Sundhedsaftale, Region Hovedstaden 2011 - 2014

Kommissorium for udviklingsgruppen vedr. psykiatri under
den administrative styregruppe for sundhedsaftale 20112014.

Nr.
0.X

Godkendt af administrative styregruppe den 30. oktober 2012.
Bemærkninger:

Udviklingsgruppe vedrørende Psykiatri
Udviklingsgruppen er nedsat af den administrative styregruppe vedrørende sundhedsaftale 2011-2014.
Udviklingsgruppen vedrørende psykiatri skal sikre udvikling, implementering og koordination af tværsektorielle tiltag, der går på tværs af planlægningsområderne.
Opgaver
Udviklingsgruppens opgaver er overordnet at bidrage til implementering af sundhedsaftalens udviklingsområder, herunder særligt at:
•

Understøtte implementering og monitorering af samarbejdsaftalerne.

•

Understøtte udvikling af det tværsektorielle samarbejde med henblik at sikre korrekt medicinering af
mennesker med psykisk sygdom.

•

Vurdere behovet for at styrke det tværsektorielle samarbejde i forhold til beskæftigelsesområdet.

•

Vurdere behovet for fælles videndeling og kompetenceudvikling og på den baggrund iværksætte
tværgående initiativer.

•

Understøtte udvikling og implementering af initiativer, der kan sikre tidlig opsporing og behandling
af mennesker med sindslidelse.

•

Udvikling og implementering af rehabiliteringsprogram for mennesker med sindslidelse – herunder
skal der også sættes fokus på fysisk sundhed.

•

Udvikle og understøtte tværgående initiativer, der kan fremme samarbejdet i forhold til gruppen af
særligt sårbare mennesker med psykisk sygdom.

Organisering
Udviklingsgruppen har delt formandskab mellem kommune, og Region Hovedstadens Psykiatri
Formandskabet tilrettelægger gruppens arbejde.
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Udviklingsgruppen er sammensat, så den sikrer bred deltagelse i arbejdet fra både kommuner, de psykiatriske centre, regionsadministration og almen praksis.
Den kommunale repræsentation bygger på klyngestrukturen under samordningsudvalget i de enkelte planområder. For de regionale medlemmer tilstræbes overlap til regionale aktiviteter og fora på medicinområdet,
således, at den regionale lægemiddelkomité og medicinfunktionen er repræsenteret i gruppen.
Udviklingsgruppen får følgende sammensætning:


Formandskab:





1 kommunal repræsentant
1 repræsentant fra Region Hovedstadens Psykiatri

Der udpeges desuden:
 7-8 klyngerepræsentanter fra kommunerne
 4 repræsentanter fra de psykiatriske centre, idet tilstræbes repræsentation fra hvert
planområde.
 2 repræsentanter fra almen praksis, hvoraf en repræsentant udpeges via PLOHovedstaden
 1 repræsentant fra Koncern Praksis
 2 repræsentanter fra Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet

Udviklingsgruppen sekretariatsbetjenes af Enhed for Kommunesamarbejde, KPUK
Arbejdsgruppen kan efter behov inddrage andre relevante ressourcepersoner – herunder f.eks. ressourcepersoner i forhold til medicinområdet.
Hvor gruppens opgaveløsning kræver samspil med andre udviklingsgrupper, især vedrørende IT samt utilsigtede hændelser, påhviler der gruppens formandskab en initiativpligt i forhold til disse gruppers formandskaber.

Afrapportering
Udviklingsgruppen udarbejder i årets 4. kvartal 2012 en arbejdsplan for 2013, der forelægges den administrative styregruppe til godkendelse primo 2013. Ultimo 2013 udarbejdes en arbejdsplan for perioden 2014.
Udviklingsgruppens formandskab afrapporterer halvårligt fremdriften i gruppens arbejde til den administrative styregruppe. Afrapporteringen sker efter en fast skabelon, hvor fremdriften i gruppens arbejde i forhold
til arbejdsplanen måles med anvendelse af en lyskurvsmodel, godkendt af den administrative styregruppe.
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