Sammen om værdiskabelse
- når vi står sammen, står du ikke alene
Partnerskabsaftale mellem Haderslev Kommune og Psykiatrien i Region Syddanmark
Bedre liv med psykisk sygdom
Under overskriften ”Sammen om værdiskabelse – når vi står sammen, står du ikke alene” vil Haderslev
Kommune og Psykiatrien i Region Syddanmark fortsætte det fælles arbejde for at styrke vilkårene for de
mest sårbare og udsatte borgere.
Mennesker med psykiske lidelser har mange, forskellige og ofte usammenhængende kontakter med
kommune og region. Borgeren får en meget stor rolle i at koordinere den hjælp vedkommende modtager.
Det modvirker, at de får det bedre. Denne partnerskabsaftale skal føre til, at borgere med sociale
problemer og psykisk sygdom i Haderslev Kommune får en hjælp, der gør deres liv bedre – imødekommer
deres ønsker for et godt liv.
Ny organisering er en del af løsningen
Haderslev Kommune og Psykiatrien i Region Syddanmark samarbejder allerede i dag. Socialpsykiatrien og
lokalpsykiatrien er begge placeret i Sundhedscenter Haderslev, og for en udvalgt målgruppe af særligt
udsatte borgere samarbejder parterne i regi af projektet Sammen om psykiatri.
Det er tydeligt, at en af barriererne for at lykkes bedre er den måde, den samlede hjælp er organiseret på.
Målgruppen af borgere med sociale problemer og psykiske lidelser går i dag meget ind og ud af tilbud og
har mange genindlæggelser. Der er mange indgange, og borgerne falder for ofte ud af de tilbud og
behandlingsforløb, de indgår i. Som følge heraf lever disse borgere et dårligere liv med et skidt helbred,
som giver høje omkostninger personligt og for samfundet. Det vi gør sammen i dag, bringer os en del af
vejen, men det er ikke nok – borgernes livssituation betinger, at vi skal gå længere i samarbejdet.
Det første vi vil forpligte os til som en del af denne aftale, er at etablere en tættere, fælles organisering
med fælles ledelse og medarbejdere, som vil være rammen for udvikling af nye indsatser og
samarbejdsformer. Sammen vil vi proaktivt skabe et organisatorisk alternativ, så borgerne ikke skal leve
med konsekvenserne af den nuværende organisering. Vi er nødt til at bryde med den klassiske forståelse af
myndighedsansvar og den nuværende opdelte organisering af indsatserne.
Et organisatorisk alternativ skal gøre os i stand til at sammensætte indsatser med de fagligheder, som
borgernes behov kalder på. Støtten skal være fleksibel. Der skal kunne skrues op for hjælpen, når borgerens
behov stiger, og skures ned igen, når behovet falder. Tilpasningen af hjælpen sker uden, at borgeren
oplever skift eller overgange mellem sektorerne.
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Et led i at lykkes med vores fælles sundhedsaftale
Målene for samarbejdet er koblet til målene i Sundhedsaftalen 2019-2023. For den fælles målgruppe af
mennesker med psykiske lidelser er målene i Sundhedsaftalen at:
· andelen af akutte genindlæggelser inden for 30 dage skal falde til maksimalt 15 % for psykiatriske
patienter i 2023 (i 2018 lå andelen på 23,4 % i Haderslev Kommune)
· antallet af færdigbehandlingsdage på sygehusene skal falde til 1 dag for psykiatriske patienter i
2023 (i 2018 lå antallet på 4,7 dage i Haderslev Kommune)
· andelen af unge med psykiske lidelser, som har fuldført en ungdomsuddannelse, er øget til
minimum 53 %
· andelen af psykisk syge, som fastholdes på arbejdsmarkedet, er øget til minimum 51 %
Disse mål er vigtige indikatorer på, om samarbejdet om borgerne fungerer – at overgangene håndteres
hensigtsmæssigt, og at indsatserne supplerer hinanden. Der skal også evalueres på, om borgermålgruppen
oplever bedre støtte til at leve et godt liv med psykisk sygdom.
Vi starter målrettet – og udbreder det, der virker
Psykiatrien i Region Syddanmark og Haderslev Kommune ønsker at anvise en ny vej – vi vil gå sammen om
at etablere fælles borgerforløb, som består af fælles indsatser, der går på tværs af myndigheder med målet
om, at vi sammen skaber mere værdi for borgere med psykiske lidelser.
Det første skridt er at etablere et organisatorisk alternativ, som skal skabe nye muligheder og skubbe til
grænser for nye organisations- og samarbejdsformer. Her vil vi i fællesskab udvikle løsninger, som bidrager
til det gode liv for de mest sårbare og udsatte borgere med psykiske lidelser.
Vi starter med en mindre målgruppe ud af den samlede gruppe af borgere, som Haderslev Kommune og
psykiatrisygehuset er fælles om. Her gør vi os erfaringer med en ny og fælles organisering. Når vi står med
noget, vi ved der virker, har vi et solidt afsæt for at tage skridtet videre.
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