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1. BESLUTNING: MÅLSÆTNINGER FOR DEN SOCIALE
VIRKSOMHED 2019-2022
BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Den Sociale Virksomheds kerneopgave er at skabe rammerne for, at børn, unge og voksne, som bruger
virksomhedens tilbud, oplever høj livskvalitet og får mulighed for at udvikle sig og leve et så selvstændigt
liv som muligt. Virksomhedens målgruppe er børn, unge og voksne der på grund af handicap, psykisk
sygdom og/eller sociale problemer har behov for en specialiseret social indsats. Den specialiserede
sociale opgave løses for – og i tæt samarbejde med – kommunerne.
Med udgangen af 2018 udløber de mål, som Den Sociale Virksomhed har sat for perioden 2016-2018 (se
bilag). Det er derfor blevet tid til at sætte mål for virksomheden for de næste fire år.
Målsætningerne skal imødekomme en række udfordringer, som det specialiserede socialområde står
overfor i disse år.
Virksomhedens ønske er denne gang at skærpe målsætningerne både ’opadtil’ – med ønsket om en
politisk vedtagelse af og tilslutning til målsætningerne – og ’indadtil’ – ved at formulere målsætninger, der
skal omsættes i
konkrete og målbare mål og indsatser for tilbuddene i perioden 2019-2022
INDSTILLING
Administrationen indstiller:


At udvalget drøfter de foreslåede målsætninger og godkender dem med eventuelt tilføjelser eller
kommentarer.

POLITISK BEHANDLING
Udvalget godkendte de foreslåede målsætninger.
Henrik Thorup deltog ikke i mødet.
SAGSFREMSTILLING
Den Sociale Virksomhed varetager dens kerneopgave med høj faglig kvalitet og fokus på løbende udvikling.
Det er Den Sociale Virksomheds ambition at løse opgaven gennem et proaktivt og dynamisk samarbejde med
kommunerne. Samtidig skal tilbuddene drives effektivt og omkostningsbevidst.

Målsætningerne for det regionale sociale område skal være retningsgivende for Den Sociale Virksomheds
indsatser i de næste fire år. Udadtil skal målsætningerne bidrage til at styrke regionens profil som en
væsentlig aktør på det højt specialiserede social- og specialundervisningsområde. Indadtil skal de sætte
rammerne og retningen for en række fælles forpligtende indsatser på tværs af Den Sociale Virksomheds
19 tilbud.
De politisk vedtagne målsætninger skal imødekomme og svare på en række udviklingstendenser, som det
specialiserede område står overfor i disse år. Det drejer sig om:






At beboerne i botilbud, særligt tilbud rettet mod udviklingshæmmede, bliver ældre og ældre. Det
medfører en stigende andel af borgere på botilbuddene med demens og andre sundhedsrelaterede
alderdomsproblematikker,
At der kommer færre udviklingshæmmede børn og unge, men flere børn og unge med diagnoser
inden for autismespektret, ADHD og forskellige psykiske problematikker (fx angst,
spiseforstyrrelser, selvskadende adfærd),
At der er flere borgere med meget komplekse diagnoser og adfærd – særligt på det
socialpsykiatriske område,
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At der er et stigende antal hjemløse – særligt blandt unge,
At der er et kommunalt ønske om flere lokalt baserede indsatser – indsatser der ydes så tæt på
borgerens normale hverdagsliv som muligt,
At der både kommunalt, regionalt og landsdækkende er øget fokus på samskabelse med borgere og
inddragelse af borgernes netværk og på brug af frivillige.

I 2017 blev der, i regi af det fælleskommunale sekretariat for det specialiserede socialområde, udarbejdet
en række fælles mål for det tværgående højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområde
(se bilag 1). Målsætningerne blev udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for en
række kommuner og fra Region Hovedstaden (Den Sociale Virksomhed) og blev godkendt i de 29
kommuner og i Region Hovedstaden i forbindelse med Rammeaftalen for 2018.
De tre målsætninger er:






Vi vil styrke kommunernes forudsætninger for at give børn, unge og voksne med højt specialiserede
behov adgang til de nødvendige højt specialiserede tilbud og kompetencer,
Vi vil forpligte hinanden på et samarbejde, både fagligt og økonomisk, om de tværgående højt
specialiserede tilbud i hovedstadsregionen,
Vi vil arbejde målrettet med, at alle tværgående højt specialiserede sociale tilbud og
specialundervisningstilbud har et fast fokus på at anvende og udvikle ’bedste praksis’ med henblik
på effektive indsatsforløb baseret på høj faglighed og størst mulig omkostningseffektivitet.

De fælles kommunale og regionale målsætninger danner, sammen med de politiske mål i Fokus og
Forenkling, grundlaget for formulering af de seks målsætninger for 2019-2022, som Den Sociale
Virksomheds direktion og ledergruppe har valgt at pege på, nemlig:
DET HANDLER OM LIV
Den Sociale Virksomhed – et højt specialiseret socialområde, som:
1. Understøtter borgerne i et liv med livskvalitet og mulighed for udvikling
Vi skal understøtte børn, unge og voksne med behov for højt specialiserede indsatser i at have en
meningsfuld hverdag og et godt liv. Indsatserne skal tage udgangspunkt i det enkelte menneskes
motivation, situation og ressourcer.
2. Indgår i et aktivt og dynamisk samspil med kommunerne
Vi skal med vores kompetencer og ekspertise bidrage til, at kommunerne kan løse deres opgave i forhold
til borgere med specialiserede behov. Vi skal i samarbejde med kommunerne løbende udvikle og tilpasse
vores tilbudsvifte – herunder også udvikle nye typer indsatser.
3. Fremmer social lighed hos udsatte borgere
Vi skal understøtte borgerne i at blive inkluderede, opbygge relationer og blive en del af fællesskaber.
4. Fremmer lighed i sundhed hos udsatte borgere
Vi skal understøtte borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel i hverdagen. Og vi skal fremme
borgenes lige adgang til sundhedsydelser og hjælpe med at gøre sundhedsvæsenet mere tilgængeligt for
udsatte borgere.
5. Baserer indsatserne på bedst tilgængelig viden og bidrager til at skabe ny viden
Vores indsatser skal have en høj faglig standard. Vi skal styrke vidensgrundlaget på det specialiserede
socialområdet og sikre, at resultaterne af forsknings- og udviklingsarbejde bliver anvendt og får effekt og
værdi for borgerne – og for kommunerne.
6. Bidrager til at skabe sammenhængende indsatser
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Vi skal gøre vores bedste for, at børn, unge og voksne, der bruger regionens sociale tilbud, oplever
sammenhængende og koordinerede forløb – og livsforløb. Borgernes situation skal styre forløbet internt
hos os og i samarbejdet mellem sektorer.
Særligt på det socialpsykiatriske område har der gennem de senere år været stort fokus på at skabe
sammenhæng og koordination på tværs af sektorer og faggrupper. Den indsats skal fortsat have stor
opmærksomhed i de kommende år.
Den videre proces
Når målsætningerne er vedtaget politisk, er næste skridt, at de omsættes i konkrete indsatser og
handlinger. Der vil blive opstillet indikatorer for de enkelte indsatser, som gør det muligt at måle, hvorvidt
målene nås. Målsætningerne vil årligt blive prioriteret og konkretiseret i virksomhedens årsplan.
Målsætningerne vil blive præsenteret for alle ledere i Den Sociale Virksomhed på en konference i
september 2018, hvor formålet er, at alle ledere får ejerskab til målsætningerne – og hermed også
forudsætninger for og engagement i at igangsætte relevante handlinger på eget tilbud inden for de enkelte
målsætningsområder. Udvalgsformand Susanne Due Kristensen vil holde åbningstalen på konferencen.
Direktør Søren Bech og vicedirektør Anja Manghezi fra Den Sociale Virksomhed vil deltage under
behandlingen af punktet.

KONSEKVENSER
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
På udvalgsmøde i december eller januar 2019 vil udvalget blive præsenteret for den endelige udgave af
virksomhedens strategiplan for 2019-2022.
DIREKTØRPÅTEGNING
Jesper Lihn / Conni Christiansen
JOURNALNUMMER
[sagsnummer i Workzone]

BILAGSFORTEGNELSE
1. 1. FÆLLES MÅL for det tværgående højt specialiserede socialområdet og
specialundervisningsområde. Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden. 2017.
2. Den Sociale Virksomhed - når der er behov for en højt specialiseret indsats 2016-2018
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3. BESLUTNING: DIALOGMØDE MED PSYKIATRIFORENINGERNES
FÆLLESRÅD
BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Social- og psykiatriudvalget har dialogmøde med Psykiatriforeningernes Fællesråd onsdag den 19.
september 2018, og som led i udvalgets forberedelse af mødet fremlægges forslag til tema med udkast til
dagsorden.
INDSTILLING
Administrationen indstiller til social- og psykiatriudvalget:



At forslag til tema for dialogmøde den 19. september 2018 drøftes,
At udkast til dagsorden godkendes.

POLITISK BEHANDLING
Godkendt.
Henrik Thorup deltog ikke i mødet.
SAGSFREMSTILLING
For at videreudvikle muligheden for dialog med regionens samarbejdspartnere har regionsrådet tidligere
besluttet, at der holdes dialogmøder mellem social- og psykiatriudvalget og repræsentanter for bruger- og
pårørendeforeninger på psykiatriområdet. Dialogmøderne skal skabe en platform for samarbejde og
udveksling af synspunkter mellem politikere og bruger- og pårørendeforeninger. Foreningerne kan
bidrage med viden fra deres foreningsarbejde og kan samtidig viderebringe spørgsmål, erfaringer og
nyheder fra regionen til deres egne foreninger.
Social- og psykiatriudvalget besluttede på møde den 23. april 2018, at afholde to møder årligt med start
efterår 2018 og med input fra fællesrådet til dagsordenen.
Administrationen har indhentet forslag til temaer fra Psykiatriforeningernes Fællesråd. Fællesrådet
foreslår en kort præsentation af Fællesrådet og en præsentation af de pejlemærker, Fællesrådet særligt
anser for vigtige i udviklingen af Region Hovedstadens Psykiatri. Fællesrådet vil også gerne drøfte
udvalgets tanker om den forestående udarbejdelse af ny tre-årsplan for udviklingen af psykiatrien i
Region Hovedstaden, og hvordan Fællesrådet kan indgå i dialog med udvalget herunder, hvordan treårsplanen kan ses i forhold til andre strategier for området (fx recovery-strategien og Sundhedsaftalen
med kommunerne).
Dialogmødet indledes med en velkomst ved udvalgsformanden og en kort præsentation ved deltagerne.
Herefter vil formanden orientere om budget 2019-2022. Der vil efterfølgende være dialog om
Fællesrådets pejlemærker og social og psykiatriudvalgets kommende arbejde med ny treårsplan.
Der vil undervejs på dialogmødet være en pause med spisning.
Der skal planlægges to møder i 2019, og de fastlægges i marts og september måned fra kl. 17.00 til
19.00.
Der vedlægges et udkast til dagsorden.
KONSEKVENSER
Konsekvensen af at tiltræde indstillingen er, at der holdes dialogmøde med Psykiatriforeningernes
Fællesråd om det besluttede tema.
RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen har ingen risici.
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BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.
KOMMUNIKATION
Der er ikke planlagt nogen kommunikationsindsats.
TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
DIREKTØRPÅTEGNING
Charlotte Hosbond / Hanne Rasmussen
JOURNALNUMMER
18017583

BILAGSFORTEGNELSE
1. Dagsorden til dialogmøde 19. september 2018(1)
2. Deltagerliste - dialogmøde
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4. BESLUTNING: TEMAMØDE OM TVANG I PSYKIATRIEN
BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
I september 2017 havde psykiatriudvalget et arrangement "Samtale mellem politikere, medarbejdere og
ledere i psykiatrien", om oplevelser i hverdagen, faglig kvalitet i arbejdet samt styring og værdier i
psykiatrien. Det var et stort ønske fra såvel fagfolk som politikere, at møder mellem politikere,
medarbejdere og ledere kunne foregå jævnligt. På baggrund af en henvendelse fra fagorganisationer i
psykiatrien foreslår administrationen, at social- og psykiatriudvalget afholder et temamøde om tvang i
psykiatrien.
INDSTILLING
Administrationen indstiller til social- og psykiatriudvalget:


At drøfte rammerne for afholdelse af et temamøde om tvang i psykiatrien.

POLITISK BEHANDLING
Udvalget godkendte indstillingen og lægger vægt på, at de faglige organisationer inddrages i den videre
planlægning. Udvalget ønsker, at deltagerantallet bliver øget med vægt på størst mulig deltagelse af
medarbejderne fra praksis.
SAGSFREMSTILLING
10 fagorganisationer i psykiatrien har henvendt sig for at afholde et nyt tema-/dialogmøde mellem
politikere, medarbejdere og ledere i psykiatrien. Erfaringen fra temamødet i 2017 var, at det giver
mulighed for en direkte dialog mellem forskellige nøgleaktører, og for at forskellige perspektiver drøftes i
fællesskab for at kvalificere arbejdet og samarbejdet i psykiatrien.
Arbejdet med at nedbringe tvang i psykiatrien fylder meget for medarbejderne. Visionen om at nedbringe
tvang i psykiatrien er medarbejderne enige i, men flere er bekymret for, at der er et stort fokus på
at nedbringe bæltefikseringer.
Administrationen indstiller derfor, at emnet for det nye temamøde er "Tvang i psykiatrien". Det er de
faglige organisationers ønske at få en nuanceret og perspektiveret drøftelse af nedbringelse af tvang med
det formål at finde de bedste veje fremad for at nedbringe alle former for tvang, og ikke kun
bæltefikseringer.
Temamødet afholdes i november 2018 fra kl. 16.00 til 19.00 alternativt kl. 20.00. I lighed med mødet i
september 2017 indstiller administrationen, at repræsentanter fra de faglige organisation indgår i
planlægningen af temamødet. Dette har de faglige organisationer også selv tilbudt.
I september 2017 foregik mødet på Scandic Hotel med omkring 200 deltagere, og udgiften hertil var ca.
330.000 kr. I forbindelse med evalueringen af mødet blev der efterspurgt en mindre deltagerkreds med
mulighed for et mere intimt samtalerum. Udvalget samt resten af regionsrådet vil være naturlige deltagere
med max 41 personer og hertil kommer administrativt hjælpe personale.
Festsalen på Psykiatrisk Center Glostrup har de største rammer i psykiatrien, og her vil der kunne være
max 70 deltagere. Alternativt kan mødet afholdes på Herlev eller Bispebjerg hospital. Forplejningen kan
bestå af kaffe, te frugt og eventuelt kage samt sandwich og vand.
Udvalget bedes drøfte rammen for temamødet herunder antal deltagere, placering og et niveau for
udgiften, som afholdes af politikerkontoen.
KONSEKVENSER
På baggrund af udvalgets beslutning om rammen for dialogmødet går administrationen igang med den
praktiske tilrettelæggelse af dagen herunder at udsende invitation til deltagerne på vegne af social- og
psykiatriudvalget.
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RISIKOVURDERING
Sagen har ingen risici.
BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
Der vil være udgifter til temamødet, som afholdes af politikerkontoen.
KOMMUNIKATION
Temamødets afholdes opslås på hjemmesiden i Region Hovedstadens Psykiatri.
TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Endeligt program forelægges udvalget den 3. oktober 2018.
DIREKTØRPÅTEGNING
Charlotte Hosbond / Hanne Rasmussen
JOURNALNUMMER
18041039
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5. BESLUTNING: RÅSKITSE TIL PROCESPLAN FOR TREÅRIG PLAN
FOR UDVIKLINGEN AF PSYKIATRIEN I REGION HOVEDSTADEN
2020-2022
BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Med Konstitueringsaftalen for Region Hovedstaden blev det besluttet, at der skal udarbejdes en ny
treårig plan for psykiatriens udvikling. På social- og psykiatriudvalgets møde den 20. juni 2018 blev
udvalget enigt om, at den eksisterende treårsplan 2017-2019 for psykiatrien har lagt en god retning, som
der skal tages udgangspunkt i og bygges ovenpå. Der var endvidere enighed om, at der skal sikres en
bred involvering i udarbejdelsen af planen. Administrationen har udarbejdet en råskitse til procesplan for
udarbejdelse af den nye treårige plan.
INDSTILLING
Administrationen indstiller overfor udvalget:




At drøfte den foreslåede råskitse til procesplan for ny treårig plan for psykiatriens udvikling 20202022,
At godkende at arbejdet med at sikre sammenhæng for patienter med samtidig somatisk og
psykiatrisk sygdom behandles som et led i arbejdet med den nye treårige plan.

POLITISK BEHANDLING
Udvalget drøftede og godkendte indstillingen. Udvalget ønskede at afholde et inspirationsmøde, der tager
udgangspunkt i, at den fremtidige treårsplan 2020-2022 skal være en videreudvikling af treårsplanen
2017-2019.
Henrik Thorup deltog ikke i mødet.

SAGSFREMSTILLING
Psykiatriudvalgets treårige plan 2017-2019 blev blandt andet udarbejdet på baggrund af politiske
drøftelser med inddragelse af personale og brugere, pårørende samt en række temadrøftelser i det
tidligere psykiatriudvalg. Region Hovedstadens Psykiatri var ligeledes løbende involveret i processen, og
udkast til planen blev sendt til kommentering hos de sundhedsfaglige råd for psykiatri, børne- og
ungdomspsykiatri, Region Hovedstadens Psykiatri direktion samt overlægerådet.
Sundhedskoordinationsudvalget blev orienteret om, at Region Hovedstaden var i gang med at udarbejde
en treårsplan for udvikling af psykiatrien.
Forslag til proces og tidsplan for den nye treårige plan 2020-2022
Administrationen foreslår, at processen for at udarbejde den nye treårige plan 2020-2022 tager
udgangspunkt i de gode erfaringer med processen omkring den tidligere treårige plan 2017-2019, og at
der lægges stor vægt på inddragelse af relevante interessenter, herunder at der udvælges en til
to områder, hvor der udvikles nye veje at gå i tæt samspil med borgere m.fl.
En første råskitse til procesplan ses nedenfor:
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Måned
Juni 2018
August 2018
September 2018
Oktober 2018
Oktober 2018
November/december
2018
Januar 2019
Februar 2019
Marts 2019
April 2019
Maj 2019
Juni 2019
August 2019

Behandling
20.06.2018: Proces for ny treårige plan 2020-2022 til drøftelse i SPU.
29.08.2018: Råskitse til procesplan for ny treårige plan 2020-2022 til drøftelse i SPU.
19.09.2018: Dialogmøde mellem SPU og Psykiatriforeningernes fællesråd med fokus på input til ny
treårig plan.
03.10.2018: Udkast til procesplan og overordnede rammer for ny treårig plan 2020-2022 til
godkendelse i SPU.
31.10.2018: Programudkast for Kick Off-møde til godkendelse i SPU og første drøftelse af temaer i
treårig plan.
Afholdelse af Kick Off møde.
Opsamling på Kick Off møde.
Temadrøftelser i SPU.
Eventuel workshop om sammenhængende patientforløb
Temadrøftelser i SPU.
Første drøftelse i SPU af udkast til ny treårig plan 2020-2022.
Dialogmøde mellem SPU og Psykiatriforeningernes fællesråd. Treårsplan 2020-2022 vil være
hovedtemaet.
Anden drøftelse i SPU af udkast til ny treårig plan 2020-2022.
Ny treårig plan 2020-2022 godkendes i SPU mhp. udsendelse til kommentering.
Ny treårig plan 2020-2022 udsendes til kommentering.
Godkendelse i FU/RR.

Kick Off mødet
Administrationen foreslår, at der afholdes et Kick Off møde, hvor der inviteres et bredt udvalg af
interessenter: patienter, pårørende, øvrige borgere, ansatte og ledere fra Region Hovedstaden Psykiatri,
relevante Sundhedsfaglige Råd, kommuner, almen praksis og forskere mfl. Formålet med Kick Off
mødet er at kvalificere og supplere temaerne i en ny treårig plan 2020-2022.
Temadrøftelser
Administrationen foreslår, at social- og psykiatriudvalget udvælger nogle temaer, som skal indgå i den
treårige plan. Kick Off mødet vil kunne bidrage til at kvalificere og evt. supplere de udvalgte temaer.
Udvalget vil herefter på de kommende møder drøfte de udvalgte temaer. Administrationen lægger op til,
at inviteres oplægsholdere og andre interessenter inviteres ind til temadrøftelserne, så udvalgets drøftelse
kan tage afsæt heri. Det må overvejes, om der vil være behov for at udvide kommende møder eller
planlægge ekstra møder.
Sammenhængende patientforløb for patienter med somatisk og psykisk sygdom
I 2016 besluttede regionsrådet at nedsætte et midlertidigt udvalg for sammenhængende patientforløb.
Udvalgets arbejde sluttede i 2017 med en afrapportering med 12 anbefalinger til mere sammenhængende
patientforløb. De første 11 anbefalinger fra udvalget handler om at skabe sammenhæng i patientforløbet i
somatikken. Den 12. anbefaling omhandler samemnhængen mellem psykiatri og somatik og lyder, at 'der
igangsættes et arbejde om, hvordan der sikres sammenhæng for patienter med samtidig somatisk og
psykisk sygdom'.
Af konstitueringsaftalen for Region Hovedstaden for 2018-2021 fremgår det, at et vigtigt mål for socialog psykiatriudvalget er at sikre sammenhængende patientforløb på tværs af sektorer og specialer samt
sikre sammenhæng i behandlingen af patienter, der lider af såvel psykisk som somatisk sygdom.
Administrationen lægger derfor op til, at arbejdet med at sikre sammenhæng for patienter med samtidig
somatisk og psykisk sygdom indgår som et led i arbejdet med en ny treårig plan 2020-2022 som ét af
temaerne. Det må overvejes, om der bør være en særskilt workshop eller lign. om dette emne.
Samskabelse
Administrationen foreslår, at udvalget i arbejdet med Treårsplan 2020-2022 aktivt inddrager
borgere m.fl. Det foreslås, at borgere m.fl. inddrages på en måde, hvor de får medbestemmelse på lige
fod med politikere, klinikere og administration på udvalgte områder. Reelt vil det betyde, at borgerne på
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udvalgte områder kommer med ind i maskinrummet, og bliver ligeværdige beslutningstagere med
politikere, klinikere og administration. Brugen af samskabelse, som denne tilgang kaldes, er en naturlig
forlængelse af intentionerne i konstitueringsaftalen om brug af fx nye former for borgerinddragelse og
intentionerne om at finde nye veje for at sikre god kvalitet og finde den behandling, der giver størst
mening for patienterne.
Det anbefales, at social- og psykiatriudvalget efter Kick Off mødet i november 2018 træffer endelig
beslutning om inden for hvilke områder, hvor der skal arbejdes med denne ligeværdighed mellem borgere
og politikere.
KONSEKVENSER
Administrationen vil, hvis indstillingerne tiltrædes, arbejde videre med en procesplan for ny treårig plan
for psykiatriens udvikling 2020-2022, hvor sammenhæng mellem somatik og psykiatri er ét af temaerne.
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
Der er ikke planlagt en særskilt kommunikationsindsats.
TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Jf. sagsfremstillingen.
DIREKTØRPÅTEGNING
Charlotte Hosbond / Carine Bududu Heltberg
JOURNALNUMMER
18023987
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6. BESLUTNING: SOCIAL- OG PSYKIATRIUDVALGETS ARBEJDE
MED DRIFTSMÅL
BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Ifølge styrelsesvedtægten skal de stående udvalg i Region Hovedstaden som del af deres
politikformulerende og -opfølgende arbejde følge udviklingen i driftsmålene under udvalgenes resort.
Forretningsudvalget besluttede på sit møde den 17. april at sætte fokus på to overordnede driftsmål i
2018; udredningsret og medarbejdertilfredshed. I tråd med forretningsudvalgets fokusering skal udvalget
drøfte hvilke driftsmål, det vil arbejde med i 2018.
INDSTILLING
Administrationen indstiller til social- og psykiatriudvalget:


At beslutte, hvordan udvalget ønsker at arbejde med driftsmål inden for udvalgets resort.

POLITISK BEHANDLING
Udvalget drøftede udvalgets driftsmål.
Henrik Thorup deltog ikke i mødet.
SAGSFREMSTILLING
Regionens driftsmål er en måde at følge op på regionens mål inden for hovedområder som eksempelvis
ventetider på akuttelefon, beskyttelse af drikkevand og patienttilfredshed. Ved at fokusere på udvalgte
driftsmål er det forretningsudvalgets ønske at koncentrere arbejdet med opfølgning på driftsmålene og
følge udviklingen i målopfyldelsen over tid. Forretningsudvalget modtager fire årlige afrapporteringer af
regionens driftsmål. Forretningsudvalget har i 2018 besluttet at fokusere på udredningsretten inden for
både somatikken og psykiatrien samt medarbejdertilfredsheden med fokus på åbenhed og ytringsfrihed. I
efteråret 2018 afholder forretningsudvalget en workshop med fokus på udredningsretten.
Forretningsudvalget er herudover ansvarlig for alle mål for medarbejdertrivslen.
I styrelsesvedtægten er der lagt op til, at de stående udvalg følger driftsmålene inden for deres
fagområder. I forlængelse af regionsrådets fokus skal social- og psykiatriudvalget drøfte, hvordan det vil
sikre en god opfølgning på driftsmålene i 2018.
Regionens driftsmål følger i høj grad de nationalt bestemte mål, som alle regioner skal opfylde. Andre
mål - som fx ventetider for akuttelefonen - er specifikke for Region Hovedstaden.
Social- og psykiatriudvalget er ansvarlig for følgende driftsmål:









Patienttilfredshed psykiatri,
Patientinddragelse psykiatri,
Overholdelse af udredningsretten - psykiatriske patienter (børn og unge),
Overholdelse af udredningsretten - psykiatriske patienter (voksne),
Tvang (antal bæltefikseringer),
Borgertilfredshed - generel tilfredshed (det sociale område),
Belægningsprocent (det sociale område),
Magtanvendelser (det sociale område).

Udvalget kan arbejde med driftsmål på flere måder, fx knyttet til temadrøftelser på udvalget, som
baggrund for at kvalificere udvalgenes årlige budgetforslag eller ved løbende at kvalificere
forretningsudvalgets drøftelse af driftsmålene.
Administrationen anbefaler at udvalget følger få mål samt diskuterer metode og form for de kommende
drøftelser.
Forretningsudvalget beslutter forventeligt ved udgangen af 2018 hvilke driftsmål, det vil fokusere på i
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2019. Herefter vil de stående udvalg skulle tage stilling til hvilke driftsmål, de skal arbejde med i 2019.
KONSEKVENSER
På baggrund af udvalgets beslutning om hvordan det ønsker at arbejde med driftsmål for 2018, vil
administrationen indarbejde dette i udvalgets arbejdsplan.
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
Der er ikke vedtaget en tidsplan for afrapporteringen af udvalgets driftsmål.
DIREKTØRPÅTEGNING
Anne Skriver / Lise Graae
JOURNALNUMMER
[sagsnummer i Workzone]

BILAGSFORTEGNELSE
1. Styrelsesvedtægt - endelig udgave som vedtaget af RR den 300118
2. Driftsmål 2018
3. Nationale mål og indikatorer oversigt 2018
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7. BESLUTNING: MØDEPLAN 2019
BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Administrationen har udarbejdet forslag til mødeplan 2019.
INDSTILLING
Administrationen indstiller til social- og psykiatriudvalget:


At udvalget godkender det fremlagte forslag til mødeplan for 2019.

POLITISK BEHANDLING
Godkendt.
Henrik Thorup deltog ikke i mødet.
SAGSFREMSTILLING
Administrationen har med baggrund i den mødeplan, som er vedtaget for regionsrådets og
forretningsudvalgets møder, udarbejdet et udkast til mødeplan for møder i 2019.
Der er taget højde for, at en sag normalt vil kunne behandles færdigt i udvalg, forretningsudvalg og
regionsråd i løbet af en måned eller halvanden.
Forslaget til mødeplan tager udgansgpunkt i, at møderne i regionens seks stående udvalg samt udvalget
for værdibaseret styring skal afvikles over to dage. Forslaget tager derfor højde for de medlemmer, der
sidder i mere end ét udvalg.
Det foreslås, at udvalget drøfter mødeplanen og i den forbindelse også drøfter tilrettelæggelse af
institutionsbesøg mv. inden for udvalgets område.
Herefter vil administrationen forelægge en revideret mødeplan for 2019 til udvalgets endelige
godkendelse.
Det foreslås, at social- og psykiatriudvalget frem til december 2019 holder udvalgsmøder på følgende
dage:











Onsdag den 16. januar 2019 kl. 13.00 - 15.00
Mandag den 25. februar 2019 kl. 9.00 - 11.00
Onsdag den 20. marts 2019 kl. 13.00 - 15.00
Onsdag den 24. april 2019 kl. 9.00 - 11.00
Onsdag den 22. maj 2019 kl. 13.00 - 15.00
Onsdag den 26. juni 2019 kl. 9.00 - 11.00
Onsdag den 28. august 2019 kl. 13.00 - 15.00
Onsdag den 2. oktober 2019 kl. 9.00 - 11.00
Onsdag den 30. oktober 2019 kl. 13.00 - 15.00
Onsdag den 27. november 2019 kl. 9.00 - 11.00

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
Når mødeplan 2019 er endeligt godkendt vil den blive offentliggjort på regionens hjemmeside.
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TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen behandles på udvalgets møde den 29. august 2018.
DIREKTØRPÅTEGNING
Anne Skriver / Charlotte Stryhn
JOURNALNUMMER
18001012

BILAGSFORTEGNELSE
1. Mødeplan for udvalg 2019
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8. BESLUTNING: BUDGETFORSLAG FRA REGION HOVEDSTADENS
PSYKIATRI
BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Social- og psykiatriudvalget har den 23. maj indstillet fire forslag til forhandlingerne om budget 2019.
Forslagene rummer udgifter for 26 mio. kr. i 2019 og 37 mio. kr. fra 2020-2022. Med økonomiaftalen
mellem staten og regionerne for 2019 er der afsat 63 mio. kr. til psykiatrien i Region Hovedstaden.
Region Hovedstadens Psykiatri har med udgangspunkt i social- og psykiatriudvalgets budgetforslag
udarbejdet et katalog med mulige budgetudvidelser til brug for de videre budgetforhandlinger.
INDSTILLING
Administrationen indstiller overfor social- og psykiatriudvalget:


At tilkendegive hvilke budgetforslag, udvalget gerne ser prioriteret i de kommende
budgetforhandlinger.

POLITISK BEHANDLING
Udvalget tilsluttede sig det samlede budgetforslag fra Region Hovedstadens Psykiatri.
SAGSFREMSTILLING
Social- og psykiatriudvalget har i maj 2018 indstillet fire forslag til budgetprocessen:





Flere psykoterapeutiske behandlinger (16 mio. kr.),
Videreførelse af aktivitetstilbud på intensive sengeafsnit (7,5 mio. kr.),
Flere intensive senge (6 mio. kr.),
En styrket børne- og ungdomspsykiatri, herunder styrkelse af Tværgående Udgående Team (TUT)
(7,5 mio. kr.).

Med økonomiaftalen mellem staten og regionerne er der tilført i alt 200 mio. kr. ekstra til
psykiatriområdet. Heraf tilfalder 63 mio. kr. Region Hovedstaden. Økonomiaftalen blev indgået, efter de
planlagte budgetforhandlinger var overstået i social- og psykiatriudvalget. Det har derfor ikke været
muligt for social- og psykiatriudvalget at indstille til de videre budgetforhandlinger, hvordan den samlede
ramme på 63 mio. kr. ønskes prioriteret.
Region Hovedstadens Psykiatri har med baggrund i udvalgets budgetdrøftelser lavet et katalog med
budgetudvidelser for i alt 63 mio. kr., som vil blive taget med videre i budgetforhandlingerne. Kataloget
er drøftet i psykiatriens MED udvalg. Kataloget har fokus på at nedbringe genindlæggelser, opbygge
kapacitet samt styrke børne- og ungdomspsykiatrien og er beskrevet i bilaget.
Udgifterne til de mulige forslag udgør med helårsvirkning i 2020 63 mio. kr.
I 2019, hvor der kun regnes med halvårseffekt af udgifterne til nye tilbud, udgør udgifterne 41,3 mio. kr.
Det giver mulighed for at bruge 21,8 mio. kr. til anlægsudgifter og andre engangsudgifter jf. nedenstående
tabel.
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På mødet vil direktør i Region Hovedstadens Psykiatri, Martin Lund, fremlægge budgetforslagene.
KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv konsekvenser på nuværende tidspunkt.
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.
TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Den 21. august 2018 var der førstebehandling af budgetforslaget i regionsrådet. Herefter er tidsplanen
således:






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 / Lise Graae
JOURNALNUMMER
18041047

BILAGSFORTEGNELSE
1. Samlet budgetforslag fra Region Hovedstadens Psykiatri til budget 2019
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9. ORIENTERING: TREÅRSPLAN I PSYKIATRIEN OPFØLGNING
BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Treårsplanen for udvikling af psykiatrien indeholder en række anbefalinger, hvoraf størstedelen blev
igangsat det første år, 2017. Psykiatriudvalget godkendte den 25. oktober 2016 en plan for, hvornår
implementering af de enkelte sager behandles i udvalget. I de fleste tilfælde har der været tale om en
orientering til udvalget om, hvordan anbefalingerne implementeres, imens andre har krævet politisk
stillingtagen til, hvordan implementeringen har skulle foregå.
INDSTILLING
Administrationen indstiller:


At orientering om opfølgning på anbefalinger i treårsplanen tages til efterretning.

POLITISK BEHANDLING
Sagen blev udskudt til mødet den 3. oktober 2018.
Henrik Thorup deltog ikke i mødet.
SAGSFREMSTILLING
I denne sag følges der op på følgende anbefalinger:




(42 og 43) "Psykiatrien afdækker de væsentligste områder, hvor der mangler evidens i udredning og
behandling" og "Psykiatrien udarbejder prioriteret plan for at tilvejebringe manglende evidens" samt
(44) "Tilvejebringelse af PROM data".

(42 og 43) Psykiatrien afdækker de væsentligste områder, hvor der mangler evidens i udredning
og behandling og Psykiatrien udarbejder prioriteret plan for at tilvejebringe manglende evidens
Den primære måde at sikre evidens i psykiatrien er ved at styrke forskningen. Det indgår derfor
i treårsplanen, at psykiatrien afdækker de væsentligste områder, hvor der mangler evidens i udredning og
behandling, og hvor det forskningsmæssigt er muligt at tilvejebringe evidens, samt udarbejder en
prioriteret plan for at tilvejebringe manglende evidens.
I 2007 blev Region Hovedstadens Psykiatri etableret på baggrund af en fusion af de psykiatriske
afdelinger på Region Hovedstadens hospitaler. Der viste sig i den forbindelse et behov for ensretning på
tværs af organisationen gennem øget fælles forskning og udvikling. For at understøtte dette er
der udarbejdet en forskningsplan for perioden 2016-2021, hvor der er fastlagt følgende fire prioriterede
centrale områder:





Styrkelse af eliteforskningsmiljøerne,
Forskning indenfor børne- og ungdomspsykiatri,
Spiseforstyrrelser,
Psykoterapi.

Forskningsområderne er prioriteret ud fra et ønske om at fastholde og styrke de eksisterende stærke
forskningsmiljøer (eliteforskningsmiljøer og børne- og ungdomspsykiatri), hvor der i forvejen skabes
forskning af høj kvalitet. Der er samtidig sket en vurdering og prioritering af, at der er et stort behov for
at opbygge og styrke forskningen indenfor forskningsområder, hvor evidensen på området endnu ikke er
så stærk (spiseforstyrrelser og psykoterapi). De udvalgte forskningsområder kan ændres over tid baseret
på en konkret vurdering af behov.
En anden satsning for at sikre en øget evidens er etableringen af Kliniske Akademiske Grupper (KAG’s).
KAG´s er en ny form for organisering, der går på tværs af den almindelige hierarkiske ledelsesstruktur,
og som har til formål at øge samarbejdet mellem forskning, klinisk arbejde og uddannelse for at skabe
bedre patientbehandling. Det er besluttet, at der i løbet af 2018 skal etableres to KAG’s som en
pilotafprøvning indenfor henholdsvis psykoterapi og bipolar lidelse. Planen er, at der i slutningen af 2019
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samles op på erfaringerne, hvorefter konceptet skal udbredes til andre områder. Det er endnu ikke
besluttet hvilke yderligere områder, der vil blive prioriteret. Formålet med de fremtidige KAG´s er at
skabe en tættere og hurtigere udveksling af viden mellem forskning og klinik bl.a. ved at skabe en struktur
for, hvordan kliniske problemstillinger kan bringes ind i forskningen og sikre, at forskningsresultater
hurtigere implementeres i klinikken. KAG bliver ansvarlig for løbende at vurdere behovet for
igangsættelse af specifikke forskningsprojekter baseret på en vurdering af, hvor der er behov for
yderligere evidens.
(44) Tilvejebringelse af PROM data
Det indgår i treårsplanen, at psykiatrien udvikler og udbreder metoder til at tilvejebringe PROM-data i takt
med, at der er tilstrækkelig viden herom.
Region Hovedstaden indgår i Danske Regioners projekt Værdibaseret Styring, som afdækker
mulighederne for at skabe et sundhedsvæsen der i højere grad styres ud fra det, der giver værdi/effekt for
patienten. Region Hovedstaden har rollen som delprojektleder for den del af projektet som omhandler
PRO (Patient Reported Outcomes) for patienter med angst og depression. Psykiatrien bidrager igennem
dette projekt til at tilvejebringe viden og erfaringer med PROM (Patient Reported Outcome Measures) i
samarbejde med de øvrige regioner. Klinikere og administratorer i psykiatrien har siden 2016 samarbejdet
om udvikling af PRO-modellen Behandlingseffekt. Behandlingseffekt blev taget i anvendelse på de
psykoterapeutiske ambulatorier den 1. marts 2018, og inkluderer alle voksne patienter, der behandles i
pakkeforløb her.
Med modellen måles i hvilken grad patientens livskvalitet, sygdomssymptomer, recovery samt sociale
funktionsniveau bedres fra start til slut af patientforløbet. Herudover måles om patienten har oplevet
bivirkninger af den psykoterapeutiske behandling. Modellen er todelt. Den består af en del, som alle
patienter besvarer (se bilag 1), og en del som varierer, alt efter hvilken diagnose/pakkeforløb, der er tale
om.
Formålet med modellen er at tilvejebringe data om effekt af behandlingen, som kan anvendes dels
sammen med den enkelte patient, og dels til kvalitetsudvikling. Modellen understøttes af klinisk
undervisning i tolkning af data. I 2018 vil fokus være på at opnå gode besvarelsesprocenter og sikre
meningsfuld data for klinikere og ledere i deres arbejde. I 2019 påbegyndes arbejdet med at
udbrede modellen til øvrige ambulante forløb, samt til børne- og ungdomspsykiatrien.
KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ingen konsekvenser.
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
Der er ikke planlagt en særskilt kommunikationsindsats.
TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
DIREKTØRPÅTEGNING
Charlotte Hosbond/Carine Bududu Heltberg
JOURNALNUMMER
15015013

BILAGSFORTEGNELSE
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1. BE revideret items
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10. EVENTUELT
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BESLUTNINGER

Social- og psykiatriudvalget - meddelelser

SOCIAL- OG PSYKIATRIUDVALGET

MØDETIDSPUNKT
29-08-2018 09:00

MØDESTED
Regionsgården, mødelokale H5

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

Deltog
Deltog
Deltog
Deltog
Afbud
Deltog
Deltog
Deltog
Deltog
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INDHOLDSLISTE
1. Invitation til dialogmøde med KKR om det specialiserede voksenområde
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1. INVITATION TIL DIALOGMØDE MED KKR OM DET
SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE
En invitation til politisk dialogmøde med regionens kommuner om det specialiserede socialområde.

BILAGSFORTEGNELSE
1. Invitation til politisk dialogmøde
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Bilag 3
Punkt nr. 1 - Beslutning: Målsætninger for Den Sociale Virksomhed 2019-2022
Bilag 1 - Side -1 af 12

FÆLLES MÅL
FOR DET TVÆRGÅENDE HØJT
SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE
OG SPECIALUNDERVISNINGSOMRÅDET

2017

Kommunerne i hovedstadsregionen og Region
Hovedstaden

Side 1

Møde i Social- og psykiatriudvalget d. 29-08-2018

Bilag 3
Punkt nr. 1 - Beslutning: Målsætninger for Den Sociale Virksomhed 2019-2022
Bilag 1 - Side -2 af 12

INDLEDNING
I hovedstadsregionen tror vi på , at fælles handling og
opmær ksomhed kan skubbe på udviklingen, kvaliteten og
omkostningseffektiviteten på det tværgående højt
specialiserede socialområde og specialundervisnings området. Vi vil med de fælles mål styr ke samarbejdet om
bør n, unge og voksne med meget komplekse
p ro b l e m s t i l l i n ge r.
Vi satser på 3 fælles mål
 Vi vil styrke kommunernes forudsætninger for at give børn, unge og voksne med højt specialiserede
behov adgang til de nødvendige højt specialiserede tilbud og kompetencer.
 Vi vil forpligte hinanden på at samarbejde, både fagligt og økonomisk, om de tværgående højt
specialiserede tilbud i hovedstadsregionen.
 Vi vil arbejde målrettet med, at alle højt specialiserede tilbud har et fast fokus på at anvende og
udvikle ‘bedste praksis’ med henblik på effektive indsatsforløb baseret på høj faglighed og størst
mulig omkostningseffektivitet.
Kommunerne i hovedstadsregionen og region Hovedstaden satser på disse tre mål, fordi de er centrale i
forhold til at kunne styrke og fokusere det eksisterende samarbejde om det højt specialiserede
socialområde på tværs af kommuner og mellem kommuner og region i regi af Rammeaftalen. Ønsket er at
fokusere på få områder, hvor vi yder en betydelig fælles indsats.

Hvorfor vil vi styrke vores samarbejde?
Formålet med de fælles mål er, at vi sammen som kommuner sætter vores egen dagsorden på det
tværgående højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet, hvor vi sammen kan give
bedre og mere omkostningseffektive tilbud til borgerne. Når de 29 kommuner i hovedstadsregionen
samarbejder og har et proaktivt sigte, står vi desuden langt stærkere i forhold til det nationale fokus på,
hvordan kommunerne løfter deres ansvar for det højt specialiserede socialområde, herunder
forsyningsansvaret for de højt specialiserede indsatser.
De tværgående højt specialiserede tilbud er kendetegnet ved højt specialiserede kompetencer og faglig
viden, vidensbaserede metoder, særligt avancerede velfærdsteknologier og særlige fysiske rammer. Det
er de højt specialiserede tilbud, hvor der er et mellemkommunalt koordinationsbehov, der er i fokus i de
fælles mål.
Hovedstadsregionen består af 29 kommuner af forskellig størrelse og med forskellige forudsætninger for
at opretholde højt specialiserede kompetencer inden for social- og undervisningsområdet. Da de højt
specialiserede indsatser i mange tilfælde er målrettet målgrupper med en lille volumen, forudsættes der
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typisk et større befolkningsunderlag for, at højt specialiserede indsatser og vidensmiljøer kan drives og
udvikles rentabelt. Derfor er det vigtigt at samarbejde på tværs af kommuner samt kommuner og region
om at skabe og fastholde tilbud og kompetencer til disse målgrupper.
Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden har besluttet at arbejde ud fra en
samarbejdsmodel om de højt specialiserede tilbud fremfor en ren markedsmodel. I samarbejdsmodellen er
det gennem fælles aftaler lykkes kommunerne og regionen gennem en årrække at nedbringe taksterne til
højt specialiserede døgn- og botilbud. Alligevel opleves det, at kommunernes samlede udgifter til det højt
specialiserede socialområde fortsat er stigende. Stigningen i de samlede udgifter skyldes primært stigning
i målgrupperne. Der er således behov for at udvide fokus i samarbejdet og tænke smartere sammen med
henblik på at øge værdien for borgerne.
Eksempelvis opleves en tendens i retning af, at der ikke er tilstrækkelige incitamenter for kommunerne til at
drive højt specialiserede sociale tilbud med plads til borgere fra andre kommuner. Det er set ud fra et
fagligt såvel som et økonomisk perspektiv ikke en ønskelig bevægelse.
Vi tror på, at et styrket samarbejde mellem kommuner og på tværs af kommuner og region om det
tværgående højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet kan udgøre en drivkraft for
de enkelte kommuners og regionens arbejde med at forbedre kvaliteten og øge omkostningseffektiviteten.
De fælles mål understøtter de opgaver og forpligtelser, som kommunerne allerede har ansvar for i dag.
Der er ikke tale om nye opgaver eller forpligtelser.

Rammen for de fælles mål
Samarbejde og koordination af det tværgående højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet foregår i dag i regi af KKR Hovedstaden og den årlige rammeaftale. KKR arbejder for
at skabe de bedst mulige betingelser for, at den enkelte kommune effektivt kan levere den bedst mulige
service til sine borgere. Rammeaftalen er et redskab hertil.
Kommunernes fælles ansvar for det højt specialiserede socialområde indebærer et forsyningsansvar for de
højt specialiserede tilbud. Omkring forsyningen af de højt specialiserede indsatser bliver kommunerne én
samlet spiller, der sammen skal sikre en faglig og økonomisk bæredygtig vifte af højt specialiserede
kompetencer og tilbud.
Vi tror på, at de fælles mål kan styrke kommunernes samarbejde på området, og dermed også vores evne
til at leve op til forsyningsansvaret for de højt specialiserede sociale tilbud for regionens borgere.
Figuren på næste side giver et overblik over rammen for de fælles mål.
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Figur 1: Rammen for de fælles mål

Målgruppen for de fælles mål
Der bor godt 1,8 mio. børn, unge og voksne i hovedstadsregionen. Det er borgere i alle aldre, med
forskellige baggrunde og forskellige ressourcer.
Omkring 3.6001 af disse børn, unge og voksne får i løbet af deres liv behov for de højt specialiserede
tilbud på social- og undervisningsområdet, hvor der er mellemkommunalt koordinationsbehov. Det svarer
ca. til samlet set 2 ‰ af borgerne i aldersgruppen 0-64 år i hovedstadsregionen.
Der er tale om mennesker, der typisk har en stor sværhedsgrad eller flerhed af problemstillinger af
længerevarende eller kronisk karakter. Som udgangspunkt er der tale om mennesker der har brug for
støtte i form af døgn- og botilbud. Nogle af de tværgående højt specialiserede tilbud er knyttet til
sygdom eller handicap, andre også i kombination med misbrug eller kriminalitet.
Der er typisk tale om små målgrupper og delmålgrupper, hvor der på grund af den lille volumen ikke er
underlag for at opbygge faglig specialviden i den enkelte kommune.
Grundet kompleksiteten kan det være vanskeligt for den enkelte kommune at have fuldt overblik over
tilbud og mulige samarbejdspartnere i andre kommuner, som kan imødekomme disse målgrupper.
Nedenfor er der to eksempler på borgere, der har behov for de højt specialiserede tilbud, hvor der som
udgangspunkt vil være behov for mellemkommunalt samarbejde. Eksemplerne er opdigtede, men med
udgangspunkt i konkrete sager. Fotos er modelfotos, og har ingen tilknytning til sagerne.

Overslaget over antallet af mennesker med behov for højt specialiserede indsatser tager udgangspunkt i antallet af
pladser på de tilbud i hovedstadsregionen, der i 2017 lever op til kriterierne for tilbud, der er omfattet af
Udviklingsstrategien i Rammeaftalen.
1
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Figur 2: Borger-eksempler på indsatser omfattet af det tværgående højt specialiserede socialområde og
specialundervisningsområde.
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ADGANG TIL DEN HØJT
SPECIALISEREDE TILBUDSVIFTE
Komm uner ne og regionen arbejder allerede i dag på
tværs af fagområder og sektorer for at styr ke
selvstændighed og egenmestring hos mennesker med
k o m p l e k s e, h ø j t s p e c i a l i s e r e d e b e h o v. D e k o m m e n d e å r v i l
vi blive endnu bedre til at sikre adgang til målrettede
højt specialiserede tilbud.
Når der er tale om mennesker inden for små målgrupper og med særligt komplekse behov, møder den
enkelte kommune ofte kun få af disse mennesker årligt, og det gør det sværere at have viden om, hvilke
højt specialiserede indsatser, der er de bedste.
Gennem de seneste år er det blevet tydeligt, at gennemsigtighed i udbuddet af højt specialiserede tilbud
og kompetencer og sammenhængen mellem kvalitet og pris er afgørende for samarbejdet og tilliden
mellem borgere, kommuner, region og tilbud. Samtidig skaber det grundlag for koordinerede indsatser og
ikke mindst læring. Men gennemsigtigheden kan blive endnu bedre, ligesom at dialogen mellem borgere,
handlekommuner og de højt specialiserede tilbud og deres driftsherrer kan styrkes ved blandt andet at
have fælles referencerammer, tværfaglighed og forventningsafstemning.
Vi tror på, at vi i fællesskab kan samle vores viden om målgrupperne med meget komplekse og højt
specialiserede behov og om hvilke højt specialiserede indsatser, der er de bedste til at imødekomme deres
behov.

Mål 1
Vi vil styrke kommunernes forudsætninger for at give børn, unge og
voksne med højt specialiserede behov adgang til de nødvendige højt specialiserede
tilbud og kompetencer.
Vi vil sikre et større kendskab til udbuddet af højt specialiserede tilbud og kompetencer samt større
gennemsigtighed i sammenhæng mellem kvalitet og pris. Dette kan bidrage til, at visitationen er mere
målrettet, og at der opstilles relevante indsatsmål.
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 I 2017-21 vil vi understøtte eksisterende fælleskommunale netværk og
klyngesamarbejder med henblik på at opbygge fælles netværk af
videnspersoner, dele viden og erfaringer om, hvad der virker bedst og
øge kendskabet til de forskellige højt specialiserede tilbud.
 I 2017-18 vil vi skabe overblik over den samlede højt specialiserede
tilbudsvifte (inkl. højt specialiserede private tilbud).

De eksisterende fælleskommunale netværk og klyngesamarbejder vil blive centrale i forhold til deling af
viden og erfaringer om, hvad der virker bedst for hvilke målgrupper, udvikling, konkrete løsninger og til at
styrket overblikket over den højt specialiserede tilbudsvifte.
Overblikket over den højt specialiserede tilbudsvifte vil også blive understøttet ved, at vi vurderer
tilbuddene omfattet af Udviklingsstrategien i Rammeaftalen ud fra en ny og mere fokuseret afgrænsning
over de tilbud, der har et mellemkommunalt sigte og ved at skabe et overblik over de private højt
specialiserede tilbud.
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FORPLIGTENDE SAMARBEJDE
Komm uner nes fælles ansvar for det højt specialiserede
socialområde indebærer et forsyningsansvar for de højt
specialiserede tilbud. Vi ønsker derfor at sikre adgangen
til højt specialiseret viden og kompetencer nu og i
fremtiden . Men det kræver mere forpligtende samarbejde.
Den enkelte kommune kan ikke i praksis på en økonomisk og fagligt bæredygtig måde drive tilbud, som
kan imødekomme de vidt forskellige behov, som de omkring 3.600 handicappede og udsatte børn, unge
og voksne i hovedstadsregionen med meget komplekse og højt specialiserede behov har.
For at sikre tilstedeværelsen af de tværgående højt specialiserede sociale tilbud og specialundervisningstilbud i hovedstadsregionen er der behov for mere forpligtende samarbejde og koordination på tværs af
kommuner og på tværs af kommuner og region. Mere forpligtende samarbejde skal bidrage til at styrke
incitamenterne til, at kommuner, region og tilbud samarbejder om målrettede og sammenhængende højt
specialiserede indsatsforløb i regi af de højt specialiserede tilbud.

Mål 2
Vi vil forpligte hinanden på at samarbejde, både fagligt og økonomisk,
om de tværgående højt specialiserede tilbud i hovedstadsregionen.
For at kommunerne nu og i fremtiden kan løfte forsyningsansvaret for de højt specialiserede tilbud, vil vi
skabe en struktur, der understøtter incitamentet til, at kommuner fortsat vil etablere, drive og udvikle højt
specialiserede tilbud for fællesskabet.
Strukturen skal samtidig understøtte, at flere eller alle kommuner efter behov kan samarbejde om at
etablere nye fagligt og økonomisk bæredygtige tilbud til børn, unge og voksne med specialiserede behov.

 I 2018-19 har kommunerne og regionen indgået en aftale i regi af
Styringsaftalen i Rammeaftalen, der giver større incitament til at
etablere højt specialiserede tilbud.
 I 2018-19 har kommunerne og regionen indgået en aftale i regi af
Styringsaftalen i Rammeaftalen, hvor driftsherrer får forpligtende
ansvar for ‘early warning’ ved bekymringer eller vanskeligheder
omkring et højt specialiseret tilbuds faglige og økonomiske
bæredygtighed.

De fælles mål understøtter det nationale fokus, der blandt andet udtrykkes i regi af Den Nationale
Koordinationsstruktur, på formaliserede samarbejdsaftaler med henblik på at sikre vidensmiljøer til små og
komplekse målgrupper. Dette skal reducere risikoen for uhensigtsmæssig afspecialisering og skabe
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grundlag for handling såfremt det vurderes, at de nødvendige højt specialiserede tilbud til en lille og/eller
kompleks målgruppe ikke eksisterer.
”Early warning” tankegangen blev introduceret første gang i hovedstadsregionen i 2015, da kommunerne
og Region Hovedstaden i regi af Rammeaftalen vedtog en samarbejdsmodel om de mest specialiserede
tilbud, den såkaldte Nødbremsemodel. Indsatsen under de fælles mål skal bidrage til at opdatere og
udbrede de eksisterende procedurer i samarbejdsmodellen om ”early warning” med henblik på at
tydeliggøre driftsherrernes ansvar herfor.
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FAST FOKUS PÅ AT ANVENDE
OG UDVIKLE ’BEDSTE PRAKSIS’
Komm uner ne har de senere år styret mod mere kvalitet
for pengene til gavn for bør n, unge og voksne med meget
ko mple kse, hø jt spe cialiserede behov o g fo r de re s
pårørende. I hovedstadsregionen tror vi på, at fælles
handling og opmær ksomhed kan styr ke udviklingen,
kvaliteten og omkostningseffektiviteten i de højt
s p e c i a l i s e r e d e t i l b u d o g i d e e n k e l t e k o m m u n e r.

Vi ved, at virkningsfulde metoder øger målretningen i indsatserne på det højt specialiserede socialområde
og specialundervisningsområdet og dermed muligheden for progression for det enkelte menneske, når
dette er muligt.
Læring og forbedring af indsatserne opnås ved, at kommunerne og Region Hovedstaden har modet til at
eksperimentere, og vælger at prioritere tid og ressourcer på udviklingsarbejdet.
Kommunerne og regionen har en vigtig opgave i at drive denne udvikling i fællesskab, så mennesker med
højt specialiserede behov kan få bedst mulig støtte, men også så kommunerne kan få mest værdi for
pengene. Systematisk dokumentation af og opfølgning på indsatser i de højt specialiserede tilbud er her
også en væsentlig forudsætning for at kunne udbrede viden og skabe grundlag for vidensbasering af de
højt specialiserede sociale indsatser.
Vi skal i fællesskab styrke udvikling, læring og udbrede ’bedste praksis’ omkring de højt specialiserede
sociale indsatser og specialundervisningsforløb.

Mål 3
Vi vil arbejde målrettet med, at alle tværgående højt specialiserede
sociale tilbud og specialundervisningstilbud har et fast fokus på at anvende og
udvikle ‘bedste praksis’ med henblik på effektive indsatsforløb baseret på høj
faglighed og størst mulig omkostningseffektivitet.
Vi vil i fællesskab holde et fast fokus på, at kommuner, region og højt specialiserede tilbud tager
udgangspunkt i virkningsfulde metoder med afsæt i videns- og erfaringsbaserede samt evidensbaserede
metoder.
En væsentlig forudsætning herfor er, at vi anskuer systematisk udvikling af faglighed, metoder og
velfærdsteknologi på det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet som et
forpligtende fælles ansvar. Sammen kan vi mere! Ved at dele erfaringer, resultater og viden med
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hinanden behøver hver enkelt kommune og højt specialiseret tilbud ikke at opfinde ’den dybe tallerken’,
men kan bruge ressourcerne på at bygge ovenpå eksisterende erfaringer og resultater til gavn for
borgerne.

 I 2017-21 afholder vi i fællesskab årlige vidensdelingsaktiviteter med
aktuelle temaer for at dele erfaringer og læring om, hvad der virker
bedst.
 I 2017-21 arbejder vi i fællesskab på at etablere partnerskaber
mellem kommuner, forskningsinstitutioner og uddannelsessteder for at
bidrage til praksisnær forskning og aktivt søge indflydelse på indholdet
i uddannelserne for de fagprofessionelle.

Vi vil i fællesskab understøtte vidensdeling mellem de forskellige aktører på området om, hvilke højt
specialiserede indsatser og metoder , der virker bedst i arbejdet med børn, unge og voksne med meget
komplekse problemstillinger.
Vi vil sammen positionere os i forhold til den praksisnære forskning, og med én fælles stemme gå i dialog
med uddannelsesstederne om, hvor vi i hovedstadsregionen oplever behov for at styrke indholdet i
uddannelserne for de fagprofessionelle på området.
De fælles mål understøtter det nationale fokus på dokumenterede effekter og lovende praksis på det
specialiserede socialområde med henblik på at skabe inspiration og retning for den faglige udvikling i
praksisfeltet.
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– når der er behov for en højt specialiseret indsats
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DEN SOCIALE VIRKSOMHED – NÅR DER ER BEHOV FOR EN HØJT
SPECIALISERET INDSATS
RAMMER OG RETNING 2016-2018

Den Sociale Virksomhed, Region Hovedstaden løser opgaver på det højt specialiserede
social- og specialundervisningsområde. Virksomheden har ansvaret for at drive og udvikle 20 tilbud, der omfatter bo- og dagtilbud, rådgivning og specialundervisning, behandling
og rehabilitering, herberger og krisecentre, kommunikationscenter samt sikrede afdelinger for unge kriminelle.
Målgrupperne er børn, unge og voksne, der – på grund af handicap, psykisk sygdom og/
eller sociale problemer – har behov for en specialiseret social indsats for at kunne opretholde en hverdag med høj livskvalitet og mulighed for udvikling.

KERNEOPGAVEN

Den Sociale Virksomheds kerneopgave er at drive og udvikle de regionale sociale tilbud,
så beboere og brugere får ydelser af høj kvalitet, samtidig med at opgaven løses så effektivt som muligt.

DEN HØJT SPECIALISEREDE
INDSATS ER BLANDT ANDET
KARAKTERISERET VED:
• Komplekse og multidimensionelle problemer
• Højt specialiserede faglige
kompetencer
• Helhedssyn og sammenhængende indsatser
• Interdisciplinært samarbejde
og tværsektoriel koordinering

RAMMERNE FOR ARBEJDET

Den specialiserede socialopgave løses for kommunerne og sker inden for rammerne af
den fælles kommunale og regionale rammeaftale på det sociale område, regionens strategi (Fokus og Forenkling), den fælles regionale platform for det specialiserede socialområde herunder regionernes kvalitetsmodel på det sociale område samt Socialtilsynets
kvalitetsmodel.
Driften af de regionale tilbud finansieres af kommunerne og er reguleret af rammeaftalen,
hvor kapacitet og behov for pladser samt fælles udviklingstiltag, styringsprincipper og
takstudvikling bliver aftalt.
Virksomheden har ca. 1.600 medarbejdere og et årligt budget på ca. 800 mio. kr.
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DEN SOCIALE VIRKSOMHED – EN DEL AF REGION HOVEDSTADEN
Det specialiserede socialområde udgør sammen med sundhed og regional udvikling regionens tre kerneområder. Både fagligt og organisatorisk udnytter vi de mange fordele, der
er ved at være en del af en stor organisation som Region Hovedstaden.
Regionsrådet har vedtaget fire politiske målsætninger for regionen, som ligger til grund
for vores arbejde i Den Sociale Virksomhed, og som afspejler sig i de konkrete indsatser.
’Fokus og Forenkling’ er Region Hovedstadens overordnede strategi. I strategien indgår
en række strategiske indsatsområder, der skal understøtte regionens politiske målsætninger og udvikle driften. Den Sociale Virksomhed samarbejder med hospitalerne og de
øvrige virksomheder om de indsatsområder, som er relevante for det specialiserede
socialområde.

DE REGIONALE POLITISKE MÅLSÆTNINGER:
•
•
•
•
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Borgerens (patientens) situation styrer forløbet
Høj faglig kvalitet
Ekspansive vidensmiljøer
Grøn og innovativ metropol
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DRIFTSMÅLSTYRING

Driftsmålstyring er et styringsredskab i Fokus og Forenkling, der skal bidrage med at
skabe overblik og udvikle driften. Den Sociale Virksomhed har følgende målepunkter og
indikatorer:

6

MÅLEPUNKTER

INDIKATORER

Tilfredshed

Tilfredshedsgrad

Levering

Belægningsprocent

Kvalitet

Magtanvendelser

Trivsel

Sygefravær

Produktivitet

Indtægter vs. omkostninger
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INDSATSOMRÅDER

Den Sociale Virksomhed har fire overordnede indsatsområder, der sammen skal sikre,
at tilbuddene kan løse kerneopgaven bedst muligt – og samtidig leve op til de regionale
politiske målsætninger.

FAGLIG
INDSATS

LEDELSE

KERNEOPGAVEN:
Drive og udvikle de regionale
sociale tilbud, så beboere og
brugere får ydelser af høj kvalitet, samtidigt med at opgaven
løses så effektiv som muligt

MEDARBEJDERRESSOURCER

STYRING
OG DRIFT
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FAGLIG INDSATS
Virksomhedens tilbud har forskellige målgrupper og anvender derfor en række forskellige
fagligt anerkendte tilgange og metoder. Det er et fælles mål, at disse tilgange og metoder
skal være velbeskrevne og synlige for både borgere og kommuner.
Der er i disse år fokus på, at sociale indsatser bør baseres på forskning og bedste aktuelle viden for at styrke kvaliteten og effekten af indsatsen for borgeren og for at sikre,
at ressourcerne bliver udnyttet bedst muligt. Der bliver også i stigende grad efterspurgt
dokumentation og resultater af den specialiserede sociale indsats – både på borger- og
tilbudsniveau. Den Sociale Virksomhed har gennem flere år arbejdet systematisk med
dokumentation og udvikling af den faglige indsats på en lang række områder. Virksomheden vil også fremover have fokus på at fremme en fælles videnskultur og have udvikling
af viden og resultatdokumentation som et centralt indsatsområde.
I virksomheden er vi optaget af at fremme innovation ved at nytænke vores arbejdsgange,
processer og ydelser for at styrke den enkelte brugers handlekompetence og livskvalitet.
Den Sociale Virksomhed arbejder også intensivt med at udnytte og udvikle velfærdsteknologiske løsninger på tilbuddene med det formål at sikre en bedre og mere effektiv
løsning af kerneopgaven. En indsats, der ofte sker i samarbejde med eksterne parter.
Tilbuddene i virksomheden har en vigtig opgave i at understøtte borgernes fysiske og
mentale sundhed og trivsel for dermed at fremme lighed i sundhed. Arbejdet består
blandt andet i at støtte borgernes adgang til relevante sundhedsfremmende tiltag og
sundhedsfaglige kompetencer.
Der er, både på sundhedsområdet og det sociale område, stort fokus på at sikre sammenhængende og koordinerede forløb for den enkelte borger som en del af deres rehabilitering. Den Sociale Virksomhed er optaget af at sikre, at de borgere – børn som
voksne – der bruger virksomhedens tilbud, oplever sammenhængende og koordinerede
forløb i forhold til de øvrige ydelser, som borgeren modtager, men også i forhold til deres
livsforløb.
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MÅL:
• At synliggøre sammenhængen mellem tilbuddenes målsætninger, målgrupper samt
faglige tilgange og metoder
• At de faglige indsatser i stigende grad baseres på forskning og bedste aktuelle viden, og
at resultater og effekter dokumenteres, evalueres og anvendes i den løbende udvikling
af indsatserne
• At sikre sammenhængende og koordinerede rehabiliteringsforløb for den enkelte borger
• At understøtte inklusion og selvhjulpenhed for den enkelte borger, blandt andet ved
brug af velfærdsteknologi
• At fremme lighed i sundhed ved at understøtte borgernes fysiske og mentale
sundhed og trivsel
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Punkt nr. 1 - Beslutning: Målsætninger for Den Sociale Virksomhed 2019-2022
Bilag 2 - Side -10 af 16

LEDELSE
God ledelse er afgørende for, om de indsatser, der besluttes både lokalt og centralt, bliver omsat til handling og får de ønskede resultater. Den Sociale Virksomhed lægger stor
vægt på, at ledelsen på alle niveauer er synlig og resultatorienteret. Udgangspunktet for
virksomhedens ledelsesindsatser er den regionale ledelseskæde og de fire ledelsesområder: strategisk ledelse, faglig ledelse, driftsledelse samt personaleledelse.
Den Sociale Virksomhed arbejder løbende med at sikre sammenhængskraft i virksomheden. Den enkelte leder har en vigtig rolle som oversætter eller brobygger i forhold til
at skabe sammenhæng, og virksomheden lægger vægt på at styrke den enkelte leders
mulighed for bedst muligt at udfylde den rolle.

”Gennem en højt specialiseret og målrettet faglig indsats er vi med til at understøtte og udvikle borgernes selvhjulpenhed, livskompetence og deltagelse i
samfundet”, siger direktør i Den Sociale
Virksomhed Søren Bech
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MÅL:
• At sikre at besluttede indsatser bliver omsat til handling
og får de ønskede resultater
• At der er en stærk sammenhængskraft i virksomheden
• At alle ledere løbende udvikler sig
• At ledelserne er synlige og resultatorienterede
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Punkt nr. 1 - Beslutning: Målsætninger for Den Sociale Virksomhed 2019-2022
Bilag 2 - Side -12 af 16

MEDARBEJDERRESSOURCER
Medarbejderne er den væsentligste ressource for at kunne løse kerneopgaven kvalificeret og effektivt. Den Sociale Virksomhed arbejder derfor målrettet med at rekruttere
kvalificerede medarbejdere og fastholde dem, der allerede er i virksomheden. Det gør
vi blandt andet ved at opbygge robuste faglige miljøer og understøtte medarbejdernes
kompetenceudvikling.
Niveauet for social kapital er højt i Den Sociale Virksomhed. Der er dokumenteret sammenhæng mellem god ledelse, effektiv varetagelse af kerneopgaven og høj social kapital.
Vi ønsker at fastholde det høje niveau og samtidig iværksætte indsatser, der yderligere
kan styrke den sociale kapital.
I Den Sociale Virksomhed er der stort fokus på at sikre et godt og sikkert arbejdsmiljø for
både medarbejdere og ledere. Arbejdsmiljøet på de sociale tilbud kan være belastende – både fysisk og psykisk. Derfor skal medarbejdernes kompetencer løbende styrkes
for at kunne håndtere de vanskelige situationer, de kan komme i. Det sker blandt andet
ved at gøre en ikke-konfronterende tilgang i arbejdet på tilbuddene til en fælles tilgang i
virksomheden.
Høj social kapital og et godt psykisk arbejdsmiljø har også betydning for sygefraværet.
Den Sociale Virksomhed arbejder løbende på at få et lavere sygefravær på virksomhedens tilbud.
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Brugerinddragelse og selvbestemmelse er helt grundlæggende for
vores ydelser. Ligesom vores dialog
med brugerne bygger på ligeværd og
værdighed”, siger Søren Bech, direktør i Den Sociale Virksomhed

Den Sociale Virksomhed

Punkt nr. 1 - Beslutning: Målsætninger for Den Sociale Virksomhed 2019-2022
Bilag 2 - Side -13 af 16

MÅL:
• At fastholde og styrke den høje sociale kapital i virksomheden
• At rekruttere og fastholde kvalificerede medarbejdere gennem
robuste faglige miljøer og kompetenceudvikling
• At have et trygt og sikkert arbejdsmiljø
• At have et lavt sygefravær
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Punkt nr. 1 - Beslutning: Målsætninger for Den Sociale Virksomhed 2019-2022
Bilag 2 - Side -14 af 16

STYRING OG DRIFT
For at kunne levere bæredygtige ydelser af høj kvalitet på det specialiserede social- og
undervisningsområde er det vigtigt at have et tæt og forpligtende samarbejde med
kommunerne – herunder KKR – men også med andre både interne såvel som eksterne
samarbejdsparter: Sundhedsvæsenet, Danske Regioner, bestyrelserne for de selvejende
tilbud og andre aktører på området.
Den Sociale Virksomhed har en god og sikker økonomisk styring, som giver grundlag for
en stabil drift og et troværdigt samarbejde med kommunerne. En effektiv og gennemskuelig økonomistyring er en forudsætning for, at kerneopgaven løses effektivt og med
høj faglig kvalitet. Virksomheden styrer ud fra en fælles økonomistyringsmodel, som bliver understøttet af de nødvendige IT-systemer, og arbejder løbende på at kvalitetssikre
og udvikle økonomistyringen og IT-understøttelsen både centralt og på de enkelte tilbud.
Den Sociale Virksomhed arbejder med driftsmålstyring som et ledelsesværktøj til at
afbalancere og udvikle vores drift. De fælles indikatorer for virksomheden fremgår af
oversigten på side 6.
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MÅL:
• At fastholde og styrke et tæt og forpligtende samarbejde med kommunerne (herunder
KKR), sundhedsvæsenet, Danske Regioner og bestyrelserne på de selvejende tilbud
• At udvikle virksomhedens økonomistyring
• At udvikle IT-understøttelsen af administrative og faglige arbejdsgange
• At implementere og udvikle brugen af driftsmålstyring i virksomheden
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Center for Sundhed
Enhed for Hospitalsplanlægning
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød

DAGSORDEN
Møde i:
Dato:
Kl.:
Sted:
Deltagere:

Dialogmøde med Social- og psykiatriudvalget
19. september 2018
17.00-19.00
Regionsgården, lokale H 2
Se vedlagte deltagerliste

Telefon 3866 6000
Direkte 38666015
Mail hanne.s.rasmussen@regionh.d
k

Dagsorden til dialogmøde 19. september 2018

Velkomst og præsentation (10 minutter)
Ved social- og psykiatriudvalgets formand Susanne Due Kristensen.
Budget 2019-2022 (10 minutter)
Orientering om budgetaftale 2019 ved Susanne Due Kristensen.
Præsentation af Fællesrådet og Fællesrådets pejlemærker (30 minutter)
Ved Mads Engholm formand for Psykiatriforeningernes Fællesråd.
Pause med spisning (30 minutter)
Ny psykiatriplan 2020 (40 minutter)
Proces for og arbejdet med ny psykiatriplan ved Susanne Due Kristensen. Herefter er
der fælles drøftelser med udgangspunkt i Fællesrådets pejlemærker herunder, hvordan
Fællesrådet kan indgå i dialog om psykiatriplanen.
Næste møde
Der afholdes dialogmøder i marts og september måned 2019 fra kl. 17.00 – 19.00 på
regionsgården. Administrationen udmelder datoerne.
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NOTAT

Telefon 3866 6000
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Deltagerliste - dialogmøde
Politikere
Susanne Due Kristensen (A)
Hanne Andersen (A)
Maria Gudme (A)
Karsten Skawbo-Jensen (C)
Martin Schepelern (Å)
Peter Westermann (F)
Henrik Thorup (O)
Niels Høiby (I)
Marianne Frederik (Ø)
Psykiatriforeningernes Fællesråd
Mads Engholm, Formand for Psykiatriforeningernes Fællesråd (BEDRE PSYKIATRI)
Kirsten Elise Hove (SIND)
Birgitte Glifberg (SIND)
Bo Steen Jensen (LAP)
Rasmus Søbæk Magelund (SIND)
Frederik Brejl (Depressionsforeningen)
Arnfinn Thorsteinsson (SIND)
Erik Frandsen (BEDRE PSYKIATRI)
Knud Fischer-Møller (SPOR)
samt følgende tre suppleanter, som også fast skal modtage indkaldelserne til møderne:
Hanne Gravgaard (SIND)
Troels Gade (Thorvaldsen)
Charlotte Svendsen-Tune (BEDRE PSYKIATRI)
Administrationen
Anne Skriver, centerdirektør, Center for Sundhed
Charlotte Hosbond, enhedschef, Enhed for Hospitalsplanlægning, Center for Sundhed
Hanne Rasmussen, chefkonsulent, Enhed for Hospitalsplanlægning, Center for Sundhed
Carine Heltberg, specialkonsulent, Enhed for Hospitalsplanlægning, Center for Sundhed
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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
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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:
•
•
•
•
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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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Nationale mål og indikatorer – sammenhæng til regionale driftsmål (sundhedsplatformens gevinstrealiseringsmål er ikke medtaget)

Nationalt mål

Oversigt:
Nationale indikatorer
&
Regionale driftsmål
herunder
kampagnemål

Sammenhængende
patientforløb

Ajourførte
medicinoplysninger
(praktiserende læge)
(FMK)
Ajourføring af FMK ved
udskrivelsen –
Kampagnemål
Akutte genindlæggelser,
somatik

Forbedret
overlevelse og
patientsikkerhed

Behandling af høj
kvalitet

Hurtig udredning
og behandling

Øget patientinddragelse

Flere sunde
leveår

Mere effektivt
sundhedsvæsen

Akutte
indlæggelser pr.
diabetespatient

5 års overlevelse
efter kræft

Kliniske kvalitetsdatabaser

Overholdelse af
standardforløbstider i
kræftpakker

Patientinddragelse

Daglige rygere i
befolkningen

Produktivitet på
sygehuse

Akutte
indlæggelser pr.
KOL-patient

Hjertedødelighed

Tvang (antal
bæltefikseringer)

Overholdelse af
udredningsret

Patienttilfredshed

Middellevetid

Liggetid pr.
indlæggelse

Ventetid til genoptræning

Forebyggelige
indlæggelser
blandt ældre

Fastholdelse af syge på
arbejdsmarkedet

Overbelægning på
medicinske senge

Somatiske færdigbehandlingsdage på
sygehusene

Andel af borgere
med demens, der
anvender/indkøb
af antipsykotisk
medicin

Andel af elektroniske
epikriser afsendt inden
for én dag

Farvekoder

Styrket indsats
for kronikere og
ældre patienter

Overlevelse ved
uventet
hjertestop
Antal uventede
hjertestopKampagnemål
Sygehuserhverve
de infektioner
(bakteriæmi og
clostridium
difficile)
Antibiotika

Antal udredningsforløb, somatik
Kampagnemål
Ventetider i det
psykiatriske
sygehusvæsen
Ventetid til
sygehusoperation

Svartider,
akuttelefonen

National indikator og regionalt driftsmål
National indikator, der ikke indgår i driftsmålstyring i Region Hovedstaden, men som kan være relevant at følge på hospitalsniveau
National indikator, der ikke er relevant at følge hospitalsniveau
Regionalt driftsmål inkl. kampagnemål (ikke national indikator)
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Endelig mødeplan for udvalgene for 2019

Udvalg

Bemærk: torsdag

Udvalg

Bemærk: mandag

MILJØ- & KLIMAUDVALGET
15-01-2019, kl. 14.00 - 16.00
26-02-2019, kl. 14.00 - 16.00
19-03-2019, kl. 14.00 - 16.00
23-04-2019, kl. 14.00 - 16.00
21-05-2019, kl. 14.00 - 16.00
27-06-2019, kl. 14.00 - 16.00
27-08-2019, kl. 14.00 - 16.00
01-10-2019, kl. 14.00 - 16.00
29-10-2019, kl. 14.00 - 16.00
26-11-2019, kl. 14.00 - 16.00

ERHVERVS- & VÆKST- OG
FORSKNINGSUDVALGET
15-01-2019, kl. 16.30 - 18.30
26-02-2019, kl. 16.30 - 18.30
19-03-2019, kl. 16.30 - 18.30
23-04-2019, kl. 16.30 - 18.30
21-05-2019, kl. 16.30 - 18.30
27-06-2019, kl. 16.30 - 18.30
27-08-2019, kl. 16.30 - 18.30
01-10-2019, kl. 16.30 - 18.30
29-10-2019, kl. 16.30 - 18.30
26-11-2019, kl. 16.30 - 18.30

TRAFIKUDVALGET
15-01-2019, kl. 19.00 - 21.00
26-02-2019, kl. 19.00 - 21.00
19-03-2019, kl. 19.00 - 21.00
23-04-2019, kl. 19.00 - 21.00
21-05-2019, kl. 19.00 - 21.00
27-06-2019, kl. 19.00 - 21.00
27-08-2019, kl. 19.00 - 21.00
01-10-2019, kl. 19.00 - 21.00
29-10-2019, kl. 19.00 - 21.00
26-11-2019, kl. 19.00 - 21.00

SOCIAL- OG PSYKIATRIUDVALGET
SUNDHEDSUDVALGET

UDVALGET FOR VÆRDIBASERET
STYRING

UDVALGET FOR
FOREBYGGELSE
OG SAMMENHÆNG

16-01-2019, kl. 13.00 - 15.00
25-02-2019, kl. 09.00 - 11.00
20-03-2019, kl. 13.00 - 15.00
24-04-2019, kl. 09.00 - 11.00
22-05-2019, kl. 13.00 - 15.00
26-06-2019, kl. 09.00 - 11.00
28-08-2019, kl. 13.00 - 15.00
02-10-2019, kl. 09.00 - 11.00
30-10-2019, kl. 13.00 - 15.00
27-11-2019, kl. 09.00 - 11.00

16-01-2019, kl. 16.00 - 18.00
25-02-2019, kl. 15.00 - 17.00
20-03-2019, kl. 16.00 - 18.00
24-04-2019, kl. 16.00 - 18.00
22-05-2019, kl. 16.00 - 18.00
26-06-2019, kl. 15.00 - 17.00
28-08-2019, kl. 16.00 - 18.00
02-10-2019, kl. 16.00 - 18.00
30-10-2019, kl. 16.00 - 18.00
27-11-2019, kl. 16.00 - 18.00

16-01-2019, kl. 19.00 - 21.00
25-02-2019, kl. 12.00 - 14.00
20-03-2019, kl. 19.00 - 21.00
24-04-2019, kl. 19.00 - 21.00
22-05-2019, kl. 19.00 - 21.00
26-06-2019, kl. 12.00 - 14.00
28-08-2019, kl. 19.00 - 21.00
02-10-2019, kl. 19.00 - 21.00
30-10-2019, kl. 19.00 - 21.00
27-11-2019, kl. 19.00 - 21.00

16-01-2019, kl. 09.00 - 12.00
25-02-2019, kl. 18.00 - 21.00
20-03-2019, kl. 09.00 - 12.00
24-04-2019, kl. 12.00 - 15.00
22-05-2019, kl. 09.00 - 12.00
26-06-2019, kl. 18.00 - 21.00
28-08-2019, kl. 09.00 - 12.00
02-10-2019, kl. 12.00 - 15.00
30-10-2019, kl. 09.00 - 12.00
27-11-2019, kl. 12.00 - 15.00
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Center for Sundhed

NOTAT
Dato: 23. august 2018

Til:

Social- og psykiatriudvalget

Budgetforslag fra Region Hovedstadens Psykiatri
Social- og psykiatriudvalget har i maj 2018 indstillet fire forslag til budgetprocessen
om:
•
•
•
•

Flere psykoterapeutiske behandlinger (16 mio. kr.)
Videreførelse af aktivitetstilbud på intensive sengeafsnit (7,5 mio. kr.)
Flere intensive senge (6 mio. kr.)
En styrket børne- og ungdomspsykiatri, herunder styrkelse af Tværgående Udgående Team (TUT) (7,5 mio. kr.).

Efterfølgende blev der den 5. juni indgået aftale om den økonomiske ramme for 2019
mellem regeringen og regionerne. Aftalen indebærer, at der på landsplan reserveres
200 mio. kr. til psykiatriområdet. Af dem får Region Hovedstaden 63 mio. kr.
Nedenfor redegøres der for, hvordan Region Hovedstadens Psykiatri ser mulighederne
for at anvende psykiatriens særskilte andel af Økonomiaftalen. Kataloget af muligheder, hvor omdrejningspunktet er nedbringelse af genindlæggelser, opbygning af kapacitet og styrkelse af børne- og ungdomspsykiatrien, har været drøftet i psykiatriens
MED udvalg den 20. august 2018.
De fire forslag fra SPU er indarbejdet i kataloget, og nedenfor beskrives det, hvordan
de er integreret i kataloget.
A. Flere psykoterapeutiske behandlinger og udvidelse af ambulant kapacitet
Siden 2009 er antallet af patienter, som årligt udredes og behandles i Region Hovedstadens Psykiatri vokset med 25 % fra 40.000 til 50.000 samtidig med, at ventetiderne
er nedbragt betragteligt. Det er en voldsom stigning i antal patienter, specielt når det
tages i betragtning, at den økonomiske ramme ikke er øget i samme periode. Væksten
er hidtil imødegået ved at øge den ambulante kapacitet – både ved ressourcetilførsel
(gennem omprioriteringer) og ved, at hver behandler ser flere patienter end tidligere.
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For at undgå, at det øgede antal henvisninger til psykiatrisk behandling medfører længere ventetider og/eller reduceret kvalitet, vurderes det nødvendigt at afsættes ressourcer til at øge den ambulante udrednings- og behandlingskapacitet. Der afsættes 12,5
mio. kr. til styrkelse af bemandingen i de eksisterende ambulante psykiatriske tilbud
samt at øge udredningskapaciteten i den Centrale Visitationsenhed.
Forslaget kræver udvidelse af anden aktivitet end blot psykoterapeutisk behandling for
at overholde udredningsretten. I forhold til social- og psykiatriudvalget forslag på 16
mio. kr. er beløbet reduceret en smule for at prioritere flest mulige ressourcer til øget
bemanding på sengeafsnittene.
B. Videreførelse af aktivitetstilbud på intensive sengeafsnit
Under overskriften ”flere og bedre kompetencer i psykiatrien” har Region Hovedstadens Psykiatri siden 2015 arbejdet med aktivitetsmedarbejdere på de intensive sengeafsnit, hvor aktivitetsmedarbejdere blev ansat som ekstra personale. Fokus har særligt
været på at forbedre aktivitetsmuligheder for patienter under indlæggelser. Indsatsen
har været finansieret af satspuljeaftalen for 2015-2018 og udløber med udgangen af
2018.
Aktivitetsmedarbejderne har bidraget til at nedbringe konfliktniveauet og dermed brugen af tvang på sengeafsnittene. Samtidig indgår det som en del af en strategi om et
mere generelt kompetenceløft på sengeafsnittene, hvor plejepersonalet søges styrket i
at kunne tilbyde patienterne aktiviteter og samtaler mv. der tilsammen bidrager til at
forbedre og intensivere behandlingen. Dette tiltag prioriteres permanentgjort med et
årligt budget på 7,5 mio. kr.
Forslaget er identisk med social- og psykiatriudvalgets forslag.
C. Flere intensive senge - styrket bemanding på sengeafsnittene
I psykiatrien er udviklingen gået fra længerevarende indlæggelser mod kortere intensive indlæggelser, der supplerer en længerevarende og sammenhængende ambulant
behandlingsindsats. Denne udvikling stiller store krav til udviklingen af sengepsykiatrien, hvor intensive indlæggelsesforløb skal understøttes bemandings- og kompetencemæssigt.
En styrket bemanding på sengeafsnittene giver et bedre og roligere behandlingsmiljø,
og samtidig mulighed for aktiverende tværfaglige indsatser, når patienter har brug for
det. Behovet for at øge bemandingen på sengeafsnittene er stort. Til en start ønsker
psykiatrien at prioritere 15 mio. kr. til styrket bemanding på sengeafsnittene for at understøtte intensive indlæggelsesforløb.
Fysiske omrokeringer på de psykiatriske centre har muliggjort omdannelse af et mindre antal åbne senge til intensive senge i foråret 2018. Udgiften på 9 mio. kr. årlig
håndteres inden for psykiatriens egne omprioriteringer i Budget 2019.
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I forhold til social- og psykiatriudvalgets forslag om omlægning af et åbent afsnit til et
intensivt afsnit på 6 mio. kr., foreslås der her en styrket bemanding på intensive afsnit
og til i alt 15 mio. kr.
Regeringen har meddelt, at der vil blive afsat ressourcer til flere intensive sengepladser i finanslovsforslaget for 2019.
D. En styrket børne- og ungdomspsykiatri og videreførelse af Tværfagligt Udgående
Team (TUT)
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center igangsatte i 2016 – finansieret af satspuljemidler, med udløb i 2018 – en særlig indsats med henblik på at sikre en tidlig og
helhedsorieneteret behandling, som sikrer at behandling og skolegang i videst muligt
omfang sammentænkes. Dette blev til et Tværfagligt Udgående Team.
Teamets funktion er at agere brobygger til kommunen, herunder til skole, dag- eller
døgninstitution. Der er især gode erfaringer med teamets engagement i forhold til at
sikre sammenhængende forløb efter udskrivelse tilbage til barnets/den unges hverdagsmiljøer. En indsats som også er stærkt medvirkende til at binde det børne- og ungdomspsykiatriske forløb sammen med det kommunale forløb, og undgå genindlæggelser. Psykiatrien ønsker at prioritere en fortsættelse af denne funktion med en årlig finansiering på 5 mio. kr.
Herudover ønsker psykiatrien at styrke behandlingen af børn og unge med skizofreni
og psykoser, fordi der er store udfordringer med at skabe en sammenhængende indsats
for unge med skizofreni. Der er derfor stor værdi i at øge behandlingskapaciteten på
området.
I 2017 blev der etableret en regionsfunktion for børn og unge med debuterende psykoser i Region Hovedstaden. Det højt specialiserede tilbud til børn og unge med skizofreni er samlet på ét afsnit, og psykiatrien ønsker at prioritere en styrkelse af behandlingen af denne målgruppe ved at tilføre 3 mio. kr. årligt.
I forhold til social- og psykiatriudvalgets forslag på 7,5 mio. kr. til TUT, videreføres
TUT, og tilbuddet til børn og unge med skizofreni og psykoser styrkes for i alt 8 mio.
kr. årligt.
E. Pårørendeuddannelse
I Region Hovedstadens Psykiatri arbejdes der indgående med, at patientens pårørende
og netværk skal inddrages i de enkelte behandlingsforløb under hensyntagen til patientens ønsker og behov. Forbedringspotentialet består i at støtte og styrke de pårørende i
deres rolle som ressourcepersoner for patienten.
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Psykiatrien ønsker at igangsætte en række initiativer i forhold til at udvikle nye recovery-orienterede guides til pårørende samt at give pårørende en uddannelse i det at
være pårørende til en psykisk syg patient. Uddannelsen tænkes ind i Skolen for Recovery. Der foreslås afsat 1 mio. kr. årligt.
F. Styrket botilbudsbetjening gennem udvidelse af F-ACT
Nogle af de allersygeste patienter som behandles i psykiatrien bor til dagligt i botilbud
rundt om i regionen. Her er der bemanding, som understøtter beboerne med hensyn til
at have et nogenlunde normalt hverdagsliv – stå op, spise, vaske sig selv og sit tøj,
være lidt sammen med andre, undgå konflikter i nærmiljøet og få pengene til at række.
Botilbuddenes personale har ikke til opgave – og har heller ikke kompetencerne til - at
støtte op om behandlingstiltag og foretage behandlingsinterventioner, eller at observere for somatiske sygdomme.
Derfor ønsker psykiatrien at fortsætte den påbegyndte styrkelse af botilbudsbetjeningen. Det foreslås, at det sker gennem en udvidelse af eksisterende F-ACT-teams, som
har kompetencerne til at se begyndende medicinsvigt og bivirkninger og at tage den
ofte tilbagevendende motiverende snak om medicin, reagere på symptomforværring,
og at hjælpe med op- eller nedtrapning af medicin.
F-ACT teamene organiserer behandlingen omkring den enkelte patient på en måde så
personale på et botilbud vil indgå i opgaveløsningen omkring patienten. Med udgangspunkt i samarbejdsaftalerne mellem kommuner og regioner vil F-ACT teamene uddelegere opgaver til personalet i botilbud. Der foreslås afsat 8 mio. kr. årligt.
G. Ekstra ressourcer til interventionsteam
Regionsrådet besluttede i november 2017, at der i forbindelse med budget 2018 skulle
afsættes 5 mio. kr. til en videreførelse af de bæltefrie afsnit, som var blevet etableret
for satspuljemidler i perioden 2014 til 2017.
Region Hovedstadens Psykiatri har de seneste år arbejdet målrettet med nedbringelse
af brugen af bæltefikseringer uden, at der sker en stigning i brugen af andre tvangsforanstaltninger. Erfaringen har vist, at en af de indsatser, der har haft den største effekt,
er brugen af interventionsteam, som er udviklet i satspuljeprojektet i Ballerup.
Psykiatrien ønsker at udrulle indsatsen til de øvrige psykiatriske centre i Region Hovedstaden, og foreslår, at der afsættes 4 mio. kr. årligt til formålet.
H. Regionsfinansiering af de særlige pladser
Folketinget vedtog den 3. juni 2017, at regionerne skulle oprette særlige pladser på
psykiatriske afdelinger primo 2018, målrettet en mindre gruppe særligt udsatte personer med svære psykiske lidelser, udadreagerende og uforudsigelig adfærd, gentagende
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indlæggelse og afbrudte behandlingsforløb samt ofte misbrug og/eller dom til behandling. Af de i alt 150 pladser på landsplan udgør Region Hovedstadens andel 47 pladser.
De særlige pladser finansieres dels via en takstmodel, hvor kommunerne (handlekommunen) betaler en fast pris pr. sengedag svarende til 80 % af den samlede udgift. Regionerne finansierer de resterende 20 %. Der er givet bloktilskud til både regionerne
og kommunerne, der dog ikke dækker den samlede udgift. I forhold til de 47 pladser i
Region Hovedstaden er der udgifter svarende til 7,0 mio.kr. som ikke dækkes af bloktilskuddet.
Derfor afsættes der 7,0 mio. kr. årligt til at sikre den fulde finansiering af de særlige
pladser.
Udgifterne til de mulige forslag udgør med helårsvirkning i 2020 63 mio. kr. I 2019,
hvor der kun regnes med halvårseffekt af udgifterne til nye tilbud, udgør udgifterne
41,3 mio. kr. Det giver mulighed for at bruge 21,8 mio. kr. til anlægsudgifter og andre
engangsudgifter jf. nedenstående tabel.
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INVITATION TIL DIALOGMØDE OM DET
SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE
Kære udvalgsmedlemmer, direktører og centerchefer inden for det
specialiserede socialområde på børne- og ungeområdet samt
voksenområdet
I inviteres til et dialogmøde om det specialiserede socialområde på både
børne- og ungeområdet og voksenområdet.
Kommunerne i Region Hovedstaden oplever stigende udgifter på det
specialiserede socialområde for børn, unge og voksne. Samtidig oplever vi
målgrupper, der forandrer sig og vi skal tage stilling til, hvordan vi bedst
imødekommer deres behov.
På dialogmødet vil der være oplæg om udviklingen og tendenserne på det
specialiserede socialområde og få mulighed for at diskutere
fælleskommunale løsninger med politikere fra de andre kommuner.
Programmet fremgår af næste side.

Tilmelding sker via nan4@balk.dk senest den 19. oktober 2018
Skriv: Navn, udvalgsnavn, udvalgspost/titel, kommune og mailadresse
Vi ser frem til et spændende dialogmøde
Med venlig hilsen

Dialogmødet afholdes den 15.
november 2018 klokken 15.00-18.00
i atriet på Ballerup Rådhus
Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup

Steen Christiansen
Formand for KKR Hovedstaden
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PROGRAM
Kl. 15.00

Velkomst
v/ Peter Als, formand for Børne- og Skoleudvalget i Ballerup Kommune

DEL I: Målgruppe og fremtid på det specialiserede
socialområde
- Oplæg: Hvordan ser målgruppen ud? Og hvordan ser
fremtidens tilbud ud på det specialiserede socialområde?
- v/ Mette Lindgaard, PwC Partner og oplægsholder

Kl. 16.40

Pause

Kl. 17.00

DEL II: Det fælleskommunale samarbejde
- Oplæg: Hvilken rolle spiller KKR-samarbejdet på det
specialiserede socialområde?
v/ Steen Christiansen, formand for KKR Hovedstaden og borgmester i Albertslund
Kommune

-Oplæg: Kan fælleskommunale løsninger og styrket samarbejde
på det specialiserede socialområde være med til at sikre, at
vi har de rette tilbud i kommunerne?
v/ Formanden for Embedsmandsudvalget

Afrunding
v/ Lolan Marianne Ottesen, formand for Social- og Sundhedsudvalget i Ballerup
Kommune

Kl. 18.00

Tak for i dag!
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PRAKTISK INFO
Find vej
Ballerup Rådhus ligger tæt ved Ballerup st. og Ring 4.

Tag toget: S-togslinjerne C og H mod Frederikssund stopper på Ballerup
st. Herfra kan du gå ca. ti minutter til Ballerup Rådhus.

Parkering: Parkeringspladser findes ved rådhuset – vær opmærksom på,
at du skal sætte P-skiven, hvis du holder helt oppe ved rådhuset. Du
kan også finde gratis parkeringspladser ved Ballerup Rådhus.
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