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Fælles kommunale målsætninger for psykiatrien
De 29 kommuner i KKR Hovedstaden har udarbejdet et rammepapir, der
under navnet ”Kommunernes fælles rolle – udviklingen af det næres sundhedsvæsen” opstiller fælles strategiske politiske målsætninger for udviklingen af det nære sundhedsvæsen i kommunerne på det somatiske område.
Rammepapiret har været til politisk behandling i de 29 kommuner, og der er
bred opbakning til de fælles kommunale rammer og målsætninger.
Det står dog klart efter høring og dialog mellem kommunerne, at der er
ønske både fra politisk og administrativ side om, at psykiatrien inddrages i
det fælles kommunale arbejde med at udvikle det nære sundhedsvæsen. I
lighed med det somatiske område er målet at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om, hvilke ydelser man leverer til borgerne – og
hvad man kan forvente som samarbejdspart, at alle kommuner i regionen
kan løfte på det psykiatriske område.
KKRs Embedsmandsudvalg for Sundhed inviterer derfor Psykiatriens Samordningsudvalg til at bistå kommunerne med at skabe gode, virkelighedsnære målsætninger for den del af det nære sundhedsvæsen, der omhandler
psykiatrien.
Som inspiration til arbejdet medsendes et notat fra KL, der beskriver nogle
mulige målsætninger for psykiatrien. Notatet er alene inspiration men angiver dog på hvilket detailniveau målsætningerne forventes udformet.
Udover indspil fra KL har Embedsmandsudvalget drøftet, at der kan foreslås målsætninger på følgende områder:
• unge med psykiatriske lidelser,
• sammenhængen mellem psykiatri og beskæftigelsesområdet,
• psykisk syge med somatiske lidelser.
Forslag til fælles kommunale målsætninger sendes til KKR Hovedstadens
sekretariat: afp@kl.dk senest den 12. juni 2013
Vi ser frem til jeres tilbagemelding.
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Med venlig hilsen

Torben Laúren
Formand for KKRs Embedsmandsudvalg for Sundhed
Vedlagt: notat om mulige fælles kommunale målsætninger på psykiatriområdet.
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