Skabelon for tilbagemeldinger
fra de decentrale mødefora til Sundhedskoordinationsudvalget
Afholdt(e) møde(r) på centerniveau:
(Ja/nej, hvor mange?)
Der er afholdt ét møde på centerniveau.

Afholdte møder på kommuneniveau
(Kommune og antal møder)
Der holdes 21 møder i alt i 2007.
Esbjerg: 4 møder,
Varde: 4 møder,
Vejle: 4 møder,
Billund: 3 møder,
Fanø: 2 møder
Vejen 2 møder
Tønder 1 møde

Emner i fokus på hidtidige møder (opsummerende)
Alle kommuner i Psykiatricenter Vests optageområde er, med undtagelse af Fanø, pr. 1.
januar fusioneret med én eller flere kommuner. Det har medført en række vidtgående
ændringer, og møderne i 2007 har derfor i høj grad været orientering om nye systemer, nye
medarbejdere, ændret administration, nye regler og nye tilbud.
Psykiatricenteret har også været igennem en række ændringer i 2007, der er skabt et nyt
samarbejde på gerontoområdet mellem Esbjerg og Vejle og Vejle-afdelingen planlægger
opstart af opsøgende psykoseteam. Der blev i 2006 etableret en Skizofreniklinik, der består af
et Tidligt Interventions Team og psykoseteams. I behandlingspsykiatrien er der generelt
mangel på læger, det mærkes også i Psykiatricenter Vest. Behandlingspsykiatrien har i 2007
været optaget af at udarbejde grundlaget for den fremtidige psykiatri, og har orienteret om
fremtidens psykiatri på kommunemøderne.
Øvrige emner der er drøftet:
Kommunal overtagelse af misbrugsbehandlingen
Samarbejde i snitfladen mellem social indsats og ambulant behandlingspsykiatri
Varsling om færdigbehandlede patienter
Koordination og information ved indlæggelse og udskrivning

Initiativer, herunder baggrund for nedsættelse af eventuelle undergrupper
I samarbejde med Esbjerg kommune er der iværksat en undersøgelse af borgere fra
kommunen, der har 8 henvendelser eller mere på ét år i den åbne skadestue. Det drejer sig
om 52 personer, og 2% af det samlede antal henvendelser. Det er ved at blive undersøgt om
de kan have gavn af andre tilbud, der kan forebygge skadestuebesøgene.

Påbegyndte opgaver
Der er, med enkelte kommuner, aftalt at udbygge samarbejdet omkring psykisk syge
misbrugere.
Psykiatricenter Vest og Esbjerg kommune er ved at afklare samarbejdet mellem
basismedarbejdere og snitflader mellem regionens og kommunens psykiatri.

Planlagte initiativer for 2008

Foreløbig vurdering af aftalegrundlag for samarbejde (samarbejdsaftaler, sundhedsaftale
mv.)
Tilbagemelding fra Esbjerg kommune: Sundhedsaftalen har dannet en god ramme om
arbejdet med det lokale samarbejde.
Tilbagemelding fra afdelingsledelsen, Psykiatricenter Vest Vejle:
Fremmøde har været sparsomt fra Vejle kommune. Et konstruktivt samarbejde forudsætter at
de udpegede mødedeltagere kommer, så det er muligt at opbygge og udvikle samarbejdet.
Hvis mødevirksomheden ikke prioriteres bør mødeforummet ændres og andre
samarbejdsformer udvikles.

Oversigt over eventuelt behandlede fortolkningsspørgsmål (såfremt det har været
nødvendigt at præcisere aftalerne)
Eventuelle bemærkninger

