Entreprenøraftale om Psykiatrien i Region Syddanmark’s tilbud
vedr. børn og unge med selvmordstruende adfærd.

Aftale
Om benyttelse af ydelser fra Klinik for selvmordstruede børn og unge, Psykiatrien i Region Syddanmark
§1
Formål
Formål at minimere og forhindre børn og unge i selvmordstruende adfærd, herunder at fortage selvmordsforsøg.
§2
Aftalens parter
Stk 1. Aftalen er indgået mellem Region Syddanmark og følgende kommuner; Fredericia, Vejle, Varde, Vejen, Kolding
Esbjerg, Fanø, Billund, Haderslev, Tønder, Aabenraa og Sønderborg.
§3
Patienter omfattet af aftalen
Stk 1. Børn og unge op til 20 år med selvmordsadfærd, det vil sige selvmordstanker, selvmordsadfærd og selvmordsforsøg.
Stk 2. Forældre til henviste børn og unge.
Stk 3. Aftalen omfatter kun børn og unge, hvor forældremyndighedsindehaveren er tilmeldt folkeregistret i den kommune, som er aftalepart.

§4
Forudsætninger
Stk 1. Det forudsættes, at hver aftalepart har en velfungerende sagsbehandling samt en tilfredstillende udbygning af
intern organisation og efteruddannelse af personale indenfor aftalens formålsområde, således at drift og vedligeholdelse af behandlingskæden kan fungere hensigtsmæssigt. For nærmere beskrivelse af behandlingskæden henvises
til bilag.
Stk 2. Region Syddanmark forbeholder sig ret til at tilpasse eller nedlægge tilbudet, såfremt ikke alle kommuner fra §
2 stk 1 tilmelder sig.
§5
Ydelser omfattet af aftalen
Stk. 1. Klinik for selvmordstruede børn og unge, Region Syddanmark yder følgende ydelser
•
•
•
•
•
•
•

Adgang til hurtig vurdering og udredning
Adgang til hurtig opstart af psykiatrisk behandling med fokus på graden af suicidalitet
Forældrerådgivning til henviste børn og unge
Konsulentbistand til sagsbehandlere i henviste sager
Udvikling og vedligeholdelse af behandlingskæden
Hjemmeside - formidling
Forskning og udvikling af klinikkens tilbud
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Stk 2. Såfremt udredning sker ved psykiatrisk speciallæge registreres dette i Landspatientregistret og finansieres af
Region Syddanmark og medfinansieres af kommunerne i henhold til Sundhedsloven og denne ydelse vil derfor ikke
være omfattet af aftalen.
§6
Visitation til ydelser omfattet af aftalen
Stk 1. Patientens forældremyndighedsindehavers bopælskommune og læger fra Det børne- og ungdomspsykiatriske
hus kan visitere til klinikken og afgøre, om patienten er omfattet af § 3
Stk 2. Klinik for Selvmordstruede børn og unge afgør, når en patient er færdigbehandlet.
§7
Ydelsernes pris
Stk 1. Psykiatrien i Region Syddanmark beregner den samlede udgift for Klinik for selvmordstruede børn og unge,
som fordeles forholdsmæssigt mellem kommunerne.
Stk 2. Psykiatrien i Region Syddanmark beregner abonnementspris på baggrund af kommunens befolkningsandel af
7 – 19 årige den 1. januar 2009.

§8
Betaling
Stk 1. For indgåelse af denne aftale betales det fastsatte abonnement senest den XX.

§9
Aftalens varighed
Stk 1. Aftalen træder i kraft den XX
Stk 2. Aftalen er uopsigelig i aftaleperioden
Stk. 3. Aftalen udløber uden yderligere varsel den XX.
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