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Tilbagemelding fra de decentrale mødefora på
det psykiatriske område
Afrapportering vedr. decentrale møder til
Sundhedskoordinationsudvalget
På det psykiatriske område er der i sundhedsaftalerne fastlagt to typer af decentrale mødefora.
Der afholdes minimum ét årligt møde på centerniveau, det vil sige et fælles møde for kommunerne
tilknyttet et psykiatricenter og psykiatricentret.
Der afholdes derudover møder på kommuneniveau 1-4 gange årligt, hvor den enkelte kommune
mødes med psykiatricentret.
Status på mødeafholdelse
På kommuneniveau har der været afholdt mellem et og fire møder med langt de fleste kommuner. For
de kommuner, hvor der endnu ikke har været afholdt møde, er der planlagt møder i december måned.
På centerniveau er der afholdt ét møde i Psykiatricenter Vest og ét møde i Psykiatricenter Midt. Der er
planlagt et møde i Psykiatricenter Øst til foråret.
Møderne har generelt været afholdt i en positiv stemning og med fokus på at bevare og videreudvikle
det gode samarbejde.
Emner i fokus
Årets møder har generelt været præget af de strukturændringer, som kommunesammenlægninger og
regionsdannelsen har medført. Møderne har derfor dannet ramme om gensidig orientering om nye
samarbejdsstrukturer og tilbud samt konkret arbejdsdeling relateret til ny lovgivning.
Ligeledes har samarbejdet omkring gruppen af sindslidende med samtidigt misbrug
(dobbeltdiagnosticerede) været i fokus på møderne i alle tre centre.
Endvidere har arbejdet med den nye psykiatriplan fyldt godt på møderne. Dels i form af konkrete
drøftelse i forhold til den fremtidige tilrettelæggelse af tilbuddene og dels i form af en usikkerhed, der
har mindsket lysten til at igangsætte nye tiltag.
Særlige initiativer
Psykiatricenter Øst har som følge af sundhedsaftalerne nedsat en regional-kommunal arbejdsgruppe,
der har udarbejdet et udkast til en ny samarbejdsaftale på misbrugsområdet. Endvidere vil
Psykiatricentret tage initiativ til en drøftelse af det fremtidige samarbejde med kommunerne omkring
klinik for selvmordstruede børn og unge.
Psykiatricenter Vest har sammen med Esbjerg Kommune iværksat en undersøgelse af borgere fra
kommunen, der har 8 henvendelser eller mere på ét år i den åbne skadestue. Det er ved at blive
undersøgt om de kan have gavn af andre tilbud, der kan forebygge skadestuebesøgene.
Psykiatricenter Midt og Kolding Kommune er i fællesskab ved at udarbejde nye procedurer for kontakt

og kontaktpersoner.
Vurdering af aftalegrundlaget
De eksisterende aftaler har dannet et godt grundlag for samarbejdet mellem kommuner og region.
Fortolkningsspørgsmål
Der har ikke været væsentlige forhold til drøftelse.
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