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Sophie Hæstorp Andersen Deltog

Leila Lindén Deltog Fraværende ved sag 10 - 23

Kim Rockhill Deltog

Hanne Andersen Deltog

Özkan Kocak Deltog Fraværende ved sag 5

Erik R. Gregersen Deltog

Flemming Pless Deltog

Susanne Due Kristensen Deltog

Jesper Clausson Deltog

Lars Gaardhøj Deltog

Martin Baden Deltog

Charlotte Holtermann Deltog

Maria Gudme Deltog

Karin Friis Bach Deltog

Søren Burcharth Deltog

Annette Randløv Afbud Stedfortræder Jacob Netteberg

Hans Toft Deltog Fraværende ved sag 10 - 23

Per Tærsbøl Deltog

Christoffer Buster Reinhardt Deltog

Karsten Skawbo-Jensen Deltog

Line Ervolder Deltog Fraværende ved sag 10 - 23

Jens Mandrup Deltog

Peter Westermann Deltog

Karoline Vind Deltog

Niels Høiby Deltog

Jacob Rosenberg Deltog

Henrik Thorup Deltog Fraværende ved sag 5 - 23

Finn Rudaizky Deltog

Freja Södergran Afbud Stedfortræder Kristian Tørning

Martin Geertsen Deltog

Carsten Scheibye Deltog Fraværende ved sag 14 - 19

Anne Ehrenreich Deltog Fraværende ved sag 14 - 20

Randi Mondorf Deltog

Peter Frederiksen Afbud Stedfortræder Per Roswall

Christine Dal Deltog

Marianne Frederik Deltog

Tormod Olsen Deltog Fraværende ved sag 7

Annie Hagel Deltog

Torben Kjær Deltog

Qasam Nazir Ahmad Deltog

Martin Schepelern Deltog Fraværende ved sag 18 - 20
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INDHOLDSLISTE

23. FORTROLIG - Donation fra Tivoli til børn
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23. FORTROLIG - DONATION FRA TIVOLI TIL BØRN

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Tivoli har henvendt sig til Region Hovedstaden med et tilbud om at donere en tivolitur til de børn, der er
indlagt på regionens hospitaler.
 
Børn omfattet af tilbuddet er børn i alderen 5 – 13 år, som har været indlagt natten over på en
børneafdeling i somatikken eller psykiatrien. Børn, som behandles ambulant, er ikke omfattet. 

Formålet er at give en god oplevelse til børn oven på den svære oplevelse, det ofte er at være indlagt på
et hospital.

INDSTILLING
Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:

at godkende donationen fra Tivoli.

POLITISK BEHANDLING
Forretningsudvalgets beslutning den 11. juni 2019:
Anbefalet.
Henrik Thorup (O) og Martin Geertsen (V) deltog ikke under sagens behandling.
 
Regionsrådets beslutning den 25. juni 2019:
 
Godkendt.
 
Leila Lindén (A), Annette Randløv (B), Hans Toft (C), Line Ervolder (C), Freja Södergran (O), Henrik
Thorup (O) og Peter Frederiksen (V) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortrædere deltog Jacob
Netteberg (B), Kristian Tørning (O) og Per Roswall (V).

SAGSFREMSTILLING
Tivolis donation vil være med til at forsøde en ellers ofte svær situation for indlagte børn og falder fint i
tråd med regionens fokus på børneområdet. Børn omfattet af tilbuddet er børn i alderen 5 – 13 år, som
har været indlagt natten over på en børneafdeling i somatikken eller psykiatrien, og hvor det skønnes
fagligt forsvarligt at modtage tilbuddet. Børn, der indlægges ambulant, f.eks. i akutmodtagelse, og som
ikke overnatter på hospitalet, er ikke omfattet af tilbuddet. Indlagtes søskende er heller ikke omfattet af
tilbuddet.
 
Donationen omfatter en gratis entré til Tivoli og et turpas til barnet samt en entré til en voksen ledsager.
Adgangen kan benyttes mandag – torsdag, og billetter gælder op til et år efter en indlæggelse.
 
Baseret på tidligere indlæggelser på regionens hospitaler skønnes det, at knap 14.000 børn vil være
omfattet af tilbuddet. Tivoli oplyser, at mindrebemidlede familier har mulighed for at søge om at få
doneret adgang og turpas, og den mulighed vil også kunne anvendes i forhold til søskende til det
indlagte barn. Donationen gælder kun for indlæggelser i Region Hovedstaden.
 
Som udgangspunkt får børn i målgruppen én tivolitur årligt, dvs. at selv om samme barn er indlagt flere
gange, udløser det som udgangspunkt ikke flere billetter. Det er dog ikke muligt i praksis at kontrollere,
hvorvidt indlagte børn tidligere har været indlagt, hvorfor uddeling af billetter beror på en konkret
vurdering – herunder har personalets kendskab til de børn, der ofte er indlagt, og som derfor ikke skal
have udleveret billetter ved hver indlæggelse. Det betyder samtidig, at det ikke registreres med navn,
hvem der har fået udleveret billetter.
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Procedure for udlevering
Der vil blive udpeget en tovholder fra børneafdelingen på hvert hospital, der står for at koordinere
udleveringen af tivoliturene. I hverdagene er det dagens ledende sygeplejerske, der har ansvaret. De
ledende afdelingssygeplejersker har været hørt og der er fuld opbakning til projektet.
 
Over weekenden bliver der ikke udleveret billetter, da der på grund af weekendbemanding vil kunne
opstå udfordringer med at udlevere billetter. Børn i målgruppen, der indlægges i weekenden, vil derfor
kunne henvende sig til tovholderen efter weekenden for at få en billet. Der oplyses om dette med trykt
materiale på afdelingerne. Materialet udarbejdes i samarbejde med Tivoli.
 
Det kan ske, at nogle børn vil få flere tivoliture ved flere indlæggelser, f.eks. hvis de er indlagt på
forskellige hospitaler i regionen. Omvendt kan der være børn, der er indlagt over weekenden, hvor de
pårørende eller de selv ikke har været opmærksomme på muligheden for at få en tivolitur, eller som har
svært ved at hente turmaterialet på hospitalet efterfølgende, og som derfor ikke får glæde af tilbuddet.
Endelig kan der være børn i målgruppen, der pga. af langvarig, svær sygdom eller handicap ikke har
mulighed for at gøre brug af tilbuddet.
 
Ovenstående problematikker kan indgå i evalueringen ift. om der skal ændres i proceduren, hvis den
ikke fungerer efter hensigten.
 
Administrationens vurdering, er at der ikke er konkurrenceforvridende eller lignende juridiske
problematikker ifm. projektet.
 
Tivoli oplyser, at modtagere af tivolituren ikke er underlagt beskatningsreglerne, da der er tale om
donation.

KONSEKVENSER
Såfremt regionsrådet tiltræder indstillingen om at godkende projektet, træder projektet – herunder
udlevering af tivoliturene – i kraft så hurtigt som muligt herefter, forventeligt pr. 1. august 2019.
Projektet evalueres efter ca. et år. Herunder evalueres på, hvorvidt vurderingen af antal uddelte tivoliture
har stået mål med forventningen, og i den forbindelse om projektet skal fortsætte, samt om tilbuddet
evt. skal udvides.

RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere risici end det i sagen henviste.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
Region Hovedstaden har ingen direkte udgifter i forbindelse med projektet. Tivoli afholder udgifterne til
udvikling og udarbejdelse af infomateriale som fx film og trykt materiale. Alt materiale godkendes af
Region Hovedstaden.
De enkelte børneafdelinger vil få en mindre koordineringsopgave, som skal tilgodeses tidsmæssigt.
Derfor vil det ikke blive prioriteret at bruge tid på projektet i weekenderne.

KOMMUNIKATION
Der laves en fælles kommunikationsindsats, hvor der orienteres bredt om tiltaget, ligesom information
rettet mod målgruppen udarbejdes af Tivoli i samarbejde med Region Hovedstaden. Det kan bl.a.
omfatte kort infofilm, plakater til afdelingerne samt selve billetmaterialet, og vil bl.a. kunne vises på
regionens relevante kanaler, herunder sociale medier.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges forretningsudvalget den 11. juni 2019 og regionsrådet den 25. juni 2019.

DIREKTØRPÅTEGNING
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Svend Særkjær / Cecilie Melin

JOURNALNUMMER
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