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Til høringsparterne,
Regionsrådet besluttede i forbindelse med budgetaftalen for 2019, at der skal udarbejdes en ny psykiatriplan for Region Syddanmark.
I Region Syddanmark lægger vi vægt på, at mennesker med psykisk sygdom får det bedst mulige
behandlingsforløb, og at den enkelte og dennes pårørende føler sig støttet i sygdomsforløbet.
Regionsrådet vil med vedlagte forslag til ”Psykiatriplan 2020-2024” arbejde for en psykiatri, hvor mennesker med psykisk sygdom mødes som ligeværdige partnere, der har indflydelse på egen behandling
og tilbydes et recovery-orienteret og sammenhængende patientforløb af høj faglig kvalitet.
Psykisk syge medborgere er i kontakt med myndigheder og sundhedspersonale mange andre steder
end på sygehusene. Derfor er det helt afgørende, at vi har øje for alle aspekter af de tilbud og indsatser, som psykisk syge møder som en del af deres tilværelse og behandlingsforløb. Herunder
sammenhæng i indsatserne og samarbejde mellem alle parter på sundhedsområdet
Med forslaget til den nye fireårsplan for psykiatriens udvikling 2020-2024 har vi valgt at sætte fokus på
særligt udvalgte områder, hvor vi ønsker at styrke og løfte indsatsen for mennesker med psykisk sygdom.
Dialog med vores omverden er vigtigt for Region Syddanmark og det vigtigt for os, at få bidrag og
synspunkter fra vores mange samarbejdspartnere, som kan indgå i vores arbejde med den endelige
udgave af psykiatriplanen. Derfor håber vi, at rigtig mange vil afgive høringssvar til regionsrådets
forslag til psykiatriplan for Region Syddanmark.
På den baggrund har Region Syddanmark på regionsrådets møde den 26. august 2019 besluttet, at
sende udkast til psykiatriplan i bred offentlig høring. Processen er følgende:
Høringsfristen er den 11. oktober 2019 kl. 12.00.
Høringssvarerne kan afgives på: <LINK>
Høringsversionen af psykiatriplanen er vedhæftet som pdf-fil.
Høringssvarerne bliver løbende offentliggjort på regionens hjemmeside på høringsportalen på:
<LINK>
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