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Åbenhed, dialog og
borgerinddragelse
Åbenhed, dialog og borgerinddragelse er vigtige
pejlemærker i Region Syddanmarks kontakt til borgere,
kommuner, erhvervsliv og videninstitutioner. Formålet
er at skabe løsninger, som alle trives med, og som alle
vil arbejde for.
Gode eksempler på åbenhed, dialog og borgerind
dragelse er fx, når sygehusafdelinger er gode til at
trække på patienternes viden, efter de har været
igennem et sygdomsforløb. Eller når et socialt tilbud
inddrager sine borgere og de pårørende i beslutninger
om borgerens hverdag. På den måde sikrer vi et bedre
forløb for de næste patienter eller borgere.

Åbenhedspris
Regionen har indstiftet en såkaldt Åbenhedspris,
der hvert år gives til en afdeling, et socialt tilbud
eller et sygehus, der har gjort en særlig indsats for
at praktisere åbenhed, dialog og borgerinddragelse.
I regionsrådssalen har borgerne også deres egen
talerstol. Her kan de stille spørgsmål til regionsrådet
før hvert regionsrådsmøde.
Af andre eksempler kan nævnes: Weblogs, dialog
møder, webtransmitterede regionsrådsmøder,
workshopper, borgerråd og brugerbestyrelser.

Region Syddanmark er et dynamisk vækstområde med
en central geografisk placering. Det gælder ikke kun i
forhold til det øvrige Danmark, men også i forhold til
Tyskland, der er Danmarks største samhandelspartner,
og det øvrige Europa.
Geografisk strækker Region Syddanmark sig fra cirka
40 km nordvest for Vejle til Padborg i syd – og fra
Esbjerg i vest til Nyborg i øst.
I Syddanmark ligger et af Skandinavens største og mest
moderne hospitaler, Odense Universitetshospital, der
bl.a. har hjerte-/karsygdomme, kræft og replantation
af fingre, hænder mv. som speciale.
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Porten til Europa
Danmarks tredjestørste universitet, Syddansk Uni
versitet, har også til huse i regionen med afdelinger i
Esbjerg, Kolding, Odense, Sønderborg, København og
Slagelse.
Flere af Syddanmarks virksomheder er verdenskendte.
Danfoss i Nordborg, Ecco Danmark i Tønder, Gumlink i
Vejle, LEGO i Billund og offshore-industrien i Esbjerg.
Region Syddanmark er med knap 25.000 ansatte
regionens største arbejdsplads.

Regionsrådet
– det styrende organ
Regionsrådet er det styrende organ i Region Syddan
mark. Regionsrådet består af 41 folkevalgte politikere,
som er valgt for fire år.
Møderne i regionsrådet er åbne for offentligheden og
bliver transmitteret direkte på regionsyddanmark.dk.
Optagelsen ligger på hjemmesiden, så det er muligt at
se tidligere møder. Enkelte sager behandles for lukkede
døre, når lovgivningen kræver det.

Når regionsrådet træffer sine beslutninger,
er forløbet typisk:
• Regionsrådet drøfter sagen
• Et rådgivende udvalg behandler sagen
• Borgere, interessenter og eksperter inddrages
i en høring
•R
 egionsrådet tager den endelige beslutning.
Regionsrådet holder sine møder i regionshuset
i Vejle, der er regionens hovedsæde.

Regionens
kerneopgaver

Fire hovedområder

Regionen løser sine kerneopgaver inden
for fire hovedområder:
Sundhed
Social og Specialundervisning
Psykiatri
Regional Udvikling

De store linjer og detaljen
Regionen er med til at fastlægge de overordnede linjer og sikre, at kvaliteten er i
top helt ned i detaljen. Det gælder lige fra
den regionale udviklingsplan, der tegner
visionen for regionens udvikling, over den
pædagogiske indsats på de sociale tilbud,
og til patienten på sygehuset får sin
brækkede arm lagt i gips.

Tæt samspil med mange aktører
Mange af regionens opgaver løses i et tæt
samspil med de 22 kommuner i regionen.
Desuden samarbejder regionen på mange
områder med erhvervslivet, arbejdsmarkedets parter og videninstitutioner.

Fire hovedområder

Region Syddanmarks væsentligste opgave
er at drive det syddanske sundhedsvæsen.
Regionen tager sig også af specialiserede
opgaver på det sociale område og i forhold
til handicappede børn og voksne. Endelig
skal regionen sikre og koordinere udvikling
og vækst i det syddanske område.

Sundhed
– patienten i centrum

Region Syddanmark samarbejder om
lægehjælp med 800 praktiserende læger.
Desuden står regionen for at yde tilskud
til medicin og behandling hos tandlæge,
fysioterapeut, fodterapeut, kiropraktor
og psykolog.

Regionen har ansvar for
• at fastsætte principper for, hvordan
sygehusene skal styres
• at prioritere mellem behandlingsområder
• at sikre, at samarbejdet mellem sygehusene og praktiserende læger fungerer
• at rådgive kommunerne om forebyggelse.
Kommunerne har ansvar for forebyggelse
samt at genoptræne og pleje patienten i
sit hjem.
Der er cirka 18.800 ansatte på sundhedsområdet i Region Syddanmark.
Sundhed har et budget på 21 milliarder kroner, hvoraf godt 80 % finansieres
af staten. Resten finansieres af kommunerne i form af faste grundbeløb og
andre beløb, der afhænger af aktiviteter.

Sundhed

Region Syddanmarks største opgave er
sundhedsområdet med et budget på cirka
21 milliarder kroner om året. Region Syddanmark driver fire sygehusenheder:
• OUH, Odense Universitetshospital,
Svendborg Sygehus
• Sygehus Lillebælt
• Sydvestjysk Sygehus
• Sygehus Sønderjylland.

Social
og Specialundervisning
– gode rammer for borgere med særlige behov

Region Syddanmark driver desuden tre
landsdelsdækkende og landsdækkende
undervisningstilbud:
• Center for Høretab, der arbejder med
døve og hørehæmmede børn
• Nyborgskolen, der er en landsdækkende kost- og efterskole for døve og
hørehæmmede unge

• Strandhøjskolen, der er en specialskole for børn med psykisk/fysisk
funktionsnedsættelse.
Regionen har desuden opgaven med
at koordinere udbuddet af pladser og
udviklingen på socialområdet gennem
den årlige rammeaftale, der indgås
mellem regionen og de 22 kommuner
og mellem kommunerne indbyrdes.

Regionen har ansvar for
• at drive specialiserede tilbud til borgere med særlige behov
• at udarbejde rammeaftalen for det
sociale område i syddanmark.
Kommunerne har ansvar for at sikre
sociale tilbud til borgere i deres kommune.

Socialområdet beskæftiger cirka 2.100 medarbejdere. Det årlige budget på cirka
1 milliard kroner betales primært af kommunerne efter faste takster.

Social og Specialundervisning

Region Syddanmark driver cirka 30
sociale og socialpsykiatriske tilbud til
borgere med handicap, sindslidelser
eller andre særlige behov:
• Dag- og døgntilbud til børn og unge
med et fysisk eller psykisk handicap
• Beskyttet beskæftigelse og aktivitetsog samværstilbud
• Botilbud til borgere med betydelige
fysiske og/eller psykiske handicap og
for borgere med sindslidelser
• En sikret institution for unge kriminelle.

Psykiatri
– kvalitet, sammenhæng og tilgængelighed
Region Syddanmark står for den psykiatriske behandling af borgere med sindslidelser.
Det sker i et tæt samarbejde med kommunerne og de praktiserende læger.

• Børne- og ungdomspsykiatrien (0-19 år)
• Almenpsykiatrien (20-69 år)
• Gerontopsykiatrien (70+ år)
• Retspsykiatrien (behandling af psykisk
syge kriminelle, som er dømt til behandling).
Region Syddanmark tilbyder også behandling og rehabilitering af traumatiserede
flygtninge og torturofre. Denne opgave
løses af
• Center for Traume- og Torturoverlevere
(CETT) i Vejle
• RehabiliteringsCenter for Torturoverlevere
og Traumatiserede Flygtninge (RCT Fyn)
i Odense
• Det selvejende Rehabiliteringscenter for
torturofre (RCT Jylland) i Haderslev.

PsykInfo er et informations- og rådgivningscenter, som indsamler og formidler viden
om psykisk sygdom gennem rådgivning,
bibliotekstilbud, kurser og arrangementer.
Centrets målgruppe er psykisk syge og
deres pårørende samt andre interesserede.

Regionen har ansvar for
• den psykiatriske behandling i form af ambulant behandling og døgnpladser. Langt
de fleste borgere med en psykisk sygdom
behandles ambulant i deres nærområde.
Kommunerne har ansvar for de social
psykiatriske tilbud.
Læs mere:
psykiatrienisyddanmark.dk
fremtidenspsykiatri.dk
psykinfo.regionsyddanmark.dk

Cirka 2.500 medarbejdere arbejder i psykiatrien i Region Syddanmark. Psykiatriområdet har et
årligt budget på 1,3 milliarder kroner, som finansieres af bloktilskud fra staten og faste grundbeløb
fra kommunerne samt beløb, der afhænger af aktiviteter.

Psykiatri

Psykiatrien er delt op
i fire områder

Desuden driver regionen Psykiatrisk
Informationscenter (i daglig tale kaldet
PsykInfo).

Regional Udvikling
– vi udvikler arbejdspladser

Regionen har ansvar for
• den regionale udviklingsplan
• Vækstforum for regional erhvervsudvikling
og beskæftigelse
• koordinering af ungdomsuddannelserne
og grundlæggende almen voksenuddannelse (VUC)
• koordinering af den fysiske planlægning
og visse miljøopgaver
• jordforurening (kortlægning og
oprensning)
• trafikselskaber samt bestilling og
betaling af den regionale busdrift.

regionens udvikling. Planen beskriver
den udvikling, der ønskes for:
• beskæftigelse
• erhvervsudvikling og turisme
• natur og miljø
• uddannelse og kultur
• landdistrikter og udkantsområder.

Vækstforum
Det regionale vækstforum har en afgørende indflydelse på erhvervsudviklingen i
Syddanmark. Vækstforum har 20 medlemmer, der er udpeget af regionsrådet efter
indstilling fra kommuner og organisationer.
I vækstforum sidder repræsentanter fra
regionsrådet, kommunerne, videninstitutionerne, erhvervslivet og erhvervsorganisationerne. Det tyske mindretal har en
observatørpost.

Regional udviklingsplan
Den regionale udviklingsplan tegner
den overordnede vision og strategi for

130 medarbejdere arbejder med regional udvikling i Region Syddanmark. Området har et årligt budget på
cirka 465 millioner kroner. Godt 70 % af budgettet finansieres af bloktilskud fra staten. Resten finansieres
af kommunerne.

Regional Udvikling

Region Syddanmark er dynamoen i en regional udvikling, som skaber gode rammer
for borgere og erhvervsliv og gør Syddanmark til et aktivt og dynamisk område. Det
kræver et tæt samspil med kommunerne,
erhvervslivet, arbejdsmarkedets parter og
videninstitutionerne.

Region Syddanmark
Damhaven 12 . 7100 Vejle
Tlf. 7663 1000
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Areal: 12.206 km
Indbyggere: 1.2 mio.
2
indbyggere pr. km
Befolkningstæthed: 101
rgere: 900.000
Stemmeberettigede bo
a. kr.
Årligt budget: 23,8 mi
indbyggere
Odense med 188.000
Den største kommune:
byggere
e: Fanø med 3.200 ind
Den mindste kommun

Vil du vide mere?
regionsyddanmark.dk
blog.regionsyddanmark.dk
sundisyd.dk
fremtidenssygehuse.dk
psykiatrienisyddanmark.dk
fremtidenspsykiatri.dk

