Skabelon for tilbagemeldinger
fra de decentrale mødefora til Sundhedskoordinationsudvalget
Afholdt(e) møde(r) på centerniveau: (Ja/nej, hvor mange?): Nej Det overvejes, om der skal
afholdes et møde på centerniveau til foråret, når endelig beslutning af psykiatriplanen er kendt.
Afholdte møder på kommuneniveau
(Kommune og antal møder)
Psykiatricenter Øst har afholdt møde med 7 kommuner i løbet af oktober og november måned.
Der er vedlagt referat fra disse 7 møder. Der mangler at blive afholdt møde med Assens og
Faaborg-Midtfyn, hvilket forventes at ske inden medio december 2007.
Emner i fokus på hidtidige møder (opsummerende)
For Odense kommune er der afholdt 2 møder, hvor der har været en opdeling mellem
psykiatrien for voksne og for børn og unge. For alle øvrige kommuner har personkredsen ofte
været den samme, hvorfor det er fundet mest hensigtsmæssigt at slå disse møder sammen.
Hovedemnet har været en generel status for Psykiatrien på Fyn og sekundært at få aftalt et
fremtidigt samarbejdsfora, hvor der er lagt op til ét møde på lederniveau om året – til foråret
2008 og såfremt at der skulle opstå behov for et yderligere møde, kan begge parter straks
indkalde til et møde.
Initiativer, herunder baggrund for nedsættelse af eventuelle undergrupper
Der har i løbet af efteråret været nedsat en arbejdsgruppe med henblik på at præcisere
arbejdsdelingen mellem regionen og kommuner i forhold til gruppen af dobbeltdiagnosticerede
(sindslidende med misbrugsproblemer).
Herudover er det aftalt, at de arbejdsgrupper, som i dag fungerer på udførelsesniveau, skal
fortsætte som hidtil, indtil andet besluttes.
Påbegyndte opgaver
Der er frem til den 10. december 2007 et udkast til høring hos alle de fynske kommuner (dog
ikke Middelfart kommune) vedr. aftale om sindslidende med misbrugsproblemer.
Planlagte initiativer for 2008
En møderække mellem Psykiatricenter Øst og alle de fynske kommune med undtagelse af
Assens, Nordfyns og Middelfarts kommuner på baggrund af de endelige beslutninger som
generes af udviklingsplanen. Der skal blandt andet drøftes konsekvenser af udviklingsplanen,
sundhedsaftalen og samarbejdsaftale.
Psykiatricenter Øst vil herunder drøfte et samarbejde med alle kommune vedr. klinik for
selvmordstruende børn og unge.
Foreløbig vurdering af aftalegrundlag for samarbejde (samarbejdsaftaler, sundhedsaftale
mv.)
Alle parter har udvist tilfredshed med samarbejdet, og der er bred enighed om, at fortsætte det
gode samarbejde. Kommunerne sætter stor pris at samarbejdsaftalen er udarbejdet konkret på
udførelsesniveau, således at det er nemt at forstå, hvilke forventninger der er tilstede.
Oversigt over eventuelt behandlede fortolkningsspørgsmål (såfremt det har været
nødvendigt at præcisere aftalerne)
Eventuelle bemærkninger

