrivelse er udviklet i et
tæt samarbejde.
Det er væsentligt at have et særligt fokus på den geografiske placering af kurserne under Skole på
Tværs, og være aktivt til stede med støtte og vejledning til de transportudfordringer, som på skift
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kan opstå for deltagerne i kurserne. Kurserne afholdes på forskellige geografiske placeringer hos
partnerne.

Evalueringsdesign
Evalueringsdesignet vil blive udarbejdet af projektkoordinator i samarbejde med projektets partnere
i projektets arbejdsgruppe. Vi vil evaluere projektet ved at se på både det løbende udbud af kurser
– hvilke kurser, hvor ofte og hvor mange - deltagerantallet på kurserne og sammensætningen af
deltagerne. Registreringen opgøres kommunevis. Desuden vil vi kvalitativt undersøge, hvilket
udbytte både undervisere og deltagere oplever at have ved deltagelse i Skole på Tværs med et
særligt fokus på opnået kendskab til hinanden på tværs og sammenhæng i tilbuddene til borgere i
overgang mellem de tre sektorer.

Nuværende kurser hos partnerne
I forbindelse med afvikling af pilotprojektet for Skolen på tværs, vil der blive etableret 5 kursusforløb
med repræsentation fra alle 5 repræsentanter i partnerskabet.
I udvælgelsen af pilotprojektets 5 forløb, vil der blive lagt vægt på at forløbene, samlet set
repræsenterer et bredt og afvekslende udvalg af centrale recovery temaer.
Her følger en oversigt, over nuværende kursusforløb hos de 5 partnere:
Region Hovedstadens Psykiatri:
Har 35 kurser i efterårssemesteret, samt 10 kurser med mulighed for at få støtte til at planlægge sit
eget kursusforløb. Kurserne har et max. deltagerantal på 17 deltagere, det gennemsnitlige
deltagerantal er ca. 13 kursister. Medio oktober 2017 har 653 patienter, 92 pårørende og 124
medarbejdere deltaget på kurser i Skolen for Recovery.
Region Hovedstadens Psykiatri har ikke specifikke forventninger til antallet af kurser eller
deltagerantallet i Skole på Tværs.
Gladsaxe Kommune:
Har 10 kurser og 13 gruppeaktiviteter i efterårssemesteret med mellem 6 - 12 deltagere:
Mindfulness
Malekursus
Motion
Post og økonomi
Recovery-cafe
Styr livet
Sund livsstil
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Yoga
Recovery-mentor
Livshistorie
Studiemestring
Recovery-skriveværksted.
Gladsaxe forventer at have de samme kurser til at køre sideløbende med Skole på Tværs og med
det samme antal deltagere.

Rudersdal Kommune:
Har flere forskellige tilbud i løbet af et år. 4 – 5 gange årligt afholdes fælles kompetenceudvikling for
borgere og medarbejdere og i gennemsnit deltager her 45 kursister pr. gang. Følgende
gruppeforløb udbydes 1 gang årligt og har i gennemsnit 6 – 8 deltagere:
Fem veje til et godt liv
Mentalt velvære
Mærk Kroppen
Kost og bevægelse
Social Færdigheds Træning
Som en fast og løbende aktivitet udbydes et gruppeforløb, som hedder Ungenetværket.
Deltagertallet varierer. Og desuden arbejdes der kontinuerligt på at facilitere etablering af
borgerdrevne selvhjælpsgrupper.
Herudover udbydes på eksperimenterende basis forskellige temabaserede forløb fx afholdes i
efteråret Recovery Cafeer i samarbejde med Sind og Bro til Hverdagslivet, og gruppeforløb som
Tegn din Fremtid, Livshistoriefortælling og Angstforløb afprøves.
Rudersdal Kommune forventer at have nogenlunde det samme deltagerantal til kurser i Skole på
Tværs, som til de nuværende kursusforløb og forventer derudover at kunne tilbyde et mere flexibelt
og varieret udbud af forløb, som kan tilgås oftere end i de nuværende rammer.
Lyngby - Taarbæk Kommune:
Udbyder 3 x årligt et kursusforløb til beboere, brugere, medarbejder og elever og studerende i
Lyngby- Taarbæk Kommunes Bo - og Akuttilbud. Kursusforløbet har til formål at skabe fælles ny
viden, refleksion og kompetencer hos og i mellem deltagerne. Forløbet udbyder følgende
kursustemaer:
Recovery
Livshistorie
Angsthåndtering og mestring
Stemmehøring og selvskade
Personcentreret Planlægning
Mestringsstrategier
Sprogets betydning i praksis
Medicinpædagogik
Åben dialog
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Herudover udbyder Bostøtte- tilbuddet under § 85 forskellige gruppeforløb med varierende temaer.
Gentofte Kommune:
Gentofte Kommune har erfaringer med kompetenceudviklende gruppeforløb igennem en længere
årrække, og har aktuelt etableret et udbud af gruppebaseret kursusforløb, der udbydes på tværs af
kommunens socialpsykiatriske tilbud.
Aktuelt er igangsat og planlagt følgende kursusforløb i 2018:
Balance – angst og sund livsstil
Recovery – styrk dig i din egen recovery proces
Ung puls – for dig under 30 der ønsker at styrke din kondition
KRAM – fokus på at styrke din sundhed
Discovery – genskab din fortælling
Struktur, budgetmad og netværk – værktøj til at få skabt daglig struktur, netværk og billig mad
Netværk – lav dit eget trivselskort
Økonomi, it og sociale medier- lav budget, få styr på din pc, telefon og hvordan kan du bruger de
social medier
Ovenstående forløb udbydes løbende igennem året, og har i gennemsnit 6-8 deltagere.
Herudover etableres løbende temaarrangementer, hvor borgere og medarbejdere sammen bliver
klogere på relevante tidsaktuelle temaer.

Forventet deltagerantal i Skole på Tværs
Det er vanskeligt at estimere et deltagerantal i projektet. Dels ved vi ikke, hvor mange af de
borgere, som deltager i de eksisterende tilbud, som vil flytte sig til Skole på Tværs. Dels ved vi ikke,
om der vil være borgere, som benytter både tilbud i deres lokale kontekst og tilbud i Skole på
Tværs. Derudover lukker Skole på Tværs i nuværende forslag op for deltagelse af andre
målgrupper end tidligere, således at der udover borgere, medarbejder og ledere også kan deltage
pårørende og frivillige i kurserne i Skole på Tværs. Derfor er forventede deltagertal usikkert.
Borgere i alt pr. år ca. 130. Medarbejdere ca. 50. Pårørende ca. 20. Frivillige ca. 20.

Bilag
Bilag 1 - Projektøkonomi
Projektets estimerede udgifter har to spor. Det ene spor er de direkte omkostninger til ledelse,
administration og fx temadag for undervisere. Det andet spor er de indirekte udgifter, som afholdes
indenfor den enkelte partners eksisterende ramme i form af fx medarbejderressourcer til
undervisere, deltagelse i styregruppens arbejde og arbejdet i kvalitetspanelet.
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De direkte udgifter deles ligeligt mellem de 5 partnere. Region Hovedstadens Psykiatri står for
opkrævning af de respektive beløb for de tre budgetår.
Direkte udgifter for alle 5 partnere
Aktivitet:
Projektkoordinator for Skole på
Tværs – købes hos Skolen for
Recovery i Region
Hovedstadens Psykiatri
Administrativ medarbejder til
Skole på Tværs - købes hos
Skolen for Recovery i Region
Hovedstadens Psykiatri
Driftsudgifter – papir, trykning
af program,
informationsmateriale,
undervisningsmaterialer, med
videre
Temadag for undervisere

Forbrug:
20 timer månedligt i 20
måneder fra d. 1. februar 2018
til d. 30. september 2019

Udgift:
125.000 kr.

16 timer månedligt i 20
måneder fra d. 1. februar 2018
til d. 30. september 2019

71.000 kr.

Ca. 30.000 kr. pr. år i
projektperioden

60.000 kr.

Inklusiv ekstern konsulent,
lokaler og forplejning

20.000 kr.

I alt direkte udgifter

276.000 kr.

I alt direkte udgifter pr. partner

55.200 kr.

Indirekte udgifter for alle 5 partnere
Aktivitet:
Underviser ressourcer 2 x 2
timer ugentlig pr. partner fra 1.
februar 2018 til 30. september
2019 – ferier og
helligdagsperioder fraregnes
Forplejning i form af kaffe, the
og vand
Deltagelse i styregruppe for
Skole på Tværs´ arbejde

Forbrug:
4 timer pr. partner af 440 kr. i
52 uger

Udgift:
208 timer
medarbejderressource =
92.000 kr. pr. partner.

2 kurser pr. uge á 150 kr. i 52
15.600 kr. = ca. 3.200 kr. pr.
uger
partner.
4 timer pr. måned pr. partner
80 timer pr. partner
fra 1. februar 2018 til 30.
september2019 i alt 20
måneder. De 2 timer pr. måned
går til deltagelse i
styregruppemøderne, de
resterende 2 timer pr. måned
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Deltagelse i kvalitetspanelets
arbejde

Etablering og implementering
af modellen lokalt

går til forefaldende arbejde for
styregruppen.
2 møder årligt á 2 timer pr.
partner. Herudover kan der
være brug for timer til at
fungere som ambassadør for
projektet
4 timer pr. måned pr. partner i
20 måneder

8 timer pr. partner

80 timer pr. partner

Bilag 2 - Udkast til samarbejdsaftale.
Se vedlagte udkast til samarbejdsaftale.
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