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1. Baggrund

I regi af Sundhedsaftalen 2015-2018 og i Psykiatriplan 2015-2020, igangsættes en række indsatser med
henblik på at styrke det tværsektorielle samarbejde i forhold til færdigbehandlede patienter, forebyggelse af (gen)indlæggelser, sikre gode overgange/patientforløb, øge tilgængeligheden, skabe fleksible og
kortvarige indlæggelsesforløb m.v. Disse indsatser forventes på sigt at bidrage til et mere forpligtende
tværsektorielt samarbejde og bedre patientforløb.
Ved et samarbejdsmøde på direktørniveau mellem Aalborg Kommune, Psykiatrien og Regionen den 28.
september 2015, var der enighed om, at det er en fælles opgave at løse udfordringerne i forhold til fær-

digbehandlede patienter, genindlagte patienter samt indlagte patienter, der bor i socialpsykiatriske botilbud.
Det blev på samarbejdsmødet aftalt, at der nedsættes en bilateral tværsektoriel arbejdsgruppe med
ledelsesrepræsentanter fra Aalborg Kommune og Klinik Psykiatri Syd, der skal drøfte fælles udfordringer og komme med konkrete forslag til en styrkelse af samarbejdet mellem Aalborg Kommune og Klinik
Psykiatri Syd.

2. Formål

Formålet med arbejdet er at styrke samarbejdet mellem Aalborg Kommune og Klinik Psykiatri Syd. Det
er væsentligt, at der i arbejdet tages højde for, at kommunen og regionen arbejder med udgangspunkt i
forskellig lovgivning.

3. Mål

Målet er at reducere antallet af indlagte færdigbehandlede patienter, forebygge genindlæggelser samt
nedbringe antallet af indlagte patienter, der samtidig er tilknyttet et socialpsykiatrisk botilbud i Aalborg
Kommune. Der skal udvikles og implementeres konkrete indsatser og metoder, der optimerer det tværsektorielle samarbejde omkring forløbet for den enkelte borger/patient, herunder etablering af Patientens Team/ Borgerens Team.

4. Målgruppe

Målgruppen er færdigbehandlede patienter og patienter fra Aalborg Kommune med mange genindlæggelsesforløb og/eller lange indlæggelsesforløb samt borgere i botilbud og borgere med bostøtte, der er
indlagt i Psykiatrien.
Det tværsektorielle samarbejde skal endvidere have fokus på mulighederne for at forebygge indlæggelser for den gruppe af borgere i psykiatrisk behandling, der er tildelt ressourceforløb1.

5. Leverancer/opgaver:

Arbejdsgruppen har følgende opgaver:

Beskrive udfordringerne i samarbejdet på medarbejderniveau mellem Aalborg Kommune og Klinik
Psykiatri Syd

Beskrive udfordringerne på patientniveau - evt. med udgangspunkt i relevante cases, herunder:
o Generelle problemstillinger vedr. færdigbehandlede patienter
o Generelle årsager til indlæggelse af patienter fra botilbud i Aalborg Kommune

Beskrive initiativer, der kan forebygge indlæggelser
1

Jf. målgruppe 2 i Aalborg Kommunes notat om udmøntning af ramme til borgere med psykiatriske lidelser.
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Beskrive initiativer for, hvorledes samarbejdet om det konkrete borger-/patientforløb kan forbedres
og optimeres
Identificere og stratificere behandlings-, pleje- og pædagogiske behov hos færdigbehandlede og
genindlagte patienter
Beskrive forslag til konkrete initiativer, der kan nedbringe antallet af færdigbehandlede patienter i
Psykiatrien og forebygge genindlæggelser
Udarbejde en konkret handleplan for de foreslåede initiativer
Beskrive forslag til fælles kompetenceudvikling, der understøtter indsatser i handleplanen
Udarbejde mål og komme med forslag til løbende monitorering af effekten af indsatsen.

6. Økonomi og ressourcer

Medlemmerne af arbejdsgruppen deltager i arbejdet uden vederlag. Forslagene til udvikling af samarbejdet vil som udgangspunkt være udgiftsneutrale. Der kan være udgifter i forbindelse med forslag om
kompetenceudvikling af relevante medarbejdere.
Såfremt der er forslag, der kræver ekstra bevilling, skal det administrativt og politisk godkendes i henholdsvis kommunen og regionen.

Yderligere information

Reference og arbejdsgang:
Arbejdsgruppen afrapporterer til relevante direktører i Aalborg Kommune, Psykiatrien og regionen.
Arbejdsgruppen inddrager løbende det lokale Samarbejdsforum for mellem Klinik Psykiatri Syd og Aalborg Kommune.
Bilagsmateriale:
 Notat fra Aalborg Kommune vedr. udmøntning af rammen til borgere med psykiatriske lidelser
 Brev fra Psykiatriledelsen vedr. udvidelse af samarbejdet mellem Psykiatrien og Aalborg Kommune (den 23. september 2015)
 Referat fra samarbejdsmødet mellem Aalborg Kommune og Psykiatrien den 28. september
2015.
 Aktivitetsopgørelse vedr. antal færdigbehandlede patienter, antal genindlæggelse og indlagte
patienter i Psykiatrien, der samtidig er tilknyttet et socialpsykiatrisk botilbud i Aalborg Kommune
(udarbejdes i samarbejde mellem Psykiatrien og Aalborg Kommune)
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