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Baggrund for konkretisering af aftalen
I februar 2008 blev samarbejdsaftalen om indlæggelse og udskrivning indgået mellem Region
Nordjylland og kommunerne i Regionen som en del af Sundhedsaftalerne. Afdeling Nord –
Brønderslev Psykiatriske Sygehus – og kommunerne i Afdeling Nords optageområde.
Brønderslev, Hjørring, Jammerbugt, Frederikshavn og Læsø finder det nødvendigt at
konkretisere indholdet i aftalen med henblik på at gøre den mere operationel. Derfor blev der
nedsat en arbejdsgruppe under kontaktudvalget for Afdeling Nord og kommunerne i Afdeling
Nords optageområde med henblik på denne konkretisering.
Senest i februar 2011 er revideres ”Konkretisering af Samarbejdsaftale om indlæggelse og
udskrivning på sindslidendeområdet” i forhold til de nye sundhedsaftaler.
Arbejdsgruppen har følgende sammensætning:
 Pernille Bernt Madsen, ledende socialrådgiver, Afdeling Nord – Formand for
arbejdsgruppen
 Helle Torp, visitator, Brønderslev Kommune
 Alice Eriksen, afdelingsleder, myndighedsfunktionen, Frederikshavns Kommune
(repræsenterer også Læsø Kommune)
 Mikael Karup Haugaard, leder af myndighedsfunktion handicap, Hjørring Kommune
 Inger Marie Grønborg, teamleder, Jammerbugt Kommune

Konkretisering af aftalen
Konkretiseringen følger strukturen i ”Samarbejdsaftale om indlæggelse og udskrivning”.
Hensigten er at borgeren oplever sammenhæng i indsatsen. Planlægning af udskrivning
påbegyndes ved indlæggelsen.

Målgruppe







Borgere, der har en sindslidelse og som kan være i forskellige faser af patientforløbet
Praktiserende læger
Fagpersoner i kommunerne
Fagpersoner i regionen
Psykiatrien
Afdelingen for Primær Sundhed
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Specialsektoren

3

Før indlæggelse


Henvisende læge sender en fyldestgørende henvisning til den relevante afdeling på
Sygehuset.



Ved planlagte indlæggelser på det psykiatriske område kvitterer sygehuset for
modtagelse af henvisning inden for 8 dage. Kvitteringen tilgår såvel borgeren, som
den praktiserende læge og der meddeles samtidig et tidspunkt for
udredning/forundersøgelse/behandling.



Såfremt Psykiatrien ikke kan tilbyde en tid til udredning/forundersøgelse eller
behandling inden 60 dage kan borgeren viderehenvises til private sygehuse eller
klinikker, der har indgået aftale med Danske Regioner om den relevante behandling.



Egen læge vurderer muligheden for forebyggende tiltag i forbindelse med et forventet
behandlingsforløb, og ved forundersøgelsen følger sygehuset op på de forebyggende
foranstaltninger kost, rygning, alkohol og motion (KRAM) i relation til det videre
behandlingsforløb i sygehusregi.



Vurderer sygehuset, at borgeren vil have behov for hjælp (fx socialpsykiatrisk støtte,
hjemmepleje, hjemmesygepleje, træning eller lignende) efter behandlingen, tages der
kontakt til den relevante afdeling i borgerens hjemkommune.

Ved indlæggelse
Aftalens indhold om indlæggelsesadvis og indlæggelsesrapporter forudsætter et elektronisk
system, som på nuværende tidspunkt ikke findes på det psykiatriske område. Derfor må denne
del opfattes som hensigtserklæringer indtil systemerne er etableret. Der findes ingen præcis
tidsplan herfor.
Samtykke fra patienten til brug for udveksling af oplysninger mellem sygehus og kommune,
indhentes af sygehuset senest 5 hverdage efter indlæggelsen, såfremt dette er muligt.
Det professionelle netværk omkring patienten skal informeres, når patienten indlægges.
Patientens kontaktperson under indlæggelse er ansvarlig for at kontakte kommunens
kontaktperson, som herefter er ansvarlig for videre relevant formidling i kommunalt regi. De
kommunale kontaktpersoner fremgår bagerst i denne skrivelse.

Under indlæggelse
Planlægningsmøder
Planlægningsmøder afholdes for at sikre kontinuitet og sammenhæng i patientens støtte – og
rehabiliteringsforløb efter udskrivning, således at flest mulige forløb også opnår et sammenfald
mellem færdigbehandlingstidspunktet og udskrivningstidspunktet. Psykiatrien er ansvarlig for,
at der afholdes planlægningsmøder med relevante samarbejdspartnere tidligst muligt i
indlæggelsesforløbet, når psykiatrien har vurderet, at en patient efter udskrivning har behov
for visitation til:





Særlig social støtte, omsorg og vejledning i dagligdagen for at kunne klare hverdagen i
selvstændig bolig
Midlertidigt eller længerevarende botilbud
Personlig pleje og/eller praktisk hjælp
Anden hjælp
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Dette er gældende for såvel nyafdækkede behov eller ved væsentlige justeringer af allerede
visiteret hjælp.








Møderne afholdes sammen med patienten, efter dennes samtykke
Udover patienten kan der være deltagelse af pårørende, personale fra sengeafsnittet
herunder fra eventuelle ambulante enheder, rådgiver/visitator/andre fra
hjemkommunen.
Praktiserende læge skal indkaldes, hvis der skal udarbejdes en udskrivningsaftale eller
en koordinationsplan
Der indkaldes til planlægningsmøde senest 4 arbejdsdage inden den planlagte dato for
mødet
Psykiatrien tematiserer mødet så præcist som muligt overfor den kommunale
kontaktperson, med henblik på at kommunen kan sende relevante repræsentanter til
mødet.
Psykiatrien er mødeleder og samler op på indgåede aftaler i slutningen af mødet med
henblik på at opnå fælles forståelse af de indgåede aftaler
Mødedeltagerne er selv ansvarlige for udarbejdelse af mødenotater til videre
journalisering

Kommunal støtte under indlæggelse
Der opereres med to typer af kommunal støtte i relation til borgere med en sindslidelse,
nemlig støttekontaktperson og bostøtte. Støttekontaktpersonordningen er et uvisiteret og
opsøgende kommunalt tilbud til socialt udsatte voksne med sindslidelse. Bostøtte i egen bolig
eller botilbud er et visiteret kommunalt støttetilbud med henblik på at hjælpe og/eller støtte
borgeren til at klare en selvstændig tilværelse i egen bolig og få hverdagen til at fungere.
Dette sker enten gennem udvikling eller vedligeholdelse af færdigheder.
Psykiatrien kan forvente følgende indsats fra hjemkommunen til patienter under indlæggelse:
Brønderslev Kommune:
 Bevilliget hjælp fra Socialpsykiatrien, hjemmehjælp og hjemmesygepleje ophører ved
indlæggelse.
 Som hovedregel har bostøtteren ingen kontakt med borgeren under indlæggelse.
 Undtagelsesvis kan der, i meget særlige tilfælde, rettes henvendelse til visitationen,
som kan vurdere, om der kan bevilliges bostøtte under indlæggelse.
Frederikshavn Kommune:
 Der foretages en konkret og individuel vurdering i hvert enkelt tilfælde
 I enkelte tilfælde bliver der bevilliget flere timer, hvis denne indsats betyder en
hurtigere udskrivning
 De fleste indlagte borgere får støtte under indlæggelserne – men i enkelte tilfælde
vurderes det kun nødvendigt med sporadisk eller ingen kontakt.
 Omfanget af støtten under indlæggelse sker efter aftale med sygehusets personale
Hjørring Kommune:
Bostøtte i eget hjem:
 Bostøtte i eget hjem ” sættes i bero” under indlæggelse
 Kontakten mellem bruger og medarbejder bevares dog under indlæggelse – enten i
form af telefonisk kontakt, sms eller besøg af medarbejder på Psykiatrisk Sygehus –
efter konkret vurdering og aftale
 Medarbejder deltager efter aftale i relevante møder under indlæggelsen
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Bostøtte i botilbud:
 Sættes i bero under indlæggelse – dog oftest hyppigere kontaktbesøg på Psykiatrisk
Sygehus og besøg i eget hjem under indlæggelse.
Jammerbugt Kommune:
 Der foretages en konkret og individuel vurdering i hvert enkelt tilfælde.
Læsø Kommune:
 Fortsat kontakt til borgeren under indlæggelse ud fra en individuel vurdering.

Aftaler vedrørende børn af psykisk syge
Behandlingspsykiatrien
Psykiatrien har ansvar for udredning og behandling af sindslidende, afdækning af patientens
familiære forhold og underretning til kommunen, hvor der er børn med behov for støtte.
Kommunen
Kommunen har ansvar for at varetage en indsats i forhold til børn med en psykisk syg
forælder, herunder pligt til at behandle underretninger samt iværksætte undersøgelse af behov
for støtte omkring barnet og iværksætte nødvendige initiativer, herunder akutindsats.
Kommunen skal endvidere efter henvendelse yde rådgivning til forældre med sindslidelse og
deres børn.
Fokusområder
 Vidensgruppen for børn af psykisk syge, der består af kommunale og regionale
repræsentanter, skal videreføres i aftaleperioden. Psykiatrien, Region Nordjylland er
koordinator samt sekretariatsbetjener vidensgruppen.
 Kommunen har i aftaleperioden fokus på muligheden for at udbygge kommunale tilbud
til børn af psykisk syge i samarbejde med behandlingspsykiatrien.

Samarbejde i forhold til færdigbehandlede patienter
Samarbejdsaftalen om indlæggelse og udskrivelse beskriver, hvornår en patient kan være
erklæret færdigbehandlet. Det er vigtigt, at der har været et tæt samarbejde med patientens
hjemkommune i hele forløbet, så hjemkommunen har haft tid og mulighed for at etablere et
relevant tilbud.
Psykiatrien involverer patientens kommunale sagsbehandler i processen frem mod
færdigbehandlingsvurderingen. Når patienten erklæres færdigbehandlet, foretager Psykiatrien
en registrering heraf med henblik på afregning, og patientens sagsbehandler orienteres via
mail, som også sendes CC til den kommunale kontaktperson.
Orientering til kommunal sagsbehandler og kontaktperson sker via sikker E-mail. Afdeling Nord
kan modtage sikker E-mail på adressen: socialraadgivere-afdN@rn.dk
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Kommunale kontaktpersoner
Brønderslev Kommune:

Visitationen – ved behov for støtte/hjælp eller boform
Helle Torp, tlf. 99 45 46 54 mail: helle.torp@99454545.dk
Tami Madsen, tlf. 99 45 52 17 mail: tami.madsen@99454545.dk
Käthe Sikjær, tlf. 99 45 52 14 mail: kathe.sikjaer@99454545.dk
Ved færdigmeldinger skal mailen sendes til sikkerpost@99454545.dk
og attestere til den visitator, der skal have den.

Frederikshavn Kommune:Faglig koordinator for psykiatriområdet Jens Peter Gam
tlf. 98 45 51 87 mail: jpag@frederikshavn.dk
Læsø Kommune:

Anne Trondal, socialfaglig leder, tlf. 96 21 30 55 mail: atr@laesoe.dk

Jammerbugt Kommune: Myndighedsafdelingen, tlf. 71 57 75 90.
Mail: visitator@jammerbugt.dk
Hjørring Kommune:

Myndighedsfunktion Handicap Rikke Kjærsgaard Fogh, adm.
medarbejder mail: rikke.kjaersgaard.fogh@hjoerring.dk
Mikael Karup Haugaard, leder af Myndighedsfunktion Handicap, tlf.
72 33 50 99 mail: mikael.karup.haugaard@hjoerring.dk

Ved udskrivelse
Information til Kommune ved udskrivelse at patient fra psykiatrisk sengeafsnit:
Jf. Psykiatriens instruks Information til kommune m.v. ved udskrivelse af patient fra
psykiatrisk sengeafsnit er psykiatriske sengeaftsnit ansvarlige for, at følgende oplysninger
senest 3 hverdage efter udskrivelsen er formidlet til relevante kommunale samarbejdsparter:





Sygeplejestatus
Igangværende behandling, herunder lægemiddelliste
Behov for efterbehandling og opfølgning af sundhedsfremmende, rehabiliterende
karakter, herunder eventuel genoptræningsplan
Behov for hjælpeforanstaltninger

Dette sker ved, at Psykiatrien sender et brev til relevante kommunale myndighed og
samarbejdsparter, som indeholder relevante oplysninger, der skal sikre en koordineret
overdragelse til hjemkommunen.
Afsendelse af dette brev fordrer patientens informerede samtykke, som sengeafsnittet
indhenter inden afsendelse.
Ved ikke planlagt udskrivelse foretages en individuel vurdering af behov for information til
kommunen. Såfremt det skønnes, at information er nødvendigt af hensyn til patienten,
orienterer læge eller kontaktpersonen den kommunale kontaktperson samt de pårørende om,
at patienten har forladt sengeafsnittet.
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Rapporten er udarbejdet i samarbejde mellem Afdeling Nord,
Brønderslev Psykiatriske Sygehus og de nordjyske kommuner i
Afdeling Nords optageområde, Brønderslev, Hjørring, Jammerbugt
og Læsø.
Brønderslev Psykiatriske Sygehus
Hjørringvej 180
9700 Brønderslev
96 45 22 00
www.psykiatri.rn.dk
Læs mere om Region Nordjylland på www.rn.dk
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