10. MAJ 2016

Kommissorium for skrivegruppe vedr. nyt rammepapir
Baggrund
Kommunerne i hovedstadsregionen har siden 2013 arbejdet med fælleskommunale rammepapirer
på sundhedsområdet. De seneste rammepapirer er hhv. rammepapir for somatik for 2014-2016 og
rammepapir for psykiatri for 2014-2016.
Kommunerne har med rammepapirerne sammen skabt en fælleskommunal sundhedspolitisk
dagsorden. Det har betydet, at kommunerne er blevet mere opmærksomme på at samarbejde med
hinanden og udadtil har været i stand til at vise mere tydeligt, i hvilken retning vi sammen ønsker at
gå.
Der er nu igangsat et arbejde med en ny version af de kendte rammepapirer. Et vigtigt princip for
arbejdet er tidlig inddragelse af det politiske niveau, hvilket i første omgang skete på politisk
dialogmøde den 7. april 2016. Dette skete som led i Kommunekontaktrådets (KKR) ønske om at
skabe større gennemsigtighed i beslutningsprocesserne og mere lokalt ejerskab til de fælles
dagsordener.
På dialogmødet den 7. april 2016 tegnede der sig et klart politisk ønske om, at der fremover skal
være ét rammepapir, som dækker både somatik og psykiatri. Embedsmandsudvalget for Sundhed
har på den baggrund besluttet, at der skal nedsættes en skrivegruppe, som skal skrive et udkast til et
fælleskommunalt rammepapir på sundhedsområdet. Rammepapiret skal rumme både det somatiske
og det psykiatriske område.
Formål og opgaver
Der nedsættes en skrivegruppe, som skal udarbejde et forslag til et samlet rammepapir for psykiatri
og somatik.
Forslaget skal tage udgangspunkt i dels de temaer, der er udvalgt for det somatiske område, jf.
administrativt og politisk dialogmøde i hhv. marts og april 2016 samt Embedsmandsudvalget for
Sundheds møde den 15. april 2016, og dels de temaer, som udvælges for det psykiatriske område i
en kommende proces, jf. procesplanen nederst.
Skrivegruppen skal i første omgang arbejde med form/koncept for rammepapiret og med
temaer/indsatser det somatiske område. Et udkast til rammepapir skal drøftes på hhv. administrativt
og politisk dialogmøde i efteråret 2016. Sideløbende indhentes input i klyngerne på det psykiatriske
område med henblik på en administrativ og politisk drøftelse på samme møder.
Herefter skal skrivegruppen udvides til også at omfatte psykiatriområdet og der skal indarbejdes en
psykiatridel i papiret, så de to områder fremstår ligestillede.

Forslaget til rammepapir skal tage udgangspunkt i formen og visionerne i hhv. rammepapiret for
somatik for 2014-2015 og rammepapiret for psykiatri 2014-2016, samt opfølgninger herpå. Papiret
skal dog være mere fokuseret og ”kan”-delen skal indsnævres eller helt udgå.
Skrivegruppen skal i sit arbejde med formen på rammepapiret forsøge at illustrere, hvorvidt
rammepapiret kun skal indeholde indsatser, som alle 29 kommuner forpligter sig til, om
rammepapiret skal være mere overordnet, således at klyngerne fx selv skal operationalisere de
fælles indsatser efter eget ambitionsniveau eller en kombination af de to muligheder. Der henvises i
øvrigt til referat af møde i Embedsmandsudvalget for Sundhed den 15. april 2016.
Sammensætning, formandskab, sekretariat og styregruppe
Der udpeges én repræsentant fra hver klynge (Nord, Midt, Syd, Byen og Bornholm), fx formanden for
klyngen. Repræsentanterne skal primært dække det somatiske område, men kan også have
kendskab til det psykiatriske område. Repræsentanterne sørger for at sparre med egen klynge
undervejs i processen.
Ét af medlemmerne udpeges som formand for skrivegruppen.
I efteråret 2016 suppleres skrivegruppen med én repræsentant fra hver klynge, som kan dække
psykiatriområdet. Hvis det vurderes relevant kan én eller flere af de somatiske repræsentanter
udtræde, dog ikke dem alle.
Skrivegruppen sekretariatsbetjenes af Det fælleskommunale sundhedssekretariat – Hovedstaden.
Embedsmandsudvalget for Sundhed er styregruppe og skrivegruppen sparrer løbende med udvalget
på udvalgets møder.
Tidsplan og mødefrekvens
Arbejdsgruppen arbejder efter tidsplanen som fremgår af bilag 1.
Bilag
Referat fra møde Embedsmandsudvalget for Sundhed den 15. april 2016
Materiale fra administrativt og politisk dialogmøde i hhv. marts og april 2016
– se http://www.fks-h.dk/ARRANGEMENTER.aspx
Rammepapir for somatik 2014-2015 samt opfølgning
Rammepapir for psykiatri 2014-2016 – se http://www.fks-h.dk/TEMAER/Rammepapirer.aspx
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Bilag 1: Tidsplan for nyt rammepapir på sundhedsområdet
Tid
Maj

Juni

Juli
August

September

Aktivitet i/med direkte relevans for
skrivegruppen
Somatik:
Udpegning og evt. møde i skrivegruppe

Somatik:
Møde i skrivegruppe

Øvrige aktiviteter ift. nyt rammepapir
Psykiatri:
FKS indhenter skriftlige input til temaer
fra klyngerne. Temaerne skal være
politisk relevante på psykiatriområdet,
herunder forslag til konkrete indsatser.
Klyngerne bedes derudover om en
refleksion omkring arbejdet med det
gamle psykiatri-rammepapir.
Udsendelse primo maj – frist 12. august
2016
Drøftelse af relevante temaer på
Socialchefforeningens handicap- og
psykiatriudvalg på møde 27. maj 2016
Drøftelse i Embedsmandsudvalget for
Sundhed d. 3. juni 2016:
• Status på diverse vedr. samlet
rammepapir

Somatik:
Møde i skrivegruppe
Drøftelse i Embedsmandsudvalget for
Sundhed d. 26. august 2016:
• Drøftelse af input fra skrivegruppen
(somatik)

Drøftelse i Embedsmandsudvalget for
Sundhed d. 26. august 2016:
• Drøftelse af temaer og reflektioner
om psykiatriområdet til
administrativt dialogmøde på
baggrund af klyngernes input (frist
12. august)

Administrativt dialogmøde
Forventes afholdt medio september –
varighed ca. 3 timer
• udkast til ny version af rammepapir
(somatik)

Administrativt dialogmøde
Forventes afholdt medio september –
varighed ca. 3 timer
• temaer til rammepapir på
psykiatriområdet (a la det
administrative møde om somatik
den 9. marts 2016)

Evt. møde i skrivegruppen
Drøftelse i Embedsmandsudvalget for
Sundhed d. 30. september 2016:
• Udkast til materiale til politisk
dialogmøde
• Nedsættelse af udvidet skrivegruppe,
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som holder første møde efter det
politiske dialogmøde (der kobles
psykiatrikyndige personer på somatikgruppen, som evt. slankes lidt på
somatik-delen)
Oktober

Politisk dialogmøde
Forventes afholdt medio oktober – varighed
ca. 3 timer
• udkast til ny version af rammepapir
(somatik)
• temaer til rammepapir på
psykiatriområdet (a la det politiske møde
om somatik den 7. april 2016)
Temamøde i den udvidede skrivegruppe
(historik, form, snitflader psykiatri og
somatik, ønsker fra politisk niveau,
konkretisering af psykiatridel mv. +
finjustering af somatik-del)
Drøftelse i Embedsmandsudvalget for
Sundhed d. 28. oktober:
• Opsamling på politisk dialogmøde,
herunder retning til skrivegruppe for
psykiatridelen

November Møde i den udvidede skrivegruppe
December

Drøftelse i Embedsmandsudvalget for
Sundhed d. 2. december
• Drøfte udkast til samlet rammepapir for
somatik og psykiatri, som skal sendes til
politisk behandling i kommunerne
Evt. møde i den udvidede skrivegruppe

Januar

April

Evt. skriftlig godkendelse af endeligt udkast
til rammepapir i Embedsmandsudvalget
Endeligt samlet rammepapir for somatik og
psykiatri udsendes til politisk behandling og
godkendelse i kommunalbestyrelser og
fagudvalg
Frist: Ultimo marts
Samlet rammepapir for somatik og psykiatri
behandles i KKR Hovedstaden (24. april)

4

