
Den 15. januar 2013  PSYKIATRIUDVALGET 
 
 
SAG NR. 3 
 
IMPLEMENTERING AF VISIONER 
 
 
ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 

 
1. at Psykiatriudvalget tager stilling til forslag om anvendelse af 5 mio. kr. til im-

plementering af visioner for fremtidens psykiatri 
2. at Psykiatriudvalget udmønter 2 mio. kr. til organisationskultur  
3. at Psykiatriudvalget drøfter anvendelsen af midler på 3 mio. kr. til efteruddannel-

se med henblik på indstilling til Forretningsudvalget.  
 
 
RESUME 
 
Psykiatriudvalget har på møde den 26. november 2012 drøftet rapport fra arbejds-
gruppen om kommunikationsveje og visioner for psykiatrien. Psykiatriudvalget har 
desuden på møde den 4. december 2012 drøftet implementering af visionerne og for-
slag til anvendelse af de i budget 2013 afsatte 5 mio. kr. efter dialog med centerche-
ferne fra de psykiatriske centre og direktionen for Region Hovedstadens Psykiatri.  
 
Det indstilles, at Psykiatriudvalget tager stilling til det vedlagte forslag om anvendel-
se af 5 mio. kr. til implementering af visioner for fremtidens psykiatri, herunder ud-
møntning af 2 mio. kr. til organisationskultur og 3 mio. kr. til efteruddannelse. 
 
 
 
SAGSFREMSTILLING 
 
Psykiatriudvalget har på møde den 26. november 2012 drøftet rapport fra arbejds-
gruppen om kommunikationsveje og visioner for psykiatrien. På møde den 4. de-
cember 2012 har Psykiatriudvalget drøftet arbejdsgruppens forslag og anvendelsen af 
de i budget 2013 afsatte midler på 5 mio. kr. til et større kultur- og uddannelsespro-
jekt målrettet implementering af visionerne. Der er afsat 2 mio. kr. til udvikling af 
organisationskulturen, og der er afsat 3 mio. kr. til efteruddannelse.   
 
På mødet den 4. december 2012 havde Psykiatriudvalget en dialog med centerche-
ferne fra de psykiatriske centre og direktionen fra Region Hovedstadens Psykiatri om 
barrierer og muligheder for implementering af visionerne for fremtidens psykiatri. 
Psykiatriudvalget bad administrationen om at udarbejde et forslag til motiveret an-
vendelse af de 5 mio. kr. i 2013 til drøftelse på mødet den 15. januar 2013. 
 
Administration har udarbejdet et forslag til udmøntning af 5 mio. kr. fordelt med  
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2 mio. kr. til organisationskultur: 
 Undersøgelse og redskaber til linje-kommunikation – undersøgelse af, hvordan 

visionerne kommunikeres til ledere og medarbejdere samt redskaber til kommu-
nikation, 0,3 mio. kr. 

 Medarbejdere med brugerbaggrund – der ansættes medarbejdere med brugerbag-
grund i et pilotprojekt, 1,3 mio. kr. 

 Visionskonference for medarbejdere, ledere, patienter og pårørende om, hvordan 
visionerne omsættes i dagligdagen i psykiatrien herunder forbedring af betingel-
serne for implementering af visionerne, 0,4 mio. kr.  

 
3 mio. kr. til efteruddannelse: 
 Kompetenceudvikling inden for recovery – til uddannelse i recovery for persona-

let, herunder temadage ved Kompetencecenter for Rehabilitering og Recovery, 1 
mio. kr. 

 Recovery- og patientorienterede værktøjer – udvikling af en app, en hjemmeside 
og en papirversion til patienten samt et gruppebaseret undervisningsprogram til 
patienterne, 1,6 mio. kr. 

 Workshop for ledere og mellemledere – formålet er at motivere og inspirere til en 
recovery-orienteret kultur, 0,4 mio. kr. 

 
Udvalget fik sendt forslaget til kommentering den 17. december 2012. Der er ind-
kommet bemærkninger fra formanden og Hanne Andersen. Forslaget er suppleret og 
udvidet efter punkt 2 samt punkt 3 E. 
 
Det indstilles, at Psykiatriudvalget tager stilling til det vedlagte forslag om anvendel-
sen af 5 mio. kr. til implementering af visioner for fremtidens psykiatri, herunder 
udmøntning af 2 mio. kr. til organisationskultur og 3 mio. kr. til efteruddannelse. 
 
 
ØKONOMISKE KONSEKVENSER 
 
Midlerne er afsat i budget 2013 og udmøntes i en kommende økonomirapport. 
 
 
SAGEN AFGØRES AF 
 
Psykiatriudvalget for så vidt angår indstillingspunkt 1 og 2. 
 
Forretningsudvalget for så vidt angår indstillingspunkt 3. 
 
 
KOMMUNIKATION 
 
Beslutningen kommunikeres til interne interessenter via intranet, nyhedsbrev m.v. 
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PSYKIATRIUDVALGETS BESLUTNING 
 
 
 
Bilagsfortegnelse: 

 

1. Udmøntning af 5 mio. kr. til organisationskultur og efteruddannelse i psykiatrien, notat af 8. januar 2013 

2. Rapport fra Arbejdsgruppen om kommunikationsveje og visioner for psykiatrien, november 2012 
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