
Psykiatriudvalgets studietur til England 

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE 

Psykiatriudvalgets rolle er med den nye styreform at være politikformulerende og politikkontrollerende og initiere 
udviklingen på psykiatriområdet. Derfor indgår det at hente inspiration og viden om opgaveløsning i psykiatrien i 
udvalgets arbejdsplan. Psykiatriudvalget besluttede på sit møde den 24. juni 2014, at studieturen i efteråret 2015 
skulle gå til England. Turens tema er recovery-orientering, og programmet skitseres nedenfor. 
  

INDSTILLING 

Psykiatriudvalget anbefaler over for forretningsudvalget og regionsrådet: 

1. at tage orienteringen om programmet for studieturen til efterretning, og 

2. at godkende program og budget for studieturen. 

POLITISK BEHANDLING 

Psykiatriudvalgets beslutning den 1. september 2015: 
  
Tiltrådt, idet administrationen blev bemyndiget til at lave en mindre justering i budgettet. 
  
Per Tærsbøl (C) deltog ikke i sagens behandling. 

SAGSFREMSTILLING 

Studieturen om recovery tager udgangspunkt i implementering af recovery i psykiatrien i Storbrittanien og det 
nationale implementeringsprogram for recovery i Storbrittanien, kaldet ImRoc. Storbrittanien er førende i udvikling, 
implementering og forskning inden for recovery på det individuelle og organisatoriske niveau. I 2011 blev der 
igangsat et nationalt program til at understøtte recovery og implementering af recovery-orienteret praksis i 
psykiatrien i England. Studieturen vil omhandle, dels hvad det vil sige, at psykiatrien er "recoveryorienteret" og dels 
lokale eksempler på, hvordan der arbejdes med recovery, metoder til at arbejde med recovery, planer og principper 
for implementering af recovery og medarbejdere med brugerbaggrund (på engelsk; peer support). Endelig vil turen 
slutte af med introduktion til ledelsen og organisationen af det overordnede nationale program for recovery. 
  
Dag 1: Besøg i psykiatrien i det centrale og nordvestlige London, herunder Recovery & Wellbeing College
  
Der vil være oplæg og debatter af fagfolk og medarbejdere med brugerbaggrund, der arbejder med recovery i 
psykiatrien i det sydvestlige London og deltager i ImRoc-programmet. Fokus vil være på metoder til at arbejde med 
recovery, recovery college team, medarbejdere med brugerbaggrund, brug af ergoterapi og beskæftigelsesrettede 
indsatser samt psykoterapi. 
  
Dag 2: Besøg i psykiatrien i det sydvestlige London og ImRocs hovedkontor (Centre for Mental Sundhed) 
  
Dagen vil starte med besøg i psykiatrien i det sydvestlige London, hvor fokus vil være på, hvordan der her arbejdes 
med at implementere recovery, at forsøge at sikre fokus på recovery, samarbejdsparter, samt principper for 
recovery og kvalitet i indsatsen og hos medarbejderne.  
  
Dagen vil slutte af med et besøg i ImRoc's kontor, hvor direktør for ImRoc-programmet, Dr. Julie Repper, vil holde en 
introduktion for udvalget med eksempler fra praksis og ImRoc-programmet, samt omkring den forskning og teori der 
ligger bag programmet. Derefter vil der være mulighed for at stille spørgsmål og drøfte programmet. 
  



Budgetoverslag 
  
Regionsrådet har besluttet, at der kan afholdes studieture inden for Europa for et samlet beløb af 15.000 kr. pr. 
udvalgsmedlem for de stående udvalg. Det vil sige en økonomisk ramme på 135.000 kr. for Psykiatriudvalgets 
studietur. Det anslås, at udgifter til studieturen vil beløbe sig til ca. 129.400 kr. for 12 personer som vist nedenfor, 
herunder 9 udvalgsmedlemmer og 3 embedsmænd. Dette giver en pris pr. udvalgsmedlem på 14.378 kr. 
  
  

  

ØKONOMISKE KONSEKVENSER 

Samlet udgift til gennemførelse af studieturen afholdes af politikerkontoen. 

KOMMUNIKATION 

Der er ikke planlagt en særskilt kommunikationsindsats. 

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES 

Sagen forelægges forretningsudvalget den 10. september 2015 og regionsrådet den 15. september 2015. 

DIREKTØRPÅTEGNING 

Svend Hartling/Christian Worm. 

Journalnummer 

14011077 

Udgiftspost Beløb

Fly 25.000 kr.

Hotel 25.000 kr.

Forplejning 14.400 kr.

Transport/Minibus 20.000 kr.

Recovery-organisationen 45.000 kr.

   

Total 129.400 kr.


