Sundhed: Styrkende fokus på kvalitet jf. økonomiaftaler
mellem Regeringen og Danske Regioner
Gennem økonomiaftalerne mellem Regeringen og Danske Regioner indgår Region Syddanmark i arbejde og målsætninger for kvalitet på sundhedsområdet.
Med økonomiaftalen for 2013 blev Regeringen og Danske regioner enige om, at sundhedsvæsenet på samme tid skal stræbe efter følgende tre overordnede målsætninger:
Forbedringer i befolkningens sundhedstilstand, herunder høj klinisk kvalitet af behandlingerne
Høj patientoplevet kvalitet, herunder korte ventetider
Lave udgifter per borger.
”Regionerne vil fortsætte og intensiverer de initiativer, der øger kvaliteten og patientsikkerheden, og som samtidig understøtter en begrænset vækst i sundhedsudgifterne.”
”Regeringen og Danske Regioner er derfor enige om følgende ambitiøse målsætninger for kvalitet:
-

Sygehusdødelighed (HSMR) reduceres med 10 pct. over tre år.
Antallet af skader på patienter reduceres med 20 pct. over tre år”

”Det er regionernes ansvar at udforme de konkrete strategier og delmål og realisere ambitionerne. Initiativer og indsatser skal målrettes regionale forhold og lokale behov for
forandring. Regeringen og Danske Regioner vil løbende drøfte udviklingen, herunder de konkrete indsatser, der understøtter målsætningerne.”
”Herudover er regeringen og Danske Regioner enige om, at følge udviklingen på nedenstående områder med henblik på at:
-

Nedbringe omfanget af sygehuserhvervede infektioner
Reducere den gennemsnitlige liggetid
Neebringe andelen af akutte genindlæggelser
Nedbringe væksten i kontakter pr. patient
Øge andelen af dagkirurgi”

Jf. seneste opfølgning i økonomiaftalen 2014:
”Regeringen og Danske Regioner noterer en generelt positiv udvikling bl.a. med fald i sygehusdødeligheden, de akutte genindlæggelser og den gennemsnitlige
indlæggelsestid, jf. bilag 3.”
”Der er enighed mellem Danske Regioner og regeringen om at styrke fokus på sundhedsvæsenets resultater. Parterne vil i fællesskab én gang årligt offentliggøre status på
og udviklingen i dette billede af sundhedsvæsenets resultater, jf. bilag 2, herunder relevante sammenligninger mellem regioner og sygehuse m.v. Herudover offentliggøres
der årligt temarapporter, som ser på tværs af resultaterne fra bl.a. de kliniske kvalitetsdatabaser. Data fra kvalitetsdatabaserne skal endvidere indgå i den regionale
ledelsesinformation”.
Den opnåede viden om bedste praksis skal omsættes i ændrede arbejdsgange lokalt på de enkelte sygehuse m.v. Derfor er det vigtigt, at der lokalt er den fornødne
forandringsparathed på både klinisk og ledelsesniveau til at bruge data til systematisk at forbedre resultaterne i sundhedsvæsenet. Det er et regionalt ansvar.
Regeringen vil søge aftale med kommuner om at åbenhed om resultater også omfatter det kommunale sundhedsområde”.

Sundhed – Mål og målopfyldelse de kommende år jf.
Sundhedsplan for Region Syddanmark (nov. 2013)
Jf. Sundhedsplanen (kapitel 8):
”Opstilles der i dette kapitel en række konkrete mål for, hvad Region Syddanmark vil opnå i den kommende planperiode.
Der eksisterer mange flere mål på sundhedsområdet, end dem der bliver nævnt i dette kapitel, og der vil løbende blive fastsat og udviklet yderligere mål. De oplistede mål i
dette kapitel vil blive søgt indarbejdet i regionens budget for 2014. I de efterfølgende budgetter formuleres nye mål indenfor sundhedsplanens rammer.
De følgende mål forventes nået inden udgangen af 2014 med mindre andet årstal er angivet. Regionsrådet vil løbende følge målopfyldelsen”.
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70 % af de akutte patienter udskrives direkte fra FAM
Alle akutte patienter til indlæggelse skal have lagt en plan for patientforløbet inden for 4 timer efter ankomst til FAM
Kræftpakker 100 % overholdelse af forløbstider
Første kontakt inden 14 dage for 80 % af ikke-akutte patienter
Der fastsættes konkrete mål for medicingennemgang, når der foreligger en aftale med PLO Syddanmark
Der fastsættes konkrete mål for opfølgende hjemmebesøg, når der foreligger en aftale med PLO Syddanmark
Der gennemføres et pilotprojekt om lægebrev (epikriser) for ambulante patienter
Iværksættelse af mindst ét nyt stort samarbejdsprojekt - (Projekter om tidlig opsporing og forebyggelse – forventet afsluttet i 2016 samt Integrated Care – tidsplan
afklares med samarbejdspartnerne).
Samtlige kliniske indikatorer for specialiseret rehabilitering skal være opfyldt
Etablering af forskningsprogrammer for rehabilitering af kræftpatienter
Senest i år 2015 screenes 100 % af de psykiatriske patienter for livsstilssygdomme
Definerer ét særligt indsatsområde: Forskning i ulighed blandt store sygdomsgrupper
Region Syddanmark vil opfylde samtlige kliniske resultatmål og være blandt de bedste i Danmark, herunder i forhold til overlevelse
Andelen af meget tilfredse patienter på sygehuse i Region Syddanmark ligger på eller over det nationale niveau
Sammen med kommuner og praksissektor udvikler Region Syddanmark mål for kvaliteten i de tværgående forløb og under den patientoplevede kvalitet i de
tværgående forløb (Forventes gennemført senest ved udgangen af 2018)
Patientsikkerhed – Alle sygehusene i Region Syddanmark lever op til målene for kvalitetsindsatserne inden udgangen af 2016
Der udarbejdes strategier for inddragelse af patienter og pårørende i forebyggelse, behandling og genoptræning
I 2017 anvender Odense Universitetshospital mindst 3 % og regionens øvrige sygehusenheder mindst 1,5 % af driftsbudgettet til forskning
Andelen af eksterne midler skal mindst udgøre 60 % af de anvendte midler til forskning i Region Syddanmark i 2017
Der er etableret specifikke forskningsprogrammer for specialiserede funktioner på såvel Odense Universitetshospital som regionens øvrige sygehusenheder
Region Syddanmark vil satse på etablering af et til to nye excellente forskningsmiljøer om året
20 % stigning per år frem mod 2016 i antallet af patienter, der modtager sundhedsydelser via telemedicin
Region Syddanmark skal forblive nationalt førende målt på antal digitaliserede meddelelser mellem sektorer

jf. Sundhedsplan for Region Syddanmark (nov. 2013).
Målopfølgning afrapporteres særskilt de politiske udvalg, samt indgår i budgetlægning og årsrapport.

Psykiatri – opfølgning på mål
Mål

Indikator

Mål 2016

Status august 2014

Kvalitet i tilbuddene

Pakkeforløb for de vigtigste
diagnoser er implementeret.

Alle patienter med samme
sygdomsbillede tilbydes
samme behandlingsforløb i
hele regionen.

Pakkeforløb implementeres planmæssigt
Voksenområdet: 9 ambulante behandlingspakker er
implementeret. Yderligere to behandlings- samt 3
udredningspakker implementeres fra aug. 2014.
Børne- og ungeområdet: udredningspakker
implementeret.
4 behandlingspakker implementeres fra august 2014.

Fælles akut-modtagelse er
implementeret.

Alle akutte patienter
modtages i FAM/PAM

Implementering forløber planmæssigt
Første kursus i triage for sygeplejersker, er afholdt

Der er ekstra
20 speciallæger ansat (8 i
2014)
40 specialpsykologer ansat
(8 i 2014)
30 specialpsykologer
uddannet (4 i 2014)
88 specialsygeplejersker
uddannet (22 i 2014)

Rekrutteringsplan for
psykiatrien er implementeret.

Rekruttering forløber planmæssigt
Der er i 2014 (kalenderår) ansat / uddannet:
7 udenlandske speciallæger ansat (målet er
8 i 2014)
3 specialpsykologer ansat i
specialpsykologstilling (målet er 8 i 2014)
3 uddannede specialpsykologer (målet er 4 i
2014)
19 uddannede specialsygeplejersker
(karakterer er endnu ikke afgivet)
(Data er opgjort pr. 11. september 2014)

Aktuel fremdrift/
afvigelse fra mål i
forhold til
målopfyldelse i
2016

Mål

Indikator

Mål 2016

Status august 2014

90% databasekomplethed for
hhv. NIP, skizofreni og
depression samt målopfyldelse
på alle indikatorer senest 31.
dec. 2014

Behandling af patienter med
skizofreni og depression sker
i henhold til nyeste kliniske
vejledninger, retningslinjer og
pakkeforløb.

I denne indikator måles på en udvalgt ydelse
”vurdering af selvmordsrisiko ved udskrivelse” i
stedet for databasekomplethed. Der gælder pt.
følgende opfyldelsesgrad for psykiatrisygehuset:
Skizofrenidatabasen: = 38 % (stabil i forhold til 2013)
Depressionsdatabasen: = 24 % (et fald i forhold til
2013)
Afdelingernes målopfyldelse og indsats er blevet
drøftet med sygehusledelsen i foråret 2014.

Brugen af tvang er nedbragt med
20% ultimo 2013 – obs. evt. nye
målsætninger efter 2013 qua
regeringens psykiatriudvalgs
arbejde

90% af de psykiatriske patienter der
er i målgruppen for
medicingennemgang har fået
foretaget medicingennemgang.

Brugen af tvang skal
minimeres, og ingen
patienter udsættes for tvang
med mindre det er fagligt
begrundet i henhold til
gældende retningslinier

Der er overblik over og
kontrol med hver enkelt
patients medicinering.

(Data opgjort for 1/1-2014 - 30/6 2014)
Nationalt fokusområde. Der er udarbejdet
partnerskabsaftale mellem Danske Regioner og
Ministeriet for Sundhed og forebyggelse.
Opgørelsen for 1. halvår af 2014 viser:
Bæltefikseringer: - 28 %
Fastholdelser: - 42 %
Beroligende medicin: + 4,5 %.
Der afventes udvælgelse af indikatorer i forhold til
partnerskabsaftalerne om nedbringes af tvang med
50 pct. frem mod 2020.
(Kilde: Tallene er trukket fra eSundhed d. 12.aug. er
med forbehold for efterregistreringer.)
Nye retningslinjer for arbejdsgange er ikke fuldt ud
implementeret. Som del af projekt Sikker psykiatri,
afprøves metoder til at sikre medicingennemgang.
Indlagte risikopatienter: 45 % har fået
foretaget en medicingennemgang
Ambulante risikopatienter: 59 % har fået
foretaget en medicingennemgang

Aktuel fremdrift/
afvigelse fra mål i
forhold til
målopfyldelse i
2016

Mål

Indikator

Mål 2016

Status august 2014

Sammenhæng i
behandlingen

Lokalpsykiatrien er implementeret
og mindst 90% af alle cpr.- nr.
behandles uden indlæggelse

Al behandling foregår
ambulant, med mindre der er
indikation for indlæggelse.

I 2013 blev 84 % af alle patienter i behandling
behandlet uden indlæggelse

100 % af alle patienter er screenet
for KRAM- faktorer og der er
iværksat relevante interventioner

Vurdering af somatisk
sundhed og livsstil er en
integreret del af psykiatrisk
udredning og behandling.

Stor afvigelse i forhold til målopfyldelsen.
Journalaudits fra april 2014 viser følgende:

Sammenhængende og fælles
it-løsninger, EPJ/ PAS er udrullet 2.
kvartal 2016.

Velfungerende samarbejde med
kommuner i forhold til
socialpsykiatri, jobcenter og øvrige
relevante afdelinger

Hele den regionale psykiatri
kan trække på relevante og
fælles journaloplynsinger.

Samarbejde med kommune
om den enkelte patient er en
integreret del af psykiatrisk
udredning og behandling i
alle forløb, hvor der er behov
for kommunal indsats.

Kost: Risiko ift. ernæring er vurderet: 54 %
indlagte
Rygning: Risiko ift. nikotin er vurderet: 79 %
indlagte, 79 % ambulante
Alkohol: Risiko ift. alkohol er vurderet: 83 %
indlagte, 81 % ambulante
Motion: Monitoreres pt. ikke.
Intervention: Information givet ved
sundhedsmæssig risiko: 39 % indlagte, 49 %
ambulante.
( Kilde: Journalaudit april 2014)
EPJ/ PAS er udrullet i Kolding / Vejle samt Esbjerg
/Ribe
EPJ er udrullet i Odense, Svendborg, Middelfart
(disse tre matrikler anvender fortsat FPAS som deres
PAS-system.)
Tidsplanen for den resterende implementering er
blevet revideret. EPJ/PAS forventes fuldt udrullet i 2.
kvartal 2016.
Der findes samarbejde og fælles projekter på en lang
række områder, herunder shared care, integrated
care, PSP-samarbejde, sundhedsaftalen og
samarbejdsaftalerne.
Der mangler at blive udarbejdet en klar indikator for
målbilledet.

Aktuel fremdrift/
afvigelse fra mål i
forhold til
målopfyldelse i
2016

Mål

Tilgængelighed

Indikator

Mål 2016

Status august 2014

Almen praksis modtager i 90 % af
tilfældene epikriser ved udskrivelse
af patienter senest 3 dage efter
udskrivelse

Samarbejde med almen
praksis er en integreret del af
psykiatrisk udredning og
behandling.

Der er en fokuseret indsats i forhold til rettidig
udsendelse.

Ventetidsoverholdelse. Min. 90% i
realiseret max. Ventetid.

Alle patienter udredes,
diagnosticeres og behandles
indenfor de til hver tid
gældende ventetidsregler.
Nationalt såvel som
regionalt.
Pt. gældende regler:
Udredning inden 30 dage og
behandling inden 60 dage
(altså 30 + 30 dage)

Målopfyldelse for hele sygehuset for juli måned på 88
%. Indsatsen følges fortsat tæt
Udtræk fra 2. kvartal 2014 viser:
Udredning – inden for 30 dage:
Voksenpsykiatri: 91 %
B&U: 92 %
Behandling – inden for 60 dage (30 + 30 dage):
Voksenpsykiatri: 97 %
B&U: 100 %

Ingen afvisninger af henviste
patienter uden vurdering eller
besøg.
Stigende patient- og pårørende
tilfredshed samt højere
svarprocent.

Alle henviste patienter
modtager vurdering eller
besøg.
Patienter og pårørende bliver
aktivt inddraget i hele
forløbet.

Der arbejdes på teknik til registrering på området.
Patienterne afvises ikke.

Patienten har adgang til
oplysninger om behandling (Ejournal)

Patient og pårørende kan
altid orientere sig om det
igangværende udrednings-,
diagnostiserings-,
behandlingsforløb.

Der er målopfyldelse.

Ny undersøgelse 1.9.2014. Der er iværksat lokale
initiativer for at højne svarprocenten.

Aktuel fremdrift/
afvigelse fra mål i
forhold til
målopfyldelse i
2016

Mål

Indikator

Mål 2016

Status august 2014

Effektivitet

Region Syddanmark er den mest
produktive region på
psykiatriområdet

Psykiatrien i Region
Syddanmark er kendetegnet
ved høj produktivitet.

Realisering af effektivitetsgevinster
ved indflytning i nybyggeri

Psykiatriens
effektivitetsgevinster er
synlige og dokumenteres
fortløbende.

Ifølge Danske Regioners Benchmarkingundersøgelse for 2012, er Psykiatrien i Region
Syddanmark, det mest produktive psykiatriske
sygehus i landet.
Målbilledet afrapporteres i forbindelse med indflytning
i nybyggeri.
Realisering er sket i forbindelse med nybyggeri i
Middelfart.

Vækst i antal besøg pr. behandler
pr. dag.

Omlægning til lokalpsykiatri
ses gennem flere ambulante
besøg pr. medarbejder
Gennemførsel af
patientinventering på alle
afdelinger inden 2016

Rette patient i rette seng

Indikator er under udarbejdelse. Afdelingerne har
forskellige registreringspraksis, som skal medtænkes
i udregning af baseline.
Processen forløber planmæssigt og der er nedsat en
arbejdsgruppe.

Rød: Målopfyldelsen afviger med mere end 3 % fra målet eller implementeringen er ikke påbegyndt eller meget forsinket
Gul: Målopfyldelsen afviger med mere end 1 % fra målet eller implementeringen er forsinket i henhold til planen
Grøn: Målopfyldelsen eller implementeringen forløber planmæssigt
Grå: Der er endnu ikke udviklet indikatorer, hvorfor indsatsen ikke kan vurderes.

Aktuel fremdrift/
afvigelse fra mål i
forhold til
målopfyldelse i
2016

Socialområdets målbillede 2013-2016
Mål
Kvalitet i tilbuddene

Indikator
Kompetente medarbejdere

Øget selvbestemmelse

Centrene opfylder
Kvalitetsmodellens standarder
Høj sikkerhed på de regionale
tilbud

Høj svarprocent og høj tilfredshed i
bruger- og pårørendeundersøgelser

Mål 2016
Centrets mål for personalesammensætning er fastsat.
Der er udarbejdet en årlig
status omkring indfrielse af
de fastsatte mål.
Redegørelse for centres
indsats for at øge borgernes
selvbestemmelse er
udarbejdet.
Kvalitetsovervågning (trin 3)
og Kvalitetsforbedring (trin 4)
er gennemført.
Model for sikkerhed er
implementeret.
Status på erfaringer og
afklaring af evt. behov for
videreudvikling af modellen
foreligger.
Eventuel videreudvikling af
modellen er afsluttet og
efterfølgende fuldt
implementeret.
Højere svarprocent i brugerog
pårørendeundersøgelser
Højere tilfredshed

Status august 2014
Alle centre har fastsat mål for personalesammensætningen. Der foreligger ny årlig status
ultimo december 2014.

Ny redegørelse foreligger ultimo 2014.

Resultaterne af den årlige kvalitetsovervågning samt
handleplan til kvalitetsforbedringer indsendes pr. 31.
oktober 2014.
Sikkerhedsmodel er implementeret på alle centre.
Der er udarbejdet status på alle centre og alle centre
har taget stilling til evt. videreudvikling.

Ny national undersøgelse gennemføres i 2015

Aktuel fremdrift/
afvigelse fra målet

Mål
Høj faglighed
og sammenhæng
i indsatsen

Indikator
Faglige udviklingsplaner

Sammenhæng i indsatsen for
borgeren

Anvendelse af velfærdsteknologi

Godt samarbejde mellem region og
kommuner

Mål 2016
Der er udarbejdet faglige
udviklingsplaner.
Statusnotat udarbejdet.
Indikatorer til måling af
sammenhæng i indsats
udarbejdet.
Første måling af
sammenhæng i indsats
gennemført.
Afdækning af relevant
velfærdsteknologi
gennemført og oplæg til
indsatsområder udarbejdet.
Udkast til fælles handleplan
er udarbejdet.
Centrene har dokumenteret,
at de løbende arbejder med
den nyeste
velfærdsteknologi.
Der er udarbejdet en
kvalitativ vurdering af
samarbejdet mellem
regionen og kommunerne.

Status august 2014
Der foreligger ny årlig status ultimo 2014.

Indikatorer er under udarbejdelse og forventes
færdige ultimo 2014.

Afdækning er foretaget.
Centrene afrapporterer omkring arbejdet med
velfærdsteknologi ultimo 2014.

Vurdering gennemført og afrapportering foreligger
ultimo 2014.

Aktuel fremdrift/
afvigelse fra målet

Mål
Effektivitet

Indikator
Ny takststruktur

Høj belægning
Effektivitetsudvikling

Sund Økonomi

Konkurrencedygtige centre

Dokumentation af resultater
Effekt af indsats

Mål 2016

Status august 2014

Implementeret ny
takststruktur på 2 pilotcentre.
Borgere udredt i forhold til
den nye takststruktur.
Takstmodellen er fuldt
implementeret.
Fuld udnyttelse af den
budgetterede belægning.
Der er udarbejdet en
indikator for
effektivitetsudvikling.
Centrene dokumenterer
overholdelse af effektmål.
Centrenes årlige
regnskabsresultat er i
balance med et max udsving
på +/- 2 %.
Centrene kan vise en
takstudvikling og
effektivitetsudvikling, der er
konkurrence-dygtig med
sammenlignelige ydelser hos
andre udbydere.
Der er implementeret
resultatdokumentation på alle
døgntilbud på det sociale
område.

Den nye takststruktur er fuldt implementeret på de to
pilotcentre. Ultimo 2014 er takststrukturen
implementeret på alle øvrige centre, dog kan der
være særlige borgersager, der kan forsinke
indgåelse af aftaler.
I forhold til hele 2014 forventes det, at der er en
afvigelse på -2,3 %
Der er endnu ikke udarbejdet en indikator for effektivitetsudvikling.

Centrenes regnskabsresultat for 2014 forventes at
være i balance.

Parametre til sammenligning er endnu ikke fastlagt.
Arbejdsgruppe med repræsentanter fra Region Syddanmark og kommunerne i regionen arbejder på at
udvikle disse.

Implementeringen forløber planmæssigt hvad angår
resultatmåling.
Projektet er forsinket i forhold til effektmåling, idet
redskaberne hertil først har skullet udarbejdes og
efterfølgende testes.

Rød: Målopfyldelsen afviger med mere end 3 % fra målet eller implementeringen er ikke påbegyndt eller meget forsinket
Gul: Målopfyldelsen afviger med mere end 1 % fra målet eller implementeringen er forsinket i henhold til planen
Grøn: Målopfyldelsen eller implementeringen forløber planmæssigt

Aktuel fremdrift/
afvigelse fra målet

2016-mål

2. Økonomi- og aktivitetsrapportering:
Opfølgning på mål (Regional Udvikling)
Indikator
Detailmål 2016

Status 2014-2

Regional Udviklingsplan 2012-2015
Det gode liv indeks

(Markeret = ny status)

Vækst og beskæftigelse:

Produktivitetsniveau i f.t. OECD-gennemsnittet

6 pct. over OECD-gennemsnittet

Konkurrencedygtige
virksomheder

2 pct. over OECD-gennemsnit*
(Aktuelt ikke muligt med retvisende status –
se note)

Andel nystartede virksomheder

Syddanmark ligger mindst nummer tre
blandt regionerne

Syddanmark er nummer 4.
Etableringsrate på 7,1 pct. i 2011

Andel 25-34-årige, der som minimum har
gennemført en ungdomsuddannelse

85 pct.

78,8 pct.

Andel 30-39-årige mænd, der har gennemført en
videregående uddannelse

40 pct. af mændene har gennemført en
videregående uddannelse

27,4 pct. af mændene har gennemført en
videregående uddannelse

Andel virksomheder, der har problemer med at
skaffe højt uddannet arbejdskraft

Under 10 pct. af virksomheder i
vækstbarometeret har problemer med at
skaffe højt uddannet arbejdskraft

12 pct. har i høj grad problemer med at
skaffe højt uddannet arbejdskraft

Antal passagerer på regionale ruter

xx passagerer på regionale ruter

Selvfinansieringsgrad på regionale ruter

Selvfinansieringsgrad på xx pct.

Aktuelt er passagertal, selvfinansierings-grad
og antal afgange ved at blive afdækket med
henblik på udarbejdelse af resultatkrav.
Status og detailmål, når tallene er afdækket.

Antal daglige adgange fra regionale rejsemål til
nærmeste naborejsemål

xx afgange fra regionale rejsemål til
nærmeste naborejsemål

Antal års forsyningshorisont med sand, grus og
sten

24 år i alle fire delområder af regionen

Fyn: 22 år, Sydvest: 16 år, Trekant: 24 år og
Sønderjylland: 70 år

Antal områder, hvor regionens
grundvandsrettede indsats er afsluttet

Grundvandet i de 11 højest prioriterede
områder er beskyttet

Ingen områder afsluttet

Højt uddannelsesniveau:
En veluddannet
arbejdsstyrke

En tilgængelig region:
Effektiv kollektiv trafik,
der binder regionen
sammen

Grundvand og råstoffer:
Rent grundvand og
adgang til råstoffer

*Aktuelt er det ikke muligt at beregne en retvisende status. Danmarks Statistik har planlagt offentliggørelse af en større revision af nationalregnskabet i efteråret. Det er
varslet at ændringerne blandt andet indeholder en justeret timetalsopgørelse og en højere værdiskabelse. Forventet indebærer revisionen derfor, at produktiviteten øges
sammenlignet med OECD-gennemsnittet. Det bliver derfor nødvendigt at revurdere målet når nye tal til international sammenligning foreligger – forventeligt i foråret 2015.

Regional Udvikling – Opfølgning på mål
Hovedaktiviteter og nødvendige resultater på vejen til målene

Mål:

Regional Udviklingsplan 2012-2015
Det gode liv indeks

Sikre at 4 syddanske klynger (energieffektivisering, offshore, velfærdsteknologi og design) kvalificeres og blåstemples med guldmedalje og
status som førende innovationsnetværk. Status: Klyngerne er certificerede. Offshore har opnået guldstatus, de tre øvrige har opnået
bronzestatus og arbejder på at opnå guld i 2014. Alle fire klynger har indsendt ansøgning om at blive nationalt innovationsnetværk.
Status: Klyngerne er blevet certificeret og 3 klynger, Offshoreenergy.dk, Welfare Tech og CLEAN (fusion mellem Lean Energy Cluster og
Copenhagen Cleantech Cluster) har opnået guldstatus. Design2innovate har opnået bronzestatus og arbejder på at opnå guld i 2014. De tre
klynger, der har opnået guldstatus, er blevet godkendt som nationale innovationsnetværk.
Fastholde produktion i Syddanmark gennem øget automatisering og brug af ny teknologi, rekruttering af specialiserede medarbejdere og
øget anvendelse af design.
Status: Der er igangsat en særlig satsning på øget automatisering, som omfatter 200 virksomheder. Der arbejdes med at styrke
designanvendelse i produktionsvirksomheder gennem videreudvikling af Design2innovate. Der er igangsat en samlet ”Talentsatsning”. Bl.a.
har 1725 medarbejdere fra 176 virksomheder deltaget i opkvalificeringsforløb i projektet ”Power Push”. Desuden har 108 virksomheder
benyttet sig af tilbuddet i ”Lån en Leder”. Supplerende status ultimo august 2014: Der er igangsat en samlet indsats ift. uddannelse og
rekruttering af ingeniører til Sønderborgområdet i samarbejde med work-live-stay, og lignende indsats vil blive igangsat i Esbjerg
ift. offshore. I en samlet automatiseringsindsats, er der i alt foretaget produktionsoptimering og automatiseringstjek i 90 SMV’er,
hvoraf 36 virksomheder er gået videre i individuelle innovationsforløb. Over 300 medarbejdere har været involveret i indsatsen. Ift.
design viser en ny analyse, at et stigende antal virksomheder i regionen anvender design og kreative kompetencer til at udvikle
deres organisation (fra 11% iI 2010 til 22% i 2013).

Vækst og
beskæftigelse:
Konkurrencedygtige
virksomheder

Sikre at de enkelte klyngers samlede værdikæde styrkes, så der er sammenhæng mellem viden (forskning, medarbejdere) virksomheder,
kapital og efterspørgsel (marked) Konkret skal der tiltrækkes internationale forsknings- og vidensmiljøer og eliteiværksættere, der
understøtter de prioriterede områder inden for energi, sundheds- og velfærdsinnovation og kreative erhverv.
Status: Der er udarbejdet en økosystemanalyse inden for velfærdsteknologi, og der er igangsat økosystemanalyser inden for de øvrige tre
klynger med henblik på at styrke den enkelte klynges værdikæde. I forhold til velfærdsteknologi arbejdes der på at skabe et førende
internationalt videns- og innovationsmiljø - et såkaldt KIC. Der er desuden etableret et acceleratorforløb for iværksættere. Supplerende
status ultimo august 2014: Økosystemanalyse for Design er færdig og analyser for de 2 energiklynger er færdig inden december
2014. Der arbejdes på en ”højvækstmodel”, der gennem iværksætterkonkurrencer og specialiserede incubatorer inden for
velfærdsteknologi, energieffektivisering og offshore skal tiltrække iværksættere fra hele verden.
1.

Tilstrækkelige læse- og skrivefærdigheder Status: regionsrådet har godkendt 5 projekter, der direkte og med forskellig vinkel vil
styrke de unges læse- og matematikfærdigheder. Udviklingen følges løbende via det årlige uddannelsesbarometer.
Sikre at særligt drengene har tilstrækkelige læse- og matematikfærdigheder
Sikre at 95 pct. af de 18-19-årige har bestået folkeskolens afgangsprøve i dansk og matematik med et gennemsnit over 2.

2.

Særlig indsats for at hjælpe sårbare unge, så de kan gennemføre en uddannelse Status: Regionsrådet har initieret projektet ”Trivsel og
psykisk sundhed”, som gennemføres af psykiatri i samarbejde med regional udvikling. Der tilbydes kursus til lærere og vejledere,
der er i kontakt med unge der mistrives, eller er på vej i mistrivsel”.
Reducere frafald med ca. 440 unge pr. årgang, som angiver personlige problemer som årsager til frafald

3.

Skaffe flere praktikpladser. Status: Regionsrådet har støttet to initiativer, der skal sikre flere praktikpladser på henholdsvis de
tekniske og merkantile erhvervsuddannelser. Samtidig vil EUD reformen styrke uddannelsesgarantien med en udvidelse af
mulighederne for skolepraktik, så færre falder fra erhvervsuddannelserne pga. manglende praktikpladser.
Reducere frafald som følge af manglende praktikpladser med 10 pct.
Grænseoverskridende praktik

4.

Sikre synlige og attraktive uddannelsesmuligheder for de unge efter ungdomsuddannelsen med særligt fokus på drengene Der er med
støtte fra regionsrådet udviklet en række forløb på de gymnasiale ungdomsuddannelser, målrettet de studieretninger, hvor der
erfaringsmæssigt er størst usikkerhed om det videre uddannelsesvalg. Forløbene giver eleverne et anderledes indblik i alternative
uddannelsesmuligheder udover de mest kendte uddannelser på eks. universiteterne.

Højt
uddannelsesniveau:
En veluddannet
arbejdsstyrke

5.

En tilgængelig
region:
Effektiv kollektiv
trafik, der binder
regionen sammen

Fjerne barrierer for at virksomhederne kan rekruttere fra udlandet. Status: Folketingets partier har indgået en aftale om at styrke
mulighederne for international rekruttering – bl.a. vi regelforenklinger. Det er bl.a. sket på baggrund af ønsker fremsat fra
virksomheder i regionen og via foreningen Work-Live-Stay som regionsrådet har etableret.
Fælles profilering og markedsføring af syddanske attraktive job- og karrieremuligheder
Forbedring af det offentlige/private samarbejde, så der tilbydes en håndholdt indsats for udenlandske tilflyttere

Region Syddanmark arbejder med faste tilskudsrammer til trafikselskaberne og overordnede regionale planlægningsprincipper. Der skal sikres
aftaler med trafikselskaberne inden for den aftalte ramme med klare resultatkrav til trafikselskaberne vedr. planlægningen af den kollektive trafik
med udgangspunkt i:
1. Tiltrække og fastholde flest mulige passagerer
2. Sammenhængende planlægning i forhold til lokaltrafik og landstrafik, så passagerne udgår spildtid
3. Særligt fokus på uddannelsessøgende og pendlere

Grundvand og
råstoffer:

Der skal fastholdes en fokuseret strategi rettet mod beskyttelsen af regionens drikkevand.
Status: Er igangsat som planlagt.

Rent grundvand og
adgang til råstoffer

Der skal findes råstoffer og udpeges nye, større graveområder inden for Sydvestjylland, på Fyn og i Trekantområdet.
Status: Kortlægningsaktiviteter iværksat i Sydvestjylland og på Fyn.

