Skabelon for tilbagemeldinger
fra de decentrale mødefora til Sundhedskoordinationsudvalget
Afholdt(e) møde(r) på centerniveau:
(Ja/nej, hvor mange?)
1 fællesmøde
Afholdte møder på kommuneniveau
(Kommune og antal møder)
Fredericia – 1
Sønderborg – 1
Haderslev – 1
Middelfart – 1
Kolding – 2
Aabenraa – 2 (det sidste er aftalt til den 6. december 2007)
Emner i fokus på hidtidige møder (opsummerende)
Med udgangspunkt i sundhedsaftalens punkter har vi arbejdet med noget nær en
”standarddagsorden” til alle møderne. Følgende punkter er gået igen i alle:
• Status på organisering – regionen og kommunerne
• Det generelle samarbejde mellem kommune og psykiatricenter
• Drøftelse af snitflader mellem behandlings- og socialpsykiatri
• Drøftelse af snitflader og samarbejde omkring indsatsen overfor mennesker med
sindslidelser og samtidig misbrug
• Status på samarbejde omkring gerontopsykiatri
• Status på tværsektorielle udviklingsprojekter og samarbejder
• Udveksling af information vedr. aktivitetsmønstre og genindlæggelser
• Drøftelse af overvågning og tilpasning af kvantitative og kvalitativ kapacitet
• Drøftelser af økonomiske konsekvenser af aftalen og ændringer i tilbud
• Drøftelse af aftale for klageadgang
• Opfølgning på den lokale udrulning af elektronisk kommunikation

Initiativer, herunder baggrund for nedsættelse af eventuelle undergrupper
Kolding Kommune og voksenpsykiatrisk afd. i Kolding arbejder sammen hen imod en
specificeret samarbejdsaftale og procedure for kontakt og kontaktpersoner.

Påbegyndte opgaver

Planlagte initiativer for 2008
Blot beslutninger om at der afholdes kommunemøder og 1 fællesmøde.

Foreløbig vurdering af aftalegrundlag for samarbejde (samarbejdsaftaler, sundhedsaftale
mv.)
Vi mener, at aftalegrundlaget har været et godt grundlag for møderne og drøftelserne af
samarbejdet mellem kommunerne og de psykiatriske afdelinger. Alle de psykiatriske afdelinger
har deltaget i møderne med de kommuner, der ”bruger” afdelingerne.
2007 har været præget af, at det har været det første år under sundhedsaftalerne, hvor
kommunerne (undtagen Fredericia) har været optaget af at sammenlægge og standardisere
tilbud fra de sammenlagte kommuner, og hvor Psykiatricenter Midt har skullet forholde sig til
psykiatriske afdelinger fra 3 amter. Møderne har derfor været præget af, at alle har skullet finde
deres ”egne ben”. Hertil kommer, at den igangværende psykiatriplan ikke ligefrem har været
stimulerende for mulighederne for at iværksætte initiativer, der rækker bare lidt ud i fremtiden.

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

