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Til: Sundheds- og ældreministeriet 

Gevinstrealisering – Ny Retspsykiatri Sct. Hans 
 
 
Det fremgår af Sundheds- og Ældreministeriets brev af 3. oktober 2016, at ministeriet 
har godkendt Region Hovedstadens Psykiatris effektiviseringsrapport af august 2016. 
Ministeriet godkendte rapporten med henstilling om, at der ved næste rapportering ud-
arbejdes en implementeringsplan eller anden konkretisering af tiltag 111 om driftsbe-
sparelser, herunder personaleeffektiviseringer og reduktion i langtidssygefravær.  
 
Region Hovedstadens Psykiatri kan oplyse, at Psykiatrisk Center Sct. Hans afholder 
kick-off seminar med ledergruppen d. 4.-5. oktober 2017, hvorefter implementerings-
plan for gevinstrealisering bliver udarbejdet frem imod ibrugtagning af NRSH pr. 
2021. Region Hovedstadens Psykiatri forventer at fremsende en opdateret effektivise-
ringsrapport til Sundheds- og ældreministeriet medio 2018. 
 
 
Region Hovedstadens Psykiatris centrale økonomiafdeling vil blive inddraget i pro-
cessen for på den måde at sikre efterlevelse af den udmeldte og godkendte af ministe-
riet effektiviseringsgevinst. 
 
Af nedenstående tabel fremgår de overordnede milepæle for arbejde med effektivise-
ringer. 
 

Proces Periode 
Identificering og arbejde med centrale 
nye og/eller tværgående arbejdsgange.  

1. kvartal 2017 – 1.kvartal 2020 

Forslag til fremtidig organisation og le-
delsesstruktur 

2. kvartal 2018 

Identificering af uddannelsesbehov og 
kortlægning af plan for uddannel-
se/rekruttering af personale  

1. kvartal 2019 

Beskrivelse af mødestruktur, vagtplan-
lægning, koordinering mv. fastlægges pr. 

2. kvartal -3. kvartal 2019 



 

   Side 2 

 

afsnit inklusiv plan for implementering 
Kortlægning og redesign af driftens ar-
bejdsgange 

4. kvartal 2019 

Rekruttering og fastlæggelse af planer for 
uddannelse 

1. kvartal 2020 

Fastlæggelse af principper for brug af 
fælles arealer 

2. kvartal 2020 

Udarbejdelse af plan for træning i ny-
byggeriet 

2. kvartal 2020 

Træning af personale i nye bygninger og 
uddannelse af personale 

3. kvartal – 4. kvartal 2020 

Design af daglige arbejdsgange. Plan for 
implementering 

3. kvartal -4. kvartal 2020 

 
 


