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Indledning
Orientering fra CVD har som så meget andet været underdrejet i forbindelse med Corona
krisen. Vi er nu tilbage, og vil bestræbe os på et månedligt nyhedsbrev.
Driften i CVD er normaliseret. Der var tale om en betydelig reduktion i antallet af
henvisninger i forbindelse med krisen, men henvisningsfrekvensen nærmer sig også det
normale.

Hverdagens ideer
I december 2018 søgte Center for Sundhed ideer til hverdagsforbedringer i det
tværsektorielle samarbejde.
Louise Topp og Katja Corell Amfelt fra CVD indsendte en ansøgning, hvor ønsket var at
forbedre samarbejdet med de privatpraktiserende læger og hospitalspsykiatrien. Vores
forslag til hverdagsforbedringer var blandt de prioriterede og vi blev tildelt 45.000 kr. til at
arbejde videre med vores ide.
Vi vil afholde en undervisningseftermiddag (workshop) for de privatpraktiserende læger.
Ved denne workshop vil der blive fremvist videooptagelser af 1-2 patienter fra en
visitationssamtale med deltagelse af en kliniker i CVD.
Workshoppen vil foregå en eftermiddag i oktober måned 2020, hvor de privatpraktiserende
læger inviteres til CVD. Formålet med denne workshop er at forbedre samarbejdet med
hospitalspsykiatrien og primær sektor. Vi vil tydeliggøre vigtigheden og udfordringerne ved
at få beskrevet psykopatologien for den enkelte patient. Der vil være mulighed for at stille
spørgsmål og diskutere casen m.m. i plenum.
Vores forventninger til denne workshop er bedre tværsektorielt indblik i hinandens daglige
arbejde og videreformidle bedre kendskab til CVD’s visitationskriterier.
Pakkeforløb og somatisk medicin
I udgangspunktet er somatisk medicin ikke hindring for behandling i pakkeforløb.
Hvis man efter behandlingsstart bliver opmærksom på, at en pt. er i behandling med
lægemidler, som potentielt kan påvirke de kognitive funktioner som fx prednison,
epilepsimedicin, smertestillende medicin eller substitutionsbehandling med metadon, må
det - uanset dosis - komme an på en individuel vurdering, om behandling kan iværksættes.
Det anbefales, at patienter ikke visiteres til pakkeforløb, før de har været i stabil
behandling med sådanne lægemidler (dvs. uændret dosis) i mindst 3 mdr.

