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1. Meddelelser
Indstilling
Type af sag
Sagen er til orientering.
Sagsresumé
Beslutning
 Frederikssund Kommune hjemtager Skibbyhøj i 2013 og planlægger at hjemtage
Klinegården i 2015.
 Jean Hald Jensen tiltræder som ny enhedschef i Enhed for Tværsektorielt Samarbejde den 2. januar 2013.
 PC Nordsjælland opretter en diagnostisk enhed for patienter, hvor det er vanskeligt at stille en diagnose. Der etableres desuden et udgående akutteam, der forankres i akutmodtagelsen. Der etableres desuden en ”følge-hjem”-ordning for f.eks.
misbrugere og andre, hvor der er risiko for genindlæggelse. Samarbejde om denne målgruppe ønskes drøftet på det kommende møde.
 Region Hovedstadens Psykiatri foretager en organisatorisk fusion pr. 1. januar
2013 af de børne- og ungdomspsykiatriske centre. Alle nuværende børne- og
ungdomspsykiatriske centre fortsætter som afdelinger i det fusionerede center –
og samarbejdet fortsætter indtil videre ad hidtidige kanaler.
 Der er bevilget midler fra 50 mio. kr. puljen til udgående Akutteam, der er forankret i BUC Glostrup. Akutteamet går i gang primo 2013, og samarbejder med alle
kommuner i regionen.
 Der er bevilget midler efter 50 mio. kr. puljen til etablering af et behandlingstilbud til gruppen af ikke-psykotiske med misbrug. Behandlingstilbuddet er forankret på PC Glostrup og omfatter kommunerne i centrets optageområde.
 Der er bevilget midler fra 50 mio. kr. puljen til ansættelse af en samordningskonsulent i hvert planområde, der skal samarbejde med kommunerne i planområdet.
Der er tale om en styrkelse af RHP´s indsats i det tværsektorielle samarbejde.
 Projektet om tidlig opsporing efter 50 mio. kr. puljen er sat i bero, mens den regionale rolle i den kommende førtidspensionsreform bliver afklaret.
 Region Hovedstadens Psykiatri har fået bevilget satspuljemidler til et projekt
vedr. shared care i forhold til patienter med angst og depression.
Bilag
 Ingen.
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2. Godkendelse af referat af møde den 10. september 2012
Indstilling
 Det indstilles, at samordningsudvalget godkender referatet.
 Det indstilles, at samordningsudvalget beslutter, at referater fremover udsendes
pr. mail med mulighed for bemærkninger indenfor 14 dage, hvorefter de betragtes
som endelige og lægges på RHP´s hjemmeside.
Type af sag
Sagen er til beslutning
Sagsresumé
Referat fra møde 10. september 2012 er fremsendt pr. mail. Referaterne vil fremover
blive udsendt pr. mail med mulighed for at fremsende bemærkninger indenfor 14 dage, hvorefter referatet betragtes som godkendt og lægges på RHP´s hjemmeside.
Beslutning
 Referat af møde 10. september 2012 blev godkendt.


Referat udsendes fremover pr. mail til udvalgsmedlemmer, som har 14 dage til at
fremsætte bemærkninger til referatet, hvorefter det betragtes som godkendt og
lægges på RHP´s hjemmeside.

Bilag
 Referat fra møde den 10. september 2012
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3. IT-kommunikation på psykiatriområdet
Indstilling
Det indstilles, at samordningsudvalget tager orienteringen til efterretning og drøfter
evt. spørgsmål.
Type af sag
Sagen er til orientering og evt. drøftelse.
Sagsresumé
Bende Kilde, der er klyngeformand samt medlem af Psykiatriens IT-SOU (IT samordningsudvalg, som understøtter den tværsektorielle implementering af medcomstandarder), vil på mødet give en orientering om status i forhold implementeringen i
psykiatrien.
Beslutning
 Bende Kilde, der er klyngeformand og kommunal formand for IT-SOUPSYK redegjorde for status på den elektroniske kommunikation via MedCom standarder.
Status er, at regionen, herunder RHP kan kommunikere elektronisk, og den
kommunale kortlægning af muligheder for elektronisk kommunikation skal kvalificeres. IT-leverandører har desuden vanskeligt ved at levere de systemer, der
skal anvendes til den kommunale del af kommunikationen. Bende har udarbejdet
et skriftligt oplæg, der vedlægges referatet.
 Der er nedsat en national arbejdsgruppe, der skal udarbejde en kortlægning af
psykiatri og MedCom standarder med henblik på at vurdere, om udarbejdede
MedCom standarder kan anvendes på det psykiatriske område. Projektbeskrivelsen vedlægges.
 Den administrative styregruppe har godkendt et tilrettet kommissorium for ITarbejdsgruppen under samordningsudvalgene i Region H. Dette kommissorium
skal tiltrædes af de enkelte samordningsudvalg.
 Der er indgået en kommunikationsaftale på det somatiske område. Der er igangsat et projekt, der har fokus på anvendelse af MedCom standarder på psykiatriområdet. Kommunikationsaftalen for somatikken og projektbeskrivelse vedr.
kortlægning af psykiatri og MedCom standarder vedlægges.
Det blev besluttet, at:
Det tilrettede kommissorium for IT-SOUPSYK skal godkendes af samordningsudvalget som grundlag for det videre arbejde med implementering af den tværsektorielle elektroniske kommunikation på det kommende møde.



Bilag
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Ledelsesoverblik – sundhedsaftaler 2012, elektronisk kommunikation, januarseptember 2012 vedr. hele regionen samt Region Hovedstadens Psykiatri
Kommunikationsaftale
Projektbeskrivelse – kortlægning psykiatri og MedCom standarder
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4. Implementering af sundhedsaftalen
Indstilling
Det indstilles, at samordningsudvalget drøfter implementeringen af sundhedsaftalen,
herunder:
 Hvordan der skal følges op på igangværende og kommende projekter i forhold til
sundhedsaftalen samt
 Hvordan der skal følges op på de udviklingsinitiativer, der skal håndteres i samordningsudvalgene
 At der på baggrund af drøftelserne udarbejdes et årshjul som styringsværktøj i
forhold til at følge og igangsætte initiativer til opfølgning af aftalte indsatser.
Type af sag
Sagen er til drøftelse
Sagsresumé
Der er i sundhedsaftalen for 2011 – 2014 på psykiatriområdet fokus dels på det generelle samarbejde, dels på en operationel del med en række udviklingsområder.
Der er udarbejdet en midtvejsstatus, der redegør for den aktuelle status i forhold til
sundhedsaftalerne, hvoraf nogle af de vigtigste i forhold til det generelle samarbejde
er:
 Etablering af ny samordningsudvalgsstruktur
 Etablering af tværgående udviklingsgruppe for psykiatri forventes etableret inden
udgange af 2012
 Samarbejdet med almen praksis er styrket ved etablering af praksiskonsulentordning (PKO)
 Der er udarbejdet ledelsesværktøjer, som giver overblik over udviklingen i indlæggelser, genindlægger, færdigbehandlede patienter mv. samt et overblik over
anvendelsen af elektronisk kommunikation.
I forhold til det operationelle område er der igangsat en række generelle og konkrete
initiativer. Andre initiativer udestår fortsat at blive iværksat. Konkret status i forhold
til de enkelte initiativer fremgår af midtvejsstatus, der vedlægges som bilag.
Generelle initiativer fremgår således i midtvejsstatus. Der er således en række udviklingsinitiativer, der skal drøftes og håndteres i de enkelte samordningsudvalg i planområderne. Det drejer sig om:
 Drøftelse af om resultaterne fra pilotprojekt vedr. IMR med fordel kan udbredes
til andre psykiatriske centre og kommuner
 Drøftelse af udbredelse af projektresultater i forhold til særligt udsatte patienter,
herunder patienter med dobbeltdiagnoser, hjemløshed, kriminalitet mv.
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Drøftelse af udbredelse af projektresultater i forhold til tidlig opsporing og behandling af mennesker med sindslidelse.
Drøftelse af den tværsektorielle indsats i forhold til fysisk sundhed for psykisk
syge.
Drøftelse af resultater efter gennemført audit i forhold til samarbejdsaftalernes
anvendelse i det daglige arbejde
Eventuel drøftelse in-put til emner, som skal håndteres i den tværgående udviklingsgruppe for psykiatri.

Der er følgende konkrete initiativer i forhold til det tværsektorielle samarbejde i planområde Nord.:
 Projekt om konsensus om psykiatriske døgnindlæggelser og udskrivelser af beboere fra socialpsykiatrisk bosted (Psykiatri på tværs)
 Projekt om kropsterapi på tværs (Psykiatri på tværs)
 Projekt om opsøgende arbejde på tværs mhp. at udbrede kendskabet i lokalbefolkningen og blandt nøglepersoner (f.eks. praktiserende læger, præster, viceværter m.fl.) til de muligheder for hjælp, der findes for mennesker med psykisk lidelse (Psykiatri på tværs)
 Projekt de gode historier om samarbejdet, når det fungerer (Psykiatri på tværs)
 Projektet om samarbejde mellem OPUS´s behandlere, UU vejledere og jobkonsulenter, således at man på en smidig måe kan støtte den unge i at fastholde tilknytning til uddannelse og jobmuligheder (Psykiatri på tværs)
 Forebyggelse af genindlæggelser af borgere med psykiske lidelser (Regionens forebyggelsespulje)
 Socialsygeplejerske – det gode patientforløb (Sundhedsstyrelsens satspulje)
Endelig er der er en række opgaver og initiativer, som skal håndteres i den tværgående udviklingsgruppe for psykiatri og som efterfølgende skal forelægges, drøftes
og/eller implementeres i de planområdedækkende samordningsudvalg, Det drejer sig
om:
 Udarbejdelse af auditguide til brug for monitorering af anvendelse af samarbejdsaftalerne i det daglige samarbejde.
 Udarbejdelse af en beskrivelse af opgavefordelingen mellem hhv. kommuner/almen praksis/privatpraktiserende speciallæger og Region Hovedstadens Psykiatri.
 Konkretisering af eventuelt undervisningsbehov vedr. medicinering.
 Afdækning af konkret behov for videndeling og kompetenceudvikling med henblik på iværksættelse af tværgående initiativer, f.eks. ”fælles skolebænk” på psykiatriområdet, temadage mv.
Det foreslås, at sekretariatet på baggrund af drøftelserne udarbejder et udkast til årshjul, der kan fungere som styringsværktøj i forhold til at følge og igangsætte initiativer til opfølgning af aftalte indsatser.
Beslutning
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Kommissoriet for udviklingsgruppen for psykiatri vedlægges referatet.
Projekter, der vedrører planområde nord relateres til sundhedsaftalens temaer,
som derefter tematiseres og drøftes med relevante repræsentanter.
Samordningsudvalget skal generelt have fokus på videndeling og erfaringsudveksling.
På 1. møde i 2013 drøftes samarbejde i forhold til ”følge-hjem” ordning, der er
etableret på PC Nordsjælland.
På 2. møde i 2013 drøftes sundhedskoordinatorfunktionen og beskæftigelsesområdet.
På 3. møde i 2013 drøftes eventuelle fælles projekter. Der kan søge midler efter
Forebyggelsespuljen.
På 4. møde i 2013 drøftes eventuelle fælles projekter, der kan søge midler efter
Forebyggelsespuljen. Der skal desuden være fokus på emner, der ønskes bragt
ind i den kommende sundhedsaftale for 2015 – 2018.
Projektet om socialsygeplejersker er afsluttet, og RHP har valgt ikke at videreføre
ordningen, da andre funktioner dækker socialsygeplejerskens opgaver. Evalueringsrapport vedr. projekt om socialsygeplejersker er under udarbejdelse og eftersendes, når den foreligger.

Bilag
 Midtvejsstatus for sundhedsaftaler – psykiatriområdet
 Igangværende tværsektorielle projekter
 Uddrag af sundhedsaftale for Region Hovedstaden 2011 – 2014
 Kommissorium for udviklingsgruppen for psykiatri
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5. Ledelsesinformation på psykiatriområdet
Indstilling
Det indstilles, at udvalget drøfter, om ledelsesinformationen giver anledning til særlige overvejelser i forhold til det tværsektorielle samarbejde.
Type af sag
Sagen er til drøftelse.
Sagsresumé
Region Hovedstaden udarbejder ledelsesoverblik over:
 Liggetid
 Genindlæggelser
 Unikke CPR-numre, som er genindlagt
 Færdigbehandlede dage/indlæggelser


Beslutning
 Data skal anvendes til drøftelse af særlige temaer. Der var særlig ønske om at fokusere på følgende problemstillinger:
 Genindlæggelse og behov for tværsektorielt samarbejde om målgrupper med gentagne genindlæggelser
 Færdigbehandlede patienter, mulighed for konkret samarbejde på de enkelte borgere med mange ventedage.
 Der var ønske om, at LIS også indeholder oplysninger om udviklingen i den stationære og ambulante psykiatri. Conni Christiansen vil drøfte dette med datagruppen.
Bilag
 Ledelsesoverblik på det psykiatriske område, januar-juni 2012
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6. Beskæftigelse af borgere med psykiske lidelser
Indstilling
Det indstilles, at samordningsudvalget drøfter beskæftigelse af borgere med psykisk
lidelse, herunder samarbejdet med Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland.
Type af sag
Sagen er til drøftelse.
Sagsresumé
Der var på første møde i samordningsudvalget ønske om at der blev sat fokus på problemstillingen vedr. beskæftigelse af borgere med psykisk lidelse, herunder samarbejdet med Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland, den kommende førtidspensionsreform samt projekt ”Brug for alle”.
Region Hovedstadens Psykiatri har indgået en samarbejdsaftale med Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland. Samarbejdsaftalen vedlægges som bilag.
Der har i dette regi været følgende initiativer:
 Afholdelse af fælles konference mellem Beskæftigelsesregion Hovedstaden og
Sjælland, Region Hovedstaden Psykiatri og Psykiatrien i Region Sjælland.
 Udarbejdelse af et koncept for fælles undervisning af medarbejdere fra kommunale jobcentre, socialforvaltninger og medarbejdere fra psykiatrien. Konceptet
afprøves som pilotprojekter i hhv. Region Sjælland og i Region Hovedstaden i
løbet af december 2012. Konceptet vil derefter blive tilrettet i fornødent omfang,
hvorefter det vil kunne anvendes af andre kommuner og andre psykiatriske
centre. I Region Hovedstaden gennemføres pilottesten af konceptet af LyngbyTaarbæk Kommune og Psykiatrisk Center Ballerup.
Beslutning
 Udsat til et kommende møde.
Bilag
 Samarbejdsaftale mellem Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland

Side 11

Emne
7. Brug af den psykiatriske udrykningstjeneste
Indstilling
Det indstilles, at samordningsudvalget drøfter problemstillingen på baggrund af konkret case.
Type af sag
Sagen er til drøftelse.
Sagsresumé
Der er fra kommunal side ønske om at drøfte anvendelsen af Den psykiatriske udrykningstjeneste, også i forhold til børne- og ungeområdet.
Der vedlægges konkrete cases til belysning af problemstillingen.
I forhold til den psykiatriske udrykningstjeneste kan det oplyses, at:
 Ordningen vil i løbet af 2013 blive udbredt, således at den dækker hele regionen
og ikke kun det tidligere Københavns Amt.
 Ordningen er målrettet voksenområdet.
Ordningen er i kraft fra kl. 16.00 – 8.00 på hverdage samt i døgndrift i weekender og
helligdage.
Familiechef Jan Dehn fra Halsnæs Kommune deltager under drøftelsen af dette dagsordenspunkt.
Beslutning
 Den psykiatriske udrykningstjeneste bliver primo 2013 udbredt, således at den
dækker hele regionen. Den psykiatriske udrykningstjeneste er ikke døgndækkende, men er i funktion fra kl. 16.00 – 08.00 samt i weekender og helligdage. Det er
ikke muligt for udrykningstjenesten at fixere eller medicinere borgere efter psykiatriloven – dette kan alene finde sted på psykiatriske afdelinger, når særlige betingelser er opfyldt.
 Det nyetablerede, udgående akutteam, der bliver etableret og forankret i akutfunktionen på BUC Glostrup samt den nyetablerede akutfunktion på PC Nordsjælland vil evt. også kunne aktiveres. Der udestår dog en nærmere konkretisering af disse akutfunktioner.
 RHP vil til næste møde udarbejde et notat, der redegør for handlemuligheder, når
der opstår akut behov for hjælp.
Bilag
 Cases fra Halsnæs Kommune vedr. psykiatrisk udrykning.
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8. Tværsektorielt samarbejde om patienter, der bliver behandlet efter pakkeforløb
Indstilling
Det indstilles, at den rejste problemstilling drøftes på mødet, og at der tages stilling
til, om der er behov for at sætte yderligere fokus på problemstillingen.
Type af sag
Sagen er til drøftelse.
Sagsresumé
Der er fra kommunal side ønske om at drøfte, hvordan det tværsektorielle samarbejde
om patienter, der bliver behandlet i pakkeforløb kan styrkes. Der er ønske om, at
kommunerne uddyber yderligere på mødet.
Om behandling i pakkeforløb
Den udvidede behandlingsret på psykiatriområdet giver patienter med psykisk sygdom ret til at vælge et privat behandlingstilbud, hvis det offentlige ikke kan tilbyde
behandling indenfor en frist på to måneder. Der blev i den forbindelse udviklet en
række pakkeforløb, der fastlægger et behandlingsforløb for en given lidelse, både i
indhold og tidsmæssig udstrækning. Der er f.eks. behandlingspakker for patienter
med angst, depression, ocd, spiseforstyrrelser mv.
Behandlingspakkerne er primært målrettet patienter med ikke-psykotiske lidelser, der
bliver henvist til behandling i psykiatrien. Patienter med behov for akut psykiatrisk
behandling bliver indlagt uden ventetid.
Beslutning
 Udsat til et kommende møde.
Bilag
 Danske Regioners rapport: Kvalitet i psykiatrien – en ny dagsorden for diagnostik
og behandling
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9. Mødeplan 2013
Indstilling
Det indstilles, at mødeplan for samordningsudvalget i planområde nord for 2013 tiltrædes.
18. april 2013 kl. 10.00 – 11.30
27. maj 2013 kl. 13.00 – 14.30
2. oktober 2013 kl. 13.00 – 14.30
28. november 2013 kl. 13.00 – 14.30
Type af sag
Sagen er til beslutning.
Sagsresumé
Beslutning
Mødeplan tiltrådt, dog således at møderne er udvidet til 2 timer.
Mødeplan 2013:
18. april 2013 kl. 10.00 – 12.00 på PC Nordsjælland
27. maj 2013 kl. 13.00 – 15.00 i Halsnæs Kommune (Frederiksværk)
2. oktober 2013 kl. 13.00 – 15.00 på PC Nordsjælland
28. november 2013 kl. 13.00 – 15.00 i Halsnæs Kommune (Frederiksværk)
Bilag
Ingen.
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10. Næste møde
Indstilling
Næste møde afholdes den 18. april 2013, kl. 10.00 – 12.00 på Psykiatrisk Center
Nordsjælland.
Type af sag
Sagsresumé
Beslutning
Næste møde afholdes den 18. april 2013, kl. 10.00 – 12.00 på Psykiatrisk Center
Nordsjælland.
Bilag
Ingen.
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11. Eventuelt
Indstilling
Type af sag
Sagsresumé
Beslutning
Bilag
Ingen.
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