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Aftale om drift og udvikling i
2022 for PVK er indgået
mellem Psykiatriledelsen og
enhedsledelsen. Aftalen
tilkendegiver de indsatser, der
skal arbejdes fokuseret med i
2022.
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OM DET LOKALE TILLÆG TIL DUA 2022
Aftale om drift og udvikling i 2022 for PVK er indgået mellem Psykiatriledelsen og
enhedsledelsen for PVK.
Det lokale aftaledokument er et tillæg til drifts- og udviklingsaftalen for Psykiatrien 2022. Både
drifts- og udviklingsaftalen for Psykiatrien og det lokale aftaledokument tilkendegiver indsatser
og områder, der skal arbejdes fokuseret med i 2022.
Drifts- og udviklingsaftalen for Psykiatrien samt det lokale aftaledokument udgør
omdrejningspunkt for den dialog, der finder sted mellem Psykiatriledelsen og enhedsledelsen
ved dialogmøderne i 2022.
PVK bidrager ift. Psykiatriens målsætning om at styrke implementeringen af recoverystrategien
på fokusområderne: Håb, Relation og overgange, og i 2022 i særlig grad i Shared Care projektet
om afklarende samtaler, hvor vi vil have fokus på både den kliniske- og den personlige recovery.
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1. Indsatser i 2022
Shared Care projekt med afklarende samtaler
Formål:
At støtte almen lægepraksis i deres opgave med udredning og behandling af patienter med
psykisk lidelse, når patienterne ikke tilhører målgruppe for sygehuspsykiatrien.
At patienterne oplever en let overgang mellem primær og sekundær sektor
Mål 2022

Indikatorer 2022

Indsats 2022

At etablere en
rådgivende funktion for
almen praksis i PVK fra
d. 1.4.2022

Projektet er etableret og
der afholdes op til 16
videosamtaler ugentl.
ved udgangen af 2022

Ansætte 1 visitator og en
overlæge (2/5 deltid)

Almenlægepraksis er
vidende om projektet og
vil anvende tilbuddet
om rådgivning
3. kvartal 2022

Ansvarlig/opfølgning
TW

Indkøb af nødvendig
hardware
Intern arbejdsgruppe
mhp
Arbejdsgangsanalyse, og
arbejdsopgaveoversigt.
Information i
PraksisInfo og på
hjemmeside
Evaluering ½ årligt,
status til Vis Udvalget.
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Tilbageviste henvisninger i Børne- og Ungdomspsykiatrien
Formål:
At skabe klarhed og sammenhæng i visitationsprocessen af børn og unge til psykiatrien mellem
forskellige søjler i kommunen, almen praksis og Børne- og Ungdomspsykiatrien.
At sikre kommunikation og dialog mellem henviser og visitator, særligt i tilfælde af
tilbagehenvisning, viderehenvisning og vurderet behov for yderligere information fra henviser.
Mål 2022

Indikatorer 2022

At anbefalinger fra
Temagruppen for
børn og unge med
trivselsudfordringer
gennemføres hvor
hovedkonklusion er at
sikre samarbejde og
dialog mellem almen
lægepraksis, PPR og
socialforvaltningerne
inden henvisning til
B&U og mellem
primær og sekundær
sektor i det videre
forløb.

Følge
tilbagevisningsandelen
over tid opdelt i
kommuner og fra henviser
(Kommuner, APL). Status
x 2 årligt i
Visitationsudvalget

Indsats 2022
Dialog melemme henviser
og Psykiatrisk
Visitationsklinik ved
henvisning og ved
tilbagevisning. Daglig
telefontid, alle visitatorer

Ansvarlig/opfølgni
ng
TW/AAP

Tilbyde samarbejdsmøder
med kommuner
Revision af ”Den gode
Henvisning” på Sundhed.dk
sammen med
praksiskoordinator.
Mulig deltagelse fra PVK i
indsatser:
Forløbsprogrammer med
fokus på opgavefordelingen
mellem almen praksis,
PPR, socialforvaltning og
B&U.
Udvikle
samarbejdsmodeller for de
enkelte kommuner med
B&U (BUF)
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Geografisk og social lighed i adgang til behandling i Psykiatrien
Formål:
At sikre geografisk og social lige adgang til Psykiatrien iht den regional og nationale målsætning.
At sikre et godt datagrundlag, så udvikling og effekter kan måles.

Mål 2022

Indikatorer 2022

Indsats 2022

At PVK udarbejder en
en indikator-oversigt
med henblik på at
vurdere effekt af
eventuelle indsatser, og
årligt give Udvalg for
visitation og pakkeforløb
orientering om
udviklingen i adgang til
(og brug af) regionens
ambulante psykiatri geografisk og socialt.

Indsamling af 2022-data
der præsenteres ved 1.
møde i Udvalg for
visitation og pakkeforløb
i 2023

Monitorere udviklingen
i adgang til Psykiatrien
RSJ, geografisk og
socioøkonomisk.

Ansvarlig/opfølgning
PVK/ AAP

Analysere
henvisningsmønstre og
visitationspraksis
kommunalt fordelt
sammenholdt med det
socioøkonomiske indeks
Implementere nye
indikatorer, som måtte
ønskes fra Udvalg vedr.
visitation og pakkeforløb
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