Rammepapir for tværsektorielt samarbejde om regionale udgående teams
i psykiatrien (voksen)
Baggrund
Som en del af det regionale budgetforlig 2019 afsatte Region Midtjylland 50 mio. kr. til et løft af psykiatrien,
heraf er 8 mio. kr. afsat til en styrkelse og harmonisering af den udgående ambulante aktivitet på tværs af
regionen. Formålet er at skabe hurtig kontakt, forebygge indlæggelser og fremme tidlig udskrivelse. Da den
udgående ambulante aktivitet har tydelige snitflader til kommunerne, er arbejdet forankret i regi af
alliancen om den nære psykiatri.
På den baggrund er der i regi af Alliancen om den nære psykiatri udarbejdet et rammepapir for
samarbejdet om regionale udgående teams i psykiatrien (voksen) samt et forslag til
implementeringsovervejelser for udmøntningen. Rammepapiret indgår som et af udviklingsinitiativerne
målrettet voksne borgere med svær psykisk sygdom, som er et af målene i sundhedsaftalen (2019-2023)
under indsatsområdet den nære psykiatri.
Rammepapiret
Formålet med rammepapiret er at skitsere, hvordan samarbejdet om de udgående teams skal se ud.
Kernen i rammepapiret udgøres af fem principper, der skal være med til at sikre gode sammenhængende
borgerforløb.
Gensidig samarbejds- og informationspligt
Princippet indebærer blandt andet, at vi tidligt er opmærksom på hinanden som samarbejdspart i konkrete
borgerforløb, så vi tager tidlig kontakt til hinanden, informerer hinanden og stiller os til rådighed for
hinanden.
Kort reaktionstid
Princippet om kort reaktionstid betyder blandt andet, at der er enighed om, at der skal være skabt hurtig
kontakt til relevante parter inden for 2-3 arbejdsdage. Herefter udarbejder de relevante parter (kommune,
regionspsykiatri, almen praksis, borger) sammen en fælles plan for borgerens videre forløb.
Tilgængelighed
Dette princip indebærer, at vi kan tilbyde en enkelt indgang samt intern koordinering i egen organisation i
forhold til den første kontakt om en borger. Når der er etableret den første kontakt om en borger, skal det
være tydeligt, hvem man som samarbejdspart kontakter fremover vedrørende forløbet.
Relationsdannelse
Høj kvalitet i samarbejdet mellem kommuner, region og almen praksis er essentielt for at kunne gøre en
forskel for borgerne. Derfor prioriteres relationsdannelse og kendskabet til hinanden som et middel til at
sikre høj kvalitet i vores samarbejde.
Rådgivning og sparring
Almen praksis og kommuner kan have behov for specialiseret ekspertise og rådgivning fra det udgående
team ift. at sikre det bedste forløb for borgeren. Princippet om rådgivning og sparring indebærer derfor, at
det udgående ambulante team understøtter kommune og praktiserende læge med rådgivning og
specialiseret ekspertise om de konkrete borgerforløb.

Principperne udgør rammen for samarbejdet, mens selve udmøntningen aftales i det lokale
klyngesamarbejde om de udgående teams. Der er udarbejdet et tillæg til rammepapiret om
implementeringsovervejelser for udmøntningen.
Proces
Rammepapiret er godkendt i Sundhedskoordinationsudvalget 30. oktober 2019 og sendes nu til
godkendelse i de 19 kommuner og i regionen med henblik på ikrafttrædelse pr. 1. januar 2020.
Rammepapiret er drøftet i DASSOS 27/8 og i Sundhedsstyregruppen/KOSU 25/9. KD-net blev orienteret om
rammepapiret den 25/10. Rammepapiret bliver desuden fremlagt til godkendelse i KKR 8/11 samt i
Praksisplanudvalget 26/11 2019.
2020 bliver et testår. Det betyder, at det ikke forventes, at alle parter står klar til at efterleve alle fem
principper fra dag ét. Teståret er et udviklingsår, hvor man i klyngen får aftalt med hinanden, hvad der skal
til for at udmønte principperne i løbet af 2020.
Primo 2021 evalueres samarbejdet om de udgående teams.

