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1. BESLUTNING: INSPIRATIONSMØDE OM TREÅRSPLAN 2020-2022
FOR PSYKIATRIENS UDVIKLING I REGION HOVEDSTADEN
BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
På social- og psykiatriudvalgets møde den 3. oktober 2018 godkendte social- og psykiatriudvalget, at der
skulle holdes et inspirationsmøde om Treårsplan 2020-2022 den 29. november 2018. Den 31. oktober
2018 blev det besluttet hvilke temaer, der skulle drøftes på inspirationsmødet.
På baggrund af inspirationsmødet den 29. november 2018 foreslår administrationen en række
undertemaer og udfordringer, som udvalget kan arbejde videre med, at konkretisere i de følgende
måneder.
INDSTILLING
Administrationen indstiller overfor social- og psykiatriudvalget:


At arbejde videre med temaerne recovery, tværsektorielt samarbejde, sammenhæng mellem somatik
og psykiatri, tvang samt psykisk sygdom og misbrug og at gøre dette ved at fokusere på de
konkrete undertemaer, som er beskrevet i sagsfremstillingen nedenfor.

POLITISK BEHANDLING
Godkendt.
Udvalget havde enkelte kvalificerende bemærkninger til fokusområderne, som indarbejdes i det videre
udkast.

Social- og psykiatriudvalget gav udvalgets formandskab mandat til sammen med administrationen at
afholde møder med eksterne interessenter for at få input til treårsplanen, hvis dette bliver nødvendigt for
at overholde tidsplanen.
Niels Høiby (I) og Henrik Thorup (O) deltog ikke i sagens behandling.
SAGSFREMSTILLING
Social- og psykiatriudvalget holdt den 29. november 2018 inspirationsmøde om Treårsplan 2020-2022
for Psykiatriens Udvikling i Region Hovedstaden. Social- og psykiatriudvalget havde den 30. oktober
2018 vedtaget, at mødet skulle handle om følgende temaer:






Recovery - brugerinddragelse,
Samarbejde med kommuner, civilsamfund og praksis,
Sammenhæng mellem psykiatri og somatik (ulighed i sundhed),
Tvang,
Psykisk sygdom og misbrug.

Der var et godt fremmøde til inspirationsmødet, hvor ca. 100 var inviteret og 84 deltog.
Mødet blev indledt med rammesættende oplæg fra henholdsvis vicedirektør i Region Hovedstadens
Psykiatri, Ida Hageman, projektleder for "Projekt Frirum" fra Region Hovedstadens Psykiatri, Søren
Magnussen, og formand for Psykiatriforeningernes Fællesråd, Mads Engholm. Efter de rammesættende
oplæg blev der arbejdet med de udvalgte temaer i workshops. Hver deltager deltog i to workshops.
Input fra workshops og administrationens forslag til undertemaer, der kan arbejdes videre med
Administrationen samler i nedenstående op på input fra inspirationsmødet. De samlede input fra alle
workshops kan ses i vedhæftede bilag. Det var til inspirationsmødet muligt at angive andre temaer end de
fem ovennævnte til at erstatte eller supplere udvalgets foreløbige fokus. Der blev ikke stillet forslag om at
ændre eller tilføje i listen. Fælles for de fem temaer er et ønske om, at de samlede behandlingstilbud, inkl.
aktiviteter og fysiske rammer, er meningsfulde for både patienter, pårørende og medarbejdere, samt at
patienter og pårørende bliver inddraget i behandlingen.
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Med henblik på at udarbejde en fokuseret og operationaliserbar treårsplan indstiller administrationen to til
tre undertemaer fra hver workshop, som social- og psykiatriudvalget kan få yderligere input til ved de
kommende møder og temadrøftelser. Fokus kan stadig ændre sig på baggrund af både ønsker fra
udvalget og input fra eksterne aktører.
Input fra workshop om recovery - brugerinddragelse
Recovery skal være en gennemgående kultur og fælles forståelse i alle sektorer i region, kommune,
praksis og civilsamfund. Det primære er, at kommuner og regioner taler brugernes og familiernes sprog
og forstår, hvad der giver værdi for dem. Brugerinddragelse skal udvides med brugerrepræsentanter, fx i
samordningsudvalg og til netværksmøder, og der skal være fokus på selvbestemmelse og på, hvad der
giver værdi for patienten.
Administrationens forslag til undertemaer, der kan arbejdes videre med:



Hvordan etablerer vi en fælles tilgang til recovery på tværs af sektorer?
Hvordan tager vi brugerinvolvering i egen behandling til det næste niveau, så vi går fra inddragelse
til reel indflydelse på eget forløb?

Input fra workshop om samarbejde med kommuner, civilsamfund og praksis
Der er et stigende antal mennesker i Danmark, som mistrives eller har en let til moderat psykisk sygdom.
Der er behov for fælles ansvar med fokus på forebyggelse. Det er vigtigt, at der forventningsafstemmes
mellem region, kommune og praksis. Patienten skal i centrum, så patienter opspores tidligt. Patienten skal
have indflydelse på eget forløb tidligt og igennem hele forløbet.
Administrationens forslag til undertemaer, der kan arbejdes videre med:





Hvordan kan vi sammen med kommuner og praksis videreudvikle og intensivere det forpligtende
samarbejde før, under og efter et indlæggelsesforløb?
Hvordan styrker og udvider vi netværksskabelse og netværksmøder?
Hvordan udvikler vi samarbejde på tværs med henblik på at stabilisere borgere i en tidlig fase og
forebygge eskalering af psykisk sygdom?

Input fra workshop om sammenhæng mellem psykiatri og somatik/ulighed i sundhed
Patienter med svær psykisk sygdom lever mellem 15 og 20 år kortere end resten af befolkningen.
Samarbejdet mellem psykiatri og somatik bør derfor styrkes. Lighed i sundhed for patientgruppen kan
styrkes ved tilbud om mentorstøtte, tilbud om sundhedscheck og mere opmærksomhed på samtidig
fysisk sygdom.
Administrationens forslag til undertemaer, der kan arbejdes videre med:




Hvordan skaber vi forpligtende samarbejder mellem somatiske hospitaler og psykiatrien om
psykiatriske patienter med behov for somatisk behandling, så opmærksomhed på fysisk og psykisk
sygdom og behandling ligestilles?
Hvordan sikrer vi, at psykiatriske patienter sikres større tilgængelighed til regelmæssige
sundhedscheck og somatisk behandling?

Input fra workshop om tvang
Der er behov for flere ressourcer til bedre uddannelse og rekruttering af personale samt eventuelt også
certificering af personale. Der er behov for politisk og økonomisk prioritering af området og en
erkendelse af, at det tager tid at nedbringe tvang. Der skal fokus på at forebygge, at situationer udvikler
sig på en måde, så det er nødvendigt at anvende tvang. Et område kunne også være, at se på tvang i
forbindelse med indlæggelser.
Administrationens forslag til undertemaer, der kan arbejdes videre med:




Hvordan optimerer vi mulighederne for at uddanne personalet til at arbejde med forebyggende og
deeskalerende metoder?
Hvordan kan vi i et samarbejde med patienter og fagfolk videreudvikle de fysiske og
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behandlingsmæssige rammer, så vi fremadrettet fortsat forebygger og deeskalerer brugen af
tvangsforanstaltninger?
Input fra workshop om patienter med psykisk sygdom og misbrug
Misbrug er udbredt blandt mennesker med psykisk sygdom. Over halvdelen af mennesker med misbrug i
Danmark har også en psykisk sygdom. Der er behov for en fælles indsats og et fælles syn med fokus på
tidlig opsporing. Der er grundlæggende behov for mere viden på området.
Administrationens forslag til undertemaer, der kan arbejdes videre med:






Hvordan skaber vi fælles tilbud med fælles indgang, udgang og opfølgning for patienter med
psykisk sygdom og misbrug?
Hvordan udvider vi forebyggelsesindsatsen - i samarbejde med kommunerne og med fokus på tidlig
opsporing?
Hvordan sikrer vi et kompetence- og vidensløft for det personale, der både i region og kommune
arbejder med patienter med psykisk sygdom og misbrug?

KONSEKVENSER
Hvis social- og psykiatriudvalget godkender de fem temaer og undertemaer, arbejder administrationen
videre med at konkretisere de tematiske udfordringer samt tilrettelægge de kommende temadrøftelser i
overensstemmelse hermed.
RISIKOVURDERING
Der er planlagt en stram tidsplan for at få godkendt treårsplanen i regionsrådet i august 2019 og dermed
inden, at budgettet for 2020 bliver vedtaget. En del af tidsplanen er en høringsproces før sommerferien,
hvilket forudsætter, at høringsudkastet bliver godkendt af udvalget på mødet den 22. maj 2019.
Herudover skal der planlægges og afvikles temadrøftelser eller workshops indenfor alle de fem temaer i
løbet af de første tre måneder af 2019.
Hvis det ikke kan lade sig gøre at holde alle møder, kan det betyde, at tidsplanen skrider.
BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.
KOMMUNIKATION
Relevante interessenter vil blive inviteret til at deltage i de forskellige temadrøftelser.
TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
I forbindelse med det videre arbejde med Treårsplan 2020-2022 planlægger administrationen en række
temadrøftelser samt en workshop om Sammenhæng mellem psykiatri og somatik – ulighed i sundhed.
Administrationen forventer, at der til flere af disse drøftelser vil blive inviteret eksterne interessenter og
eksperter. Derudover kan det i forbindelse med det videre arbejde være nødvendigt, at holde
ekstramøder samt invitere yderligere interessenter mv.
DIREKTØRPÅTEGNING
Charlotte Hosbond/ Carine Bududu Heltberg
JOURNALNUMMER
180441981

BILAGSFORTEGNELSE
1. Opsamling Inspirationsmøde om Treårsplan 2020-2022
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2. DRØFTELSE: SOCIAL- OG PSYKIATRIUDVALGETS
ARBEJDSPLAN 2019
BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Social- og psykiatriudvalget skal drøfte emner til den foreløbige arbejdsplan for udvalget i 2019.
INDSTILLING
Administrationen indstiller overfor social- og psykiatriudvalget:


At drøfte emner til den foreløbige arbejdsplan for udvalget i 2019.

POLITISK BEHANDLING
Udvalget drøftede arbejdsplanen.
Niels Høiby (I) og Henrik Thorup (O) deltog ikke i sagens behandling.

SAGSFREMSTILLING
Social- og psykiatriudvalget skal komme med input til arbejdsplan for 2019. Arbejdsplanen giver et
overblik over de sager, som udvalget forventeligt skal drøfte og behandle næste år og er således et
planlægningsredskab for både udvalg og administration.
Arbejdsplanen kan rumme sager, som udvalget tager op på eget initiativ eller på opfordring fra
forretningsudvalg eller regionsråd samt løbende orienteringer om igangværende projekter og indsatser.
Arbejdsplanen skal blandt andet udformes med udgangspunkt i regionens styrelsesvedtægt samt de årlige
budgetaftaler.
Af Region Hovedstadens styrelsesvedtægt (se bilag 1) fremgår det, at de stående udvalgs opgave er, at
formulere forslag til den politik, som regionen skal føre på sine ansvarsområder og, at kontrollere, at de
vedtagne politikker føres ud i livet. Udvalgene har også til opgave at følge op på de planer og politikker,
som regionsrådet vedtager samt i fornødent omfang stille forslag om ændringer.
Styrelsesvedtægten beskriver social- og psykiatriudvalgets specifikke ansvarsområder og
politikudviklende og politikopfølgende rolle:










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.

Regionsrådet har i budget 2019 tilført 63 mio. kr. til psykiatriområdet indenfor nedenstående områder:










Flere psykoterapeutiske behandlinger og udvidelse af ambulant kapacitet,
Videreførelse af aktivitetstilbud på intensive sengeafsnit,
Flere intensive senge - styrket bemanding på sengeafsnittene,
En styrket børne- og ungdomspsykiatri og videreførelse af Tværfagligt Udgående Team (TUT),
Pårørendeuddannelse,
Styrket botilbudsbetjening gennem udvidelse af F-ACT,
Ekstra ressourcer til interventionsteam,
Regionsfinansiering af de særlige pladser,
Investeringer i de fysiske rammer for psykiatrien.
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Bevillingerne er varige, men flere af projekterne er nye og vil derfor ikke have mulighed for at bruge alle
midlerne i 2019. Social- og psykiatriudvalget vedtog derfor på sit møde den 28. november at bevilge ni
mio. kr. til at udskifte nedslidte alarmsystemer i psykiatrien samt anbefale overfor regionsrådet, at
godkende en bevilling på 13 mio. kr. til et center for simulationstræning på Psykiatrisk Center Ballerup.
Arbejdet med at lave en ny Treårsplan for psykiatrien 2020-2022 vil naturligt fylde en del i særligt første
halvdel af 2019, og arbejdsplanen vil løbende blive opdateret med input fra treårsplanen. Herudover vil
de halvårlige møder med Psykiatriforeningernes Fællesråd, det årlige møde med medarbejdere og ledere i
Region Hovedstadens Psykiatri, udvalgets arbejde med de politiske driftsmål, input til regionsrådets
budgetforhandlinger samt udvalgets ekskursioner også være en fast del af planlægningen af udvalgets
møder i 2019. Bilag 2 er et udkast til den foreløbige arbejdsplan for 2019.
KONSEKVENSER
Arbejdsplanen vil i høj grad bestemme indholdet i udvalgets drøftelser i 2019, men det vil naturligvis være
muligt at optage punkter på dagsordenen, som ikke tidligere har været en del af arbejdsplanen.
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 planlægges ikke en selvstændig kommunikationsindsats til at følge op på arbejdsplanen.
TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
DIREKTØRPÅTEGNING
Anne Skriver/Lise Graae
JOURNALNUMMER
18057438

BILAGSFORTEGNELSE
1. Styrelsesvedtægt
2. Foreløbig arbejdsplan for social- og psykiatriudvalget 2019
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3. BESLUTNING: UDVALGETS EKSKURSIONER I 2019
BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Social- og psykiatriudvalget skal tage stilling til et forslag om introduktionsbesøg i Region Hovedstadens
Psykiatri og hos Den Sociale Virksomhed.
Udvalgets ekskursioner blev drøftet første gang på mødet den 31. oktober 2018, hvor udvalgets
formandskab fik mandat til at lave et program.
INDSTILLING
Administrationen indstiller til social- og psykiatriudvalget:


At godkende forslaget til besøg i Region Hovedstadens Psykiatri.

POLITISK BEHANDLING
Udvalget godkendte at afholde besøg i Region Hovedstadens Psykiatri som Gemba besøg.
Niels Høiby (I) og Henrik Thorup (O) deltog ikke i sagens behandling.

SAGSFREMSTILLING
Social- og psykiatriudvalget har mulighed for at besøge hospitaler og virksomheder i 2019.
Ekskursionerne kan både tilrettelægges som del af udvalgets ordinære mødeafvikling eller som
selvstændige ekskursioner.
Psykiatriområdet
For at give medlemmerne i social- og psykiatriudvalget en god introduktion til psykiatrien foreslår
administrationen at tilrettelægge introduktionen som en planlagt besøgrunde i første halvår af 2019, hvor
1-2 medlemmer ad gangen får mulighed for at følge en medarbejder i det daglige arbejde. Besøgene vil
ikke blive afholdt i forbindelse med de ordinære møder men vil blive tilrettelagt ud fra et hensyn til
patienterne og for så vidt muligt også ud fra medlemmernes ønsker.
Besøgsrunden vil blive tilrettelagt som Gembabesøg, der er en del af forbedringskulturen i Region
Hovedstadens Psykiatri.

Gemba betyder frit oversat: gå ud og se, hvad der sker, der hvor værdien skabes for patienen. At gå
Gemba er en forbedringsmetode, som betyder, at man konkret følger arbejdsprocessen, stiller
spørgsmål, drøfter og udfordrer det, man ser med det formål blandt andet at







Få indblik i, hvordan patienterne oplever mødet med behandlere og behandlingen,
Få input fra medarbejderne om, hvad der kan gøres bedre,
Vise interesse og respekt for det arbejde, der bliver udført,
Opnå indsigt, så arbejdet bliver baseret på fakta, og der bliver et fælles billede af det daglige
arbejde,
Finde forbedringspotentialer, som der kan arbejdes videre med.

Der vil blive arrangeret besøg fem forskellige steder i Region Hovedstadens Psykiatri, der afspejler
hospitalets brede vifte af behandlingstilbud. For hvert besøg vil der være mulighed for, at et eller to
udvalgsmedlemmer kan deltage. Besøgene vil være tilrettelagt med deltagelse af mindst én kliniker og vare
mellem to til fire timer.
Forslag til besøgssteder:







Psykiatrisk akutberedskab,
En akutmodtagelse,
Børne- og ungdomspsykiatrisk ambulatorium,
Dagafsnit for spiseforstyrrelser,
Et almindeligt sengeafsnit,
Et F-ACT team,
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Et pakkeambulatorium,
Den Centrale Visitation (CVI).

Når alle medlemmer har tilkendegivet, hvor og hvornår de ønsker at være på besøg, vil administrationen
planlægge de konkrete datoer.

Det sociale område
Følgende steder kan være relevante for udvalget at besøge i andet halvår af 2019:
1. Møde på Børneungecenter for Rehabilitering med orientering om tilbuddet samt rundvisning
på og orientering om Geelsgårdskolen, som ligger på samme matrikel
Børneungecenter for Rehabilitering (BUCR) er et tværfagligt specialiseret rehabiliteringscenter for børn
og unge med erhvervet hjerneskade. Centret tilbyder neurorehabilitering, der er individuelt tilpasset
barnet i et tæt samarbejde med familie og fagfolk. Det er et dagtilbud i Virum. BUCR har fine
mødefaciliteter.
Geelsgårdskolen er en specialskole for børn med svære funktionsnedsættelser af fysisk, psykisk og
sansemæssig karakter. Foruden skolegang har Geelsgårdskolen et bo- og aflastningstilbud til børn samt
et tilbud om særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU).
2. Møde og rundvisning på Rønnegård
Rønnegård er et bo- og beskæftigelsestilbud til 25 voksne med psykisk funktionsnedsættelse,
adfærdsmæssige problemer, psykiatriske diagnoser og/eller med dom til anbringelse. Rønnegård har
desuden tre enkeltmandsprojekter (særforanstaltninger). Der er værksted til dagbeskæftigelse samt et
aktivitets- og samværstilbud. De er pt i gang med et større byggeprojekt (12 boliger), som vil være
færdigt i 2. halvår af 2019, og som derfor vil være oplagt at vise frem. Tilbuddet ligger i Gørløse. De har
gode mødefaciliteter.
Besøgene vil eventuelt kunne tilrettelægges i forbindelse med de ordinære møder i august eller oktober.
KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere risici end det i sagen henviste.
RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere risici end det i sagen henviste.
BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.
KOMMUNIKATION
TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Når alle medlemmer har tilkendegivet, hvor og hvornår de ønsker at være på gembabesøg i psykiatrien,
vil administrationen aftale de konkrete datoer med de relevante klinikker.
DIREKTØRPÅTEGNING
Anne Skriver / Lise Graae
JOURNALNUMMER
18062864
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4. EVENTUELT
ADMINISTRATIONEN ORIENTEREDE OM SUNDHEDSDATASTYRELSENS ANALYSE
VEDR. FASTHOLDELSER
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