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1 (Åben) Godkendelse af dagsorden
Sagsresumé
Sagsfremstilling
Økonomi
Indstilling
Tidligere beslutninger

Beslutning
Godkendt. Punkt 2 blev ikke behandlet, jf. beslutning i Forretningsudvalget, og punkt 5 blev
behandlet efter punkt 7.
Fraværende
Fraværende
Jorun Bech (A)
Camilla Aff Bredegaard (A)
Per Nørhaven (O)
Evan Lynnerup (V)
Lene Madsen Milner (V)
Per Hovmand (C)
Anna Bondo Nielsen (Ø)
John Fobian-Madsen deltog som stedfortræder for Camilla Aff Bredegaard.

Bilag
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2 (Åben) Taletidsregler i regionsrådets forretningsorden
Sagsresumé
Formandskabet har drøftet at indføre taletidsregler for møder i Regionsrådet. Der er udarbejdet
et forslag til taletidsregler, som fremgår af bilag 1. Indførelse af taletidsregler vil medføre en
ændring af forretningsordenen for Regionsrådet. Hvis forslaget godkendes, skal
forretningsordenen samtidig ændres.
Sagsfremstilling
Formandskabet har drøftet rammerne for Regionsrådets arbejde, herunder et forslag om at indføre
taletidsregler for møder i Regionsrådet. Formålet med forslaget er at styrke og understøtte den
politiske debat i rådet samtidig med, at der skabes tydelige og fokuserede rammer for drøftelsen af
sager.
Administrationen har i vedlagte bilag udarbejdet et forslag til taletidsregler for møder i
Regionsrådet. Indførelse af taletidsregler vil medføre en ændring af forretningsordenen.
Generelt foreslås, at reglen er taletid på max 5 minutter plus 1 minut i kort replik (man kan dog
principielt dog godt have flere korte replikker på 1 minut). Der kan i forbindelse med ordførertaler i
forbindelse med budgetbehandling eller andre større sager besluttes længere tid.
Taletidsreglerne foreslås tilføjet Forretningsordenen for Regionsrådet som bilag 1, og teksten i
forretningsordenens § 5, stk. 3 foreslås ændret i overensstemmelse hermed.
Forretningsordenens § 5, stk. 3 foreslås således tilføjet en henvisning til et bilag om taletidsregler
for Regionsrådet (tilføjelsen fremhævet med fed skrift i teksten fra forretningsordenen nedenfor):
§ 5, stk. 3. Enhver, der ønsker ordet, skal henvende sig til regionsrådsformanden, der giver ordet
til medlemmerne i den orden, hvori de har begæret det, jf. dog bilag 1 om taletidsregler for
regionsrådet. Hvis flere begærer ordet på en gang, bestemmer formanden den orden, hvori de
får adgang til at tale. Ingen må tale, uden at rejse sig fra sin plads, og talerne må ikke afbrydes
af andre end formanden. Link til Forretningsordenen:
https://www.regionsjaelland.dk/Politik/vedt%C3%A6gter-retningslinjervederlag/Sider/Forretningsorden-for-Regionsr%C3%A5det-i-Region-Sj%C3%A6lland.aspx
Ændringer i og tillæg til forretningsordenen kan behandles og vedtages på et ordinært
regionsrådsmøde.
Der findes taletidsregler i Region Hovedstaden og i visse kommuner i regionen, bl.a. i Roskilde
Kommune men ikke i de øvrige 3 regioner.

Økonomi
Sagen er ikke forbundet med udgifter, som kræver særskilt stillingtagen.
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Indstilling
Administrationen indstiller, at
1. Regionsrådet godkender forslag i bilag 1 til taletidsregler for møder i Regionsrådet.
2. Under forudsætning af at Regionsrådet har godkendt forslag til taletidsregler, indstilles det,
at Regionrådets godkender forslag til ændring af forretningsordens § 5, stk. 3, således at
forretningsordenen tilføjes et bilag med taletidsregler
Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger
Udvalg: Forretningsudvalget 2018-2021
Dato: 21-06-2021
Forretningsudvalget beder det nye Regionsråd 2021-2025 om at træffe beslutning om eventuel
indførelse af taletidsregler.

Fraværende
Jacob Jensen
Jorun Bech
Per Nørhave

(V)
(A)
(O)

Beslutning
Ikke behandlet, jf. beslutning i Forretningsudvalget.
Fraværende
Jorun Bech (A)
Camilla Aff Bredegaard (A)
Per Nørhaven (O)
Evan Lynnerup (V)
Lene Madsen Milner (V)
Per Hovmand (C)
Anna Bondo Nielsen (Ø)
John Fobian-Madsen deltog som stedfortræder for Camilla Aff Bredegaard.

Bilag
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3 (Åben) Bidrag til ministerredegørelse vedr. Statsrevisorernes beretning om tvang
Sagsresumé
På baggrund af Statsrevisorernes beretning nr. 11/2020 af 12. februar 2021 om indsatsen for at
nedbringe brug af tvang i psykiatrien skal ministeren afgive en redegørelse til Statsrevisorerne
om de overvejelser, som beretningen har givet anledning til. Ministerredegørelsen til
Statsrevisorerne baseres på udtalelser fra regionsrådene. Af sagen fremgår undersøgelsens
resultater samt udkast til Region Sjællands bemærkninger til Statsrevisorernes beretning.
Sagsfremstilling
På baggrund af Rigsrevisionens gennemførte undersøgelse af indsatsen for at nedbringe brug af
tvang i psykiatrien har Statsrevisorerne afgivet beretning og bemærkninger til Folketinget den 12.
februar 2021.
I henhold til lov om revision af statens regnskaber m.m. skal ministeren afgive en redegørelse til
Statsrevisorerne for de foranstaltninger og overvejelser, som beretningen giver anledning til.
Af samme lov fremgår endvidere, at ministeren indhenter udtalelse fra regionsrådene. Ministerens
kommentarer til regionsrådenes udtalelser indgår som en del af den endelige ministerredegørelse
til Statsrevisorerne.
Baggrund for undersøgelsen
Rigsrevisionen har i februar 2020 selv taget initiativ til undersøgelse af Sundhedsministeriet,
Sundhedsstyrelsen og regionernes styring af indsatsen for at nedbringe anvendelsen af tvang i
psykiatrien. Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Sundhedsministeriet,
Sundhedsstyrelsen og regionerne har styret indsatsen for at nedbringe brug af tvang i psykiatrien
tilfredsstillende, så det fastsatte mål indfries.
Udgangspunktet for undersøgelsen er den partnerskabsaftale som Sundhedsministeriet og
regionerne indgik i 2014. Her blev det aftalt, at anvendelsen af tvang i Psykiatrien i form af
bæltefiksering skulle nedbringes med 50 % frem mod 2020.
Der har været to overordnede indikatorer/målsætninger:
 Andelen af personer, som bæltefikseres, skal være halveret i 2020.
 Den samlede anvendelse af tvang i Psykiatrien skal samtidigt reduceres.
Rigsrevisionens konklusion
Rigsrevisionen vurderer, at:
 Sundhedsministeriet og regionerne har styret indsatsen for at nedbringe brug af tvang
utilfredsstillende og ikke har nået det fastsatte mål. Der er blevet fulgt op på, hvordan data
om brug af bæltefiksering og andre tvangsformer har udviklet sig, men der er ikke fulgt op
og reageret på, hvorvidt regionernes initiativer til at nedbringe tvang virker.


Sundhedsministeriet ikke har sikret, at der er blevet fulgt tilstrækkeligt op på
finanslovsmålet. Hverken ministeriet eller taskforcen har fulgt op på, om regionerne får
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udmøntet de initiativer, som fremgår af partnerskabsaftalerne, og om initiativerne har
virket i forhold til at nedbringe brug af tvang.


Taskforcen har ikke opsamlet viden, der kan spredes som god praksis. Taskforcen har
generelt ikke haft fokus på at opsamle viden om, hvilke initiativer der har virket og hvorfor.

Statsrevisorernes bemærkninger
Link til Statsrevisorernes bemærkninger:
Beretning om indsatsen for at nedbringe brug af tvang i psykiatrien
Statsrevisorerne finder, at Sundhedsministeriets og regionernes styring af indsatsen for at
nedbringe brugen af tvang i psykiatrien har været utilfredsstillende. I perioden 2014-2020 er
andelen af patienter, der bæltefikseres, faldet, men ikke nok til at indfri målet om en reduktion på
50 %, og samtidig er den samlede brug af tvang steget.
Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at Sundhedsministeriet og Task Force for
Psykiatriområdet ikke har fulgt op på, om regionerne har iværksat de aftalte initiativer til
nedbringelse af brugen af tvang, og om de virker efter hensigten.
Statsrevisorerne konstaterer, at der er fulgt op på udviklingen i data om brug af bæltefiksering og
andre former for tvang.
Statsrevisorerne bemærker, at Sundhedsministeriet og regionerne fortsat har en væsentlig opgave
med at sikre, at færre patienter udsættes for bæltefiksering og andre former for tvang i psykiatrien.
Regionsrådets bemærkninger
Udkast til brev med Regionsrådets bemærkninger til brug for ministerens redegørelse
er vedlagt sagsfremstillingen.
Af bemærkningerne fremgår det bl.a. at:
 Regionsrådet tager konklusionerne i Rigsrevisionens beretning til efterretning og
iværksætter en målrettet opfølgning på relevante problemstillinger, som undersøgelsen
peger på.


Regionsrådet anerkender, at Psykiatrien Region Sjælland i lighed med de andre regioner
ikke fuldt ud er lykkedes med at indfri partnerskabsaftalens fastsatte målsætning.
Regionsrådet bemærker, at Psykiatrien Region Sjælland i partnerskabsaftaleperioden har
afprøvet og indført en række nye tiltag. Alle tiltag, som har haft den ønskede effekt på
nedbringelse af tvang, fastholdes og vil fortsætte fremadrettet.



Regionsrådet påpeger, at det fremadrettet i en partnerskabsaftale vil være hensigtsmæssigt
at opstille individuelle mål baseret på de enkelte regioners baselinedata.



Regionsrådet har fokus på og vil løbende følge op på, at Psykiatrien Region Sjælland fortsat
arbejder fokuseret og kontinuerligt med at nedbringe og forebygge anvendelsen af tvang i
psykiatrien.
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Økonomi
Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.
Indstilling
Administrationen indstiller, at udkast til bemærkninger til Statsrevisorernes beretning godkendes.
Sagen afgøres af Regionsrådet.
Tidligere beslutninger
Udvalg: Forretningsudvalget 2018-2021
Dato: 21-06-2021
Anbefales. Forretningsudvalget finder det kritisk, at det pga. kort svarfrist ikke har været muligt at
behandle svarbidraget i Udvalget for Social og psykiatri.

Fraværende
Jacob Jensen
Jorun Bech
Per Nørhave

(V)
(A)
(O)

Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Jorun Bech (A)
Camilla Aff Bredegaard (A)
Per Nørhaven (O)
Evan Lynnerup (V)
Lene Madsen Milner (V)
Per Hovmand (C)
Anna Bondo Nielsen (Ø)
John Fobian-Madsen deltog som stedfortræder for Camilla Aff Bredegaard.

Bilag
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1. UDKAST Regionsrådets bemærkninger til Rigsrevisionens beretning om indsatsen for at
nedbringe anvendelsen af tvang i Psykiatrien.docm (DokID: 9872396 - EMN-2020-36015)
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4 (Åben) Bidrag til ministerredegørelse til Statsrevisorerne vedr. retspsykiatriske
patienters forløb
Sagsresumé
På baggrund af Statsrevisorernes beretning nr. 14/2020 af 16. april 2021 om retspsykiatriske
patienters forløb, er justitsministeren og sundhedsministeren anmodet om at afgive redegørelse
til Statsrevisorerne om de overvejelser, som beretningen har givet anledning til.
Ministerredegørelsen til Statsrevisorerne baseres på udtalelser fra regionsrådene. Af sagen
fremgår undersøgelsens resultater samt udkast til Region Sjællands bemærkninger til
Statsrevisorernes beretning.

Sagsfremstilling
Rigsrevisionen gennemførte i 2020 en undersøgelse af retspsykiatriske patienters forløb. På
baggrund af Rigsrevisionens beretning har Statsrevisorerne afgivet beretning og bemærkninger til
Folketinget den 16. april 2021.
I henhold til lov om revision af statens regnskaber m.m. skal de relevante ministre afgive en
redegørelse til Statsrevisorerne for de foranstaltninger og overvejelser, som beretningen giver
anledning til.
Af samme lov fremgår endvidere, at ministeren indhenter udtalelse fra regionsrådene. Ministerens
kommentarer til regionsrådenes udtalelser indgår som en del af den endelige ministerredegørelse
til Statsrevisorerne.
Baggrund for undersøgelsen
Rigsrevisionen tog i januar 2020 initiativ til undersøgelse af myndigheder under
Sundhedsministeriet, Justitsministeriet og regionerne om retspsykiatriske patienters forløb.
Formålet med undersøgelsen var at vurdere, om Justitsministeriet og regionerne sikrer, at
retspsykiatriske patienter får et sammenhængende forløb, hvor myndighederne overholder
kravene. Opgaven for de involverede parter er blevet skærpet, idet antallet af retspsykiatriske
patienter næsten er tredoblet fra 1.445 patienter i 2001 til 4.254 patienter i 2018, mens psykiatrien
generelt er udfordret på kapaciteten.
Ved udarbejdelsen af Rigsrevisionens beretning blev der sat fokus på følgende spørgsmål:
 Overholder myndighederne kravene til opstarten af retspsykiatriske patienters forløb?
 Overholder myndighederne kravene til retspsykiatriske patienters behandlingsforløb?
 Overholder myndighederne kravene til afslutningen af retspsykiatriske patienters forløb?
Undersøgelsen baserede sig for regionernes vedkommende på gennemgang af et antal
patientjournaler samt andet relevant materiale fra hver region, ligesom der blev gennemført
samtaler med regionerne.
Rigsrevisionens konklusion
Rigsrevisionen konkluderede i sin beretning bl.a., at
 Når en person bliver idømt en foranstaltning, opstartes den retspsykiatriske patients forløb
for langsomt. I en væsentlig del af sagerne modtager psykiatrien og Kriminalforsorgen
anmodningen om at opstarte forløbet mere end 1 måned efter domsfældelsen, og de kan
derfor ikke opstarte behandling og tilsyn hurtigt. Endelig overholder psykiatrien og
Kriminalforsorgen i de undersøgte sager kun i begrænset omfang tidsfristerne for opstarten
af forløbet.
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Der er et potentiale for, at flere mentalundersøgelser kan foretages ambulant i Østdanmark
og dermed uden at frihedsberøve patienten.



Psykiatrien opfylder kun i en begrænset del af de gennemgåede retspsykiatriske forløb
kravet til, hvor ofte overlægen skal tilse patienten i de første 3 måneder.



Statsadvokaten, psykiatrien og Kriminalforsorgen kan i højere grad sikre, at patientens
foranstaltning ikke opretholdes i længere tid og i videre omfang end nødvendigt, bl.a. ved at
nedbringe sagsbehandlingstider.

Statsrevisorernes bemærkninger
Link til Statsrevisorernes bemærkninger:
Beretning om retspsykiatriske patienters forløb
Statsrevisorerne finder, at Justitsministeriets og regionernes arbejde med at sikre, at
retspsykiatriske patienter får et sammenhængende forløb, har været utilfredsstillende, samt at man
for mange patienters vedkommende ikke har overholdt kravene til opstart, behandling og
afslutning af retspsykiatriske forløb.
Statsrevisorerne bemærker, at myndighedernes og kommunernes utilstrækkelige indsats ved
afslutningen af forløb for retspsykiatriske patienter gør, at psykiatriens – i forvejen pressede
kapacitet – sættes under unødigt pres.
Statsrevisorerne hæfter sig derudover bl.a. særligt ved følgende resultater:
 Region Sjælland og Region Hovedstaden har patienter, der har ventet op mod 18 måneder
på at få foretaget en mentalundersøgelse forud for dommen, hvilket er 6 gange så lang tid
som i de andre regioner.


Psykiatrien og Kriminalforsorgen har kun overholdt tidsfristerne til opstarten af
behandlingen og tilsynet i ca. 1/3 af sagerne.



Psykiatrien lever kun op til kravet om overlægens tilsyn med patienten i de første 3
måneder i ca. 1/3 af de patientforløb, som Rigsrevisionen har gennemgået.

Regionsrådets bemærkninger
Udkast til brev med Regionsrådets bemærkninger til brug for ministerens redegørelse
er vedlagt sagsfremstillingen.
Af bemærkningerne fremgår det bl.a. at:
 Regionsrådet tager konklusionerne i Rigsrevisionens beretning og Statsrevisorernes
bemærkninger til efterretning, og der følges op på de relevante problemstillinger, som
beretningen peger på.


Regionsrådet bemærker, at periodisk ventetid til mentalundersøgelse under indlæggelse har
nær sammenhæng med den af Justitsministeriet besluttede organisering af ambulante
mentalundersøgelser i Region Sjælland, som indebærer, at alle patienter fra Region
Sjælland skal møde op hos Retspsykiatrisk Klinik i København.



Regionsrådet anerkender, at Psykiatrien Region Sjælland og de øvrige regioner på visse
områder har en væsentlig opgave med fortsat at sikre hensigtsmæssige forløb for
retspsykiatriske patienter.
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Regionsrådet vurderer, at Statsrevisorernes bemærkninger om forlænget indlæggelsestid på
grund af manglende eller uegnede kommunale tilbud også peger på, at der er behov for
mere klare regler for kommunernes forpligtelser i forhold til hjemtagelse af patienter, der er
afsluttet i psykiatrien.
Region Sjælland vil fremadrettet skærpe opmærksomheden omkring at medvirke til
overholdelse af tidsfristerne for opstart af behandlingen for retspsykiatriske patienter, samt
at der journalføres korrekt om opstarten.

Økonomi
Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.
Indstilling
Administrationen indstiller, at udkast til bemærkninger til Statsrevisorernes beretning godkendes.
Sagen afgøres af Regionsrådet.
Tidligere beslutninger
Udvalg: Forretningsudvalget 2018-2021
Dato: 21-06-2021
Anbefales, idet Forretningsudvalget tager bemærkninger i Rigsrevisionens beretning og
statsrevisorernes beretning til efterretning. Forretningsudvalget finder det kritisk, at det pga. kort
svarfrist ikke har været muligt at behandle svarbidraget i Udvalget for Social og psykiatri.

Fraværende
Jacob Jensen
Jorun Bech
Per Nørhave

(V)
(A)
(O)

Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Jorun Bech (A)
Camilla Aff Bredegaard (A)
Per Nørhaven (O)
Evan Lynnerup (V)
Lene Madsen Milner (V)
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Per Hovmand (C)
Anna Bondo Nielsen (Ø)
John Fobian-Madsen deltog som stedfortræder for Camilla Aff Bredegaard.

Bilag

1. UDKAST Regionsrådets bemærkninger til Rigsrevisionens beretning om indsatsen for at
nedbringe anvendelsen af tvang i Psykiatrien.docm (DokID: 9879026 - EMN-2021-05228)
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5 (Lukket)
6 (Åben) Indtræden i Regionsrådet og udskiftning i hverv
Sagsresumé
Som følge af Torben Haacks død indtræder listens stedfortræder – Mette Vallentin Pedersen - i
Regionsrådet. Herudover indtræder Mette Vallentin Pedersen umiddelbart i Udvalget for
Regional Udvikling og indstilles til bestyrelsen for Lokaltog A/S. Herudover bemyndiges
regionsrådsformanden til at modtage besked fra gruppen om, hvem der indtræder i de øvrige
ledigblevne hverv.
Sagsfremstilling
Regionsrådsmedlem Torben Haack, som var indvalgt i Regionsrådet på Socialistisk Folkepartis
kandidatliste, er afgået ved døden den 17. juni 2021.
I henhold til lov om kommunale og regionale valg § 104 indtræder vedkommende stedfortræder i
Regionsrådet, når et medlem dør i valgperioden.
Mette Vallentin Pedersen er valgt som 1. stedfortræder på Socialistisk Folkepartis kandidatliste og
indtræder således i Regionsrådet i Torben Haacks sted.
Når et medlem udtræder af et hverv i valgperioden, hvor vedkommende er indvalgt af en bestemt
gruppe inden for Regionsrådet, er det den pågældende gruppe, der besætter den ledigblevne plads.
Det fremgår af regionslovens § 15, stk. 3, jf. styrelseslovens § 28, stk. 1.
Torben Haack var af Regionsrådet udpeget/indstillet til følgende hverv, som skal genbesættes:
Udvalg


Udvalget for Regional Udvikling

Øvrige hverv





Bestyrelsen for Lokaltog A/S
Delegeret til repræsentantskabet i Landdistrikternes Fællesråd
Bestyrelsen for Køge Handelsskole
Referencegruppe for Campus Køge

Socialistisk Folkeparti har meddelt, at gruppen ønsker, at Mette Vallentin Pedersen umiddelbart
indtræder i Udvalget for Regional Udvikling samt indstilles til bestyrelsen for Lokaltog A/S.
Med hensyn til de øvrige hverv foreslås det, at regionsrådsformanden bemyndiges til efterfølgende
at modtage navne fra gruppen vedr. de ledigblevne pladser.

Regionsrådet 2018-2021 - 21-06-2021 16:00
MOD-2021-00280

Side 16 af 21

Økonomi
Sagen er ikke forbundet med udgifter, som kræver særskilt stillingtagen.
Indstilling
Administrationen indstiller, at
1. Regionsrådet tager Mette Vallentin Pedersens indtræden i Regionsrådet til efterretning
2. Mette Vallentin Pedersen indtræder i Udvalget for Regional Udvikling og indstilles til
bestyrelsen for Lokaltog A/S
3. At regionsrådsformanden bemyndiges til at modtage besked fra gruppen om, hvem der
indtræder i de øvrige ledigblevne hverv, jf. sagsfremstillingen
Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger
Udvalg: Forretningsudvalget 2018-2021
Dato: 21-06-2021
Anbefales.

Fraværende
Jacob Jensen
Jorun Bech
Per Nørhave

(V)
(A)
(O)

Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Jorun Bech (A)
Camilla Aff Bredegaard (A)
Per Nørhaven (O)
Evan Lynnerup (V)
Lene Madsen Milner (V)
Per Hovmand (C)
Anna Bondo Nielsen (Ø)
John Fobian-Madsen deltog som stedfortræder for Camilla Aff Bredegaard.
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Bilag
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7 (Åben) Meddelelser
Sagsresumé
Sagsfremstilling
Økonomi
Indstilling
Tidligere beslutninger

Beslutning
Ingen meddelelser.
Fraværende
Jorun Bech (A)
Camilla Aff Bredegaard (A)
Per Nørhaven (O)
Evan Lynnerup (V)
Lene Madsen Milner (V)
Per Hovmand (C)
Anna Bondo Nielsen (Ø)
John Fobian-Madsen deltog som stedfortræder for Camilla Aff Bredegaard.

Bilag
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8 (Lukket)
9 (Lukket)
10 (Åben) Godkendelse af deltagelse ved møde i Regionsrådet d. 21. juni 2021
Sagsresumé
Sagsfremstilling
Økonomi
Indstilling
Tidligere beslutninger

Beslutning
.
Fraværende
Jorun Bech
Camilla Aff Bredegaard
Evan Lynnerup
Lene Madsen Milner
Per Nørhave
Per Hovmand
Anna Bondo Nielsen

(A)
(A)
(V)
(V)
(O)
(C)
(Ø)

Bilag
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Dagsordenspunktets titel: Taletidsregler i regionsrådets forretningsorden

Bilag til punkt nr. 2
-

Taletidsregler i regionsrådets forretningsorden - bilag 1.docm

Udkast
Taletidsregler i regionsrådets forretningsorden – bilag 1
Almindelige sager

5 minutter

Medlemmerne får
ordet i den
rækkefølge de
indtegner sig.

Mulighed for korte
bemærkninger
(replik - 1 minut)
efter hvert indlæg.

Dog får det parti,
som har rejst en
sag, altid ordet
først.
Budget/andre
større sager

Formandens
præsentation

1. behandling

5 minutter

2. behandling

5 minutter

Mulighed for korte
bemærkninger
(replik – 1 minut) i
forbindelse med
En ordfører fra
hvert parti får ordet den almindelige
debat.
i rækkefølge efter
partiets størrelse.
Derefter debat som
i almindelige sager

Dagsordenspunktets titel: Bidrag til ministerredegørelse vedr. Statsrevisorernes beretning
om tvang

Bilag til punkt nr. 3
-

UDKAST Regionsrådets bemærkninger til Rigsrevisionens beretning om indsatsen for
at nedbringe anvendelsen af tvang i Psykiatrien.docm

Sundhedsministeriet
Holbergsgade 6
1057 København K

UDKAST
Regionsrådets bidrag til ministerredegørelse til Statsrevisorerne på beretning om
indsatsen for at nedbringe anvendelsen af tvang i Psykiatrien
Dato: 15. juni 2021

På baggrund af Rigsrevisionens gennemførte undersøgelse af indsatsen
for at nedbringe anvendelsen af tvang i psykiatrien har Statsrevisorerne
afgivet beretning og bemærkninger til Folketinget den 12. februar 2021.

Sags ID: EMN-2020-36015
Dokument ID: 9872396

Rigsrevisionens undersøgelse ”Indsatsen for at nedbringe brug af tvang i
psykiatrien” havde til formål at undersøge, om Sundhedsministeriet og
regionerne har styret indsatsen for at nedbringe brug af tvang i
psykiatrien tilfredsstillende, så det fastsatte mål indfries.
Sundhedsministeriet har anmodet om Regionsrådets bemærkninger til
Statsrevisorernes beretning som grundlag for ministeriets redegørelse til
Statsrevisorerne.
Som svar herpå fremsender Region Sjælland følgende bemærkninger til
Statsrevisorernes beretning til brug for Ministerredegørelsen.


Regionsrådet tager konklusionerne i Rigsrevisionens beretning til
efterretning og iværksætter en målrettet opfølgning på relevante
problemstillinger, som undersøgelsen peger på.



Regionsrådet anerkender, at Psykiatrien Region Sjælland i lighed
med de andre regioner ikke fuldt ud er lykkedes med at indfri
partnerskabsaftalens fastsatte målsætning. Regionsrådet
påpeger, at Psykiatrien Region Sjælland kontinuerligt gennem
hele partnerskabsperioden har arbejdet indgående med emnet,
og at det har haft stor ledelsesbevågenhed. Erfaring viser, at
nedbringelse af tvang sker i et komplekst samspil af mange
faktorer. Det er ikke muligt, at tvang kan forebygges og
nedbringes ved hjælp af enkelte interventioner – det vil sige
gennem simple årsagsvirkningskæder. Regionerne har over for
Rigsrevisionen oplyst, at det ikke er muligt at etablere en direkte
sammenhæng mellem enkeltinitiativer og resultater ud over i
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egentlige forskningsprojekter. Sundhedsstyrelsen har oplyst, at Styrelsen er enig i denne
betragtning.


Regionsrådet bemærker, at Psykiatrien Region Sjælland i lighed med de andre regioner
har arbejdet ud fra de seks kernestrategier, som er Ledelse med henblik på
organisatoriske ændringer, Registrering af data, Personaleudvikling, Anvendelse af
tvangsforebyggende redskaber, Brugerroller i afdelinger og Debriefingsteknikker.
Psykiatrien Region Sjælland har desuden udviklet et koncept for relation og
deeskalering, som alle ansatte i Psykiatrien undervises i. Alle tiltag, som har haft den
ønskede effekt på nedbringelse af tvang, fastholdes og vil fortsætte fremadrettet.



Regionsrådet påpeger, at det fremadrettet i en partnerskabsaftale vil være
hensigtsmæssigt at opstille individuelle mål baseret på de enkelte regioners
baselinedata.



Regionsrådet har fokus på og vil løbende følge op på, at Psykiatrien Region Sjælland
fortsat arbejder fokuseret og kontinuerligt med at nedbringe og forebygge anvendelsen
af tvang i psykiatrien.



For at sikre, at anvendelsen af tvang nedbringes yderligere vil Region Sjælland
fremadrettet iværksætte følgende initiativer:
o Psykiatrien Region Sjælland arbejder i højere grad end før datadrevet med
månedlige analyser af alle registreringer vedr. tvang.
o Psykiatrien Region Sjælland vil fortsat via diverse mødefora sikre et
kontinuerligt ledelsesmæssigt fokus på nedbringelse af tvang.
o Psykiatrien Region Sjælland vil også efter partnerskabsaftalens ophør indgå i et
samarbejde med de øvrige regioner med henblik på at videndele om virksomme
tiltag i forhold til nedbringelse og forebyggelse af tvang.



Af konkrete indsatser, der er/forventes iværksat i Psykiatrien Region Sjælland for at
sikre en yderligere nedbringelse af tvang i Psykiatrien Region Sjælland fremadrettet,
kan bl.a. nævnes:
o Kompetencecenter for relationer og deeskalering, der arbejder med uddannelse,
formidling og forskning i forhold til forebyggelse af vold og tvang.
Kompetencecentret koordinerer blandt andet Psykiatriens koncept for relationer
og deeskalering gennem afvikling af basiskursus i relationer og deeskalering
samt uddannelse af udviklingsinstruktører- og deeskaleringsvejledere.
Kompetencecenter for relationer og deeskalering er aktuelt i gang med at udvikle
en virtuel værktøjskasse i deeskalering til somatisk personale med henblik på at
nedbringe anvendelsen og varigheden af tvang i somatikken.
o Implementering af Safewards i alle Psykiatriens afdelinger.
o Reviews efter tvangsanvendelse for at analysere, lære af og forebygge nye
tvangsepisoder.
o Revidering af lommekort til læger i forhold til anvendelse af tvang i somatikken.
o Deltagelse i Lærings- og Kvalitetsteams Tvang med opstart af lokale
forbedringsteams og deltagelse i læringsseminarer m.v.
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o

o

o

o

o

Udbredelse af Projekt RoSa (Relationer og Samarbejde på tværs, vedr.
samarbejde med botilbud og fælles kompetenceudvikling) til alle
almenpsykiatriske afdelinger i Region Sjælland i løbet af 2021. Med udbredelsen
af Projekt RoSa sættes fokus på at skabe mere stabile og sammenhængende
forløb for patienter på botilbud.
Omlægning af den ambulante distriktspsykiatri med implementering af
F-ACT teams (fleksibel udgående og opsøgende behandling i nærmiljøet).
F-ACT organiseringen forventes bl.a. at bidrage til forebyggelse af
indlæggelser/genindlæggelser, idet organiseringen bl.a. muliggør, at
behandlingsintensiteten hurtigt kan skaleres op, når patientens situation
forværres.
Partnerskabsaftaler med alle fire somatiske sygehuse i Region Sjælland, hvor
nedbringelse af tvang på somatiske afdelinger indgår som et af de fælles mål i
2021.
Ansættelse af brobyggersygeplejersker mellem Psykiatrien og tre somatiske
sygehuse bl.a. med henblik på at støtte patienter fra psykiatrien under
dobbeltindlæggelser i somatikken – herunder forebygge tvangsanvendelse.
Videndeling på baggrund af strukturerede analyser af tvangsdata: Strukturerede
analyser af tvangsdata som et fast dagsordenspunkt på fire årlige møder i
netværk af tovholdere for nedbringelse af tvang i afdelingerne. Her drøftes
særlige mønstre og tendenser i anvendelsen af tvang identificeret i afdelingernes
analyser samt videndeling om iværksatte tiltag i forhold til at forebygge og
nedbringe anvendelsen af tvang.

Venlig hilsen
Heino Knudsen
Regionsrådsformand

Per Bennetsen
Regionsdirektør
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Dagsordenspunktets titel: Bidrag til ministerredegørelse til Statsrevisorerne vedr.
retspsykiatriske patienters forløb

Bilag til punkt nr. 4
-

UDKAST Regionsrådets bemærkninger til Rigsrevisionens beretning om indsatsen for
at nedbringe anvendelsen af tvang i Psykiatrien.docm

Sundhedsministeriet
Holbergsgade 6
1057 København K

UDKAST
Region Sjællands bidrag til ministerredegørelse til
Statsrevisorerne om beretning om retspsykiatriske patienters
forløb

Dato: 15. juni 2021
Sags ID: EMN-2021-05228
Dokument ID: 9879026

Statsrevisorerne har den 16. april 2021 afgivet bemærkninger til
Folketinget, vedrørende Rigsrevisionens beretning nr. 14/2020 om
retspsykiatriske patienters forløb.
Rigsrevisionens undersøgelse ”Retspsykiatriske patienters forløb" havde
til formål at undersøge, om retspsykiatriske patienter har et
hensigtsmæssigt forløb med involvering af flere forskellige parter.
Forløbet for retspsykiatriske patienter er komplekst og involverer mange
forskellige myndigheder under Justitsministeriet (anklagemyndighed,
domstole og Kriminalforsorgen), Sundhedsministeriet, regionerne og
kommunerne. Myndighederne skal sikre, at patienten fra
gennemførelsen af mentalundersøgelsen, der foretages før dommen
afsiges, får et forløb, der er mindst muligt indgribende, og at patienten
efter dommen får et sammenhængende forløb, som ikke strækker sig
over længere tid end nødvendigt.
Sundhedsministeriet har som grundlag for ministeriets redegørelse til
Statsrevisorerne anmodet om Regionsrådets bemærkninger til
Statsrevisorernes beretning.
Som svar herpå fremsender Region Sjælland følgende bemærkninger til
Statsrevisorernes beretning til brug for ministerredegørelsen.


Regionsrådet tager konklusionerne i Rigsrevisionens beretning til
efterretning og iværksætter en målrettet opfølgning på relevante
problemstillinger, som beretningen peger på. Det skal i den
forbindelse bemærkes, at undersøgelsen omfatter alle regioner
under ét, og det er dermed kun i begrænset omfang muligt at
udlede specifikke konklusioner for Region Sjælland.
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Regionsrådet anerkender, at Psykiatrien Region Sjælland og de øvrige regioner på visse
områder har en væsentlig opgave med fortsat at sikre hensigtsmæssige forløb for
retspsykiatriske patienter. Nogle af disse udfordringer må nødvendigvis søges løst i en
god og konstruktiv dialog med de involverede myndigheder under Justitsministeriet.



Regionsrådet bemærker i forhold til den oplyste ventetid på op til 18 måneder på
gennemførelse af mentalundersøgelser i Region Sjælland og Region Hovedstaden,
vedrører ventetid på mentalundersøgelse under indlæggelse.
Som led i Rigsrevisionens undersøgelse blev regionerne anmodet om på en given
skæringsdato (23. sept. 2020) at oplyse ventetiden på mentalundersøgelse under
indlæggelse, og Psykiatrien Region Sjælland oplyste i den forbindelse, at ventetiden var
ca. 8 uger med den tilføjelse, at ventetiden uden for corona-situationen anslås til at være
i gennemsnit 2-4 måneder. Denne ventetid vil i videst muligt omfang søges nedbragt.
Region Sjælland har over for Rigsrevisionen påpeget, at længere ventetid på
mentalundersøgelse under indlæggelse i høj grad skyldes, at Justitsministeriet for nogle
år siden - trods Region Sjællands indsigelser - besluttede, at alle ambulante
mentalundersøgelser af borgere fra Region Hovedstaden og Region Sjælland skulle
varetages af Justitsministeriets Retspsykiatriske Klinik, som er beliggende i København.
Ventetiden på ambulante mentalundersøgelser hos Retspsykiatrisk Klinik har i perioder
været meget lang, og derudover udebliver en del sjællandske patienter fra undersøgelse
hos Retspsykiatrisk Klinik på grund af lang, og efter patienternes opfattelse uoverskuelig
transport fra områder i Region Sjælland til Retspsykiatrisk Klinik i København.
Disse forhold har ført til et øget pres for at få gennemført mentalundersøgelser under
indlæggelse i psykiatriske afdelinger i Region Sjælland, og en afledt konsekvens heraf er,
at ventetiden på denne type mentalundersøgelser er steget.



Regionsrådet vurderer, at Statsrevisorernes bemærkninger om forlænget
indlæggelsestid på grund af manglende eller uegnede kommunale tilbud også peger på,
at der er behov for mere klare regler for kommunernes forpligtelser i forhold til
hjemtagelse af patienter, der er afsluttet i psykiatrien. Det må konstateres, at det aktuelt
gældende økonomiske incitament, i form af reglerne om betaling for færdigbehandlede
patienter, ikke altid er tilstrækkeligt. Kommunernes rolle er ikke indgået i
Rigsrevisionens undersøgelse, selvom det må vurderes, at kommunerne er en meget
væsentlig aktør i det samlede billede vedrørende retspsykiatriske patienters forløb.



Region Sjælland vil fremadrettet skærpe opmærksomheden omkring at medvirke til
overholdelse af tidsfristerne for opstart af behandlingen for retspsykiatriske patienter,
samt at der journalføres korrekt om opstarten. Når der tegner sig et billede af, at
tidsfristerne ikke altid overholdes, kan det bl.a. skyldes, at det til tider kan være meget
vanskeligt for den psykiatriske afdeling rent praktisk at opnå den nødvendige kontakt til
den patienten, og derefter motivere eller overbevise patienten om nødvendigheden af at
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møde op. Region Sjælland vil undersøge, om procedurer m.v. på dette punkt kan
forbedres.


Tilsvarende vil Region Sjælland have fokus på, at kravet om overlægens tilsyn med den
retspsykiatriske patient inden for de første 3 måneder efterleves, og at der journaliseres
korrekt herom i patientjournalen.



Det påpeges, at der i undersøgelsen er fundet eksempler på, at behandlingsplanerne for
patienterne ikke har været tilstrækkeligt fyldestgørende. Patientens behandlingsplan er
et væsentligt værktøj i forhold til behandling, opfølgning m.v. for patienten, og Region
Sjælland vil derfor igen indskærpe over for de psykiatriske afdelinger, at
behandlingsplanerne anvendes efter gældende retningslinjer, og at der journalføres i
overensstemmelse hermed. Det skal i denne forbindelse bemærkes, at Psykiatrien
Region Sjælland har påpeget over for Rigsrevisionen, at der synes at være behov for
dialog mellem regionerne og Sundhedsstyrelsen om opdatering af den gældende
vejledning på området. Vejledningen er fra 2010 og er således ikke opdateret i forhold til
f.eks. senere ændringer i bl.a. psykiatriloven, samt i de konkrete behandlingsmæssige
forhold i regionerne.



Til Statsrevisorernes bemærkninger om overskridelse af svarfrister, lange
sagsbehandlingstider hos statsadvokaten, psykiatrien og Kriminalforsorgen, samt
psykiatriens og Kriminalforsorgen manglende anmodninger om ophævelse imellem
statsadvokatens kontrolhøringer bemærker Region Sjælland, at man naturligvis
tilstræber at optimere processer og arbejdsgange, så sagsbehandlingen af patientsagerne
sker hurtigst muligt. Det opleves dog, at meget væsentlige dele af de omhandlede lange
sagsbehandlingstider må tilskrives anklagemyndigheden og domstolene, der ifølge det
oplyste i perioder har haft vanskeligt ved at følge med på grund af et markant stigende
sagspres.



Region Sjælland vil generelt følge op på Rigsrevisionens beretning med henblik på
fortsat at styrke og udvikle de retspsykiatriske patienters forløb.

Venlig hilsen
Heino Knudsen
Regionsrådsformand

Per Bennetsen
Regionsdirektør
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