Nyhedsbrev CVI maj 2016
Kære alle
Peter W og jeg har besluttet, at vi vil skrive et nyhedsbrev til og om CVI én gang om måneden. Vi satser på,
at det vil udkomme omkring den 1. i hver måned – men her er altså første nyhedsbrev.
Vi vil i nyhedsbrevet fortælle om beslutninger, forandringer, nyheder – kort sagt alle slags forhold med
betydning for CVI – personalemæssigt, visitationsmæssigt, driftsmæssigt.
Personalenyt:
Susanne har som bekendt opsagt sin stilling pr. 1. juni 2016. Stillingen er slået op, og der har været 7
ansøgere, hvoraf 4 er inviteret til interview. Ansættelsesudvalget består af Annette Bisp, Peter W. og Allan.
Ansættelsesudvalget besluttet på mandag, hvem der skal tilbydes stillingen – hvorefter der selvfølgelig skal
forhandles etc.
Vi har overvejet, om det ville være hensigtsmæssigt at ansætte en psykolog mere – men i lyset af de
kommende spareplaner i RHP, er overvejelserne foreløbigt sat i bero.
Peter W. har som bekendt valgt at benytte sig af en seniorordning, og vil således arbejde mandag til torsdag
fra 1. juni 2016.
Jan flytter til Sønderjylland til sommer, og han vil derfor arbejde hjemmefra en del af tiden. Han vil være
fysisk i CVI mandag og onsdag. De andre dage vil han visitere administrativt samt varetage supervision. Han
vil også begynde med klinisk televisitation – men det kommer til at ske på forsøgsbasis i begyndelsen. Vi har
aftalt, at vi begynder med 2. samtalerne, således at den sygeplejerske, der har set pt. ved 1. samtale, kan gå
med pt. til 2. samtalen, som bliver virtuel. Således kan pt. føle sig tryg, samtidig med at vi kan lære noget
om, hvordan det fungere med den telemedicinske tilgang.
Joan Qvie har hjulpet os i det slip, der har været mellem Puks opsigelse og Louises tilbagevenden til CVI –
som jo sker 4. juni. Joan Qvie vil fortsat være tilknyttet som timelønnet vikar. Indkaldelse af Joan varetages
af Allan.
Allan tager på orlov januar til marts 2017 – begge måneder inklusive. Ledelsen i den periode varetages af
Peter W, mens Peter Thorsbøll vil varetage den daglige drift i forhold til visitation, reception og daglig
planlægning. I forhold til sundhedsplatformen, vil en del af kurserne i den forbindelse påbegyndes, mens
Allan er på orlov, men planlægningen af dette forventes at være på plads inden orloven.
Visitation:
Der er kommet nyt indtagsbudget for alle centre undtagen Sct. Hans. Alle centre er blevet opnormeret,
hvilket betyder, at den samlede kapacitet er øget pr. 1. maj. Ændringerne vil afspejles i VOK.
Region Hovedstaden forhandler for tiden med foreningen af privatpraktiserende psykiatere om en såkaldt §
66 aftale, som indebærer at RHP kan visitere et vist antal patienter direkte til privatpraktiserende
psykiatere. Vi forventer en aftale kan være på plads efter sommerferien.

Region Hovedstaden er i gang med at genforhandler aftalerne med privathospitalerne. Dette indebærer en
opdatering af behandlingspakkerne på privathospitalerne og muligvis en anden kapacitet. Dette vil
afspejles i VOK.
Drift:
Som bekendt har konferencerne tirsdag og torsdag ikke været afholdt i en periode. Vi mener imidlertid, at
der er så stort læringspotentiale i konferencerne, at disse bør revitaliseres. Det sker ved, at konferencerne
fra næste uge er obligatoriske. Vi vil derfor bede det kliniske personale om at deltage i konferencerne. Allan
vil også deltage i den udstrækning, at han ikke er forhindret. Dette vil også medføre, at supervisionen i
højere grad kan finde sted indenfor de tidsrum, der er angivet på skemaet (som hænger på driftstavlen.)
Hvis man har et akut behov for supervision, kan det selvfølgelig være nødvendigt at sikre sig dette udenfor
de angivne tider fx ved behov for akut indlæggelse eller behov for aftale om 2. samtale.
CVI har indledt et samarbejde med PC København i forbindelse med et forskningsprojekt om behandling af
depression med antidepressiv medicin. Professor Martin Balslev er ansvarlig, og Kristin Forsberg er PHD
studerende, som skal varetage selve projektet herunder inklusion af patienter. Det er inklusionen, som CVI
vil bidrage til. Kristin har undervist i projektet i CVI, og vil undervise på de næste to samratings. Når
visitation til projektet går i gang kommer der yderligere information. En foreløbig skitse for visitation til
projektet kan ses nedenfor:

Administrativ visitation

Depressive
pt.18- 25 år ÷
aktiv medicinsk
behandling

Klinisk visitation

Pt. der muligvis
opfylder
inklussionskriteri
erne

Pt. der ikke opfylder
inklussionskriterierne

Visitation til projekt FEMBD

Pt. der opfylder
inklussionskriterierne

FEMBD

Tilbagevisning

Behandling/udredning

Der har været en markant stigning i kommunikationen via korrespondancemodulet. Louise (og Heidi) vil
sammen med os planlægge undervisning i brugen af korrespondancemodullet.

