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Roskilde Kommunes høringssvar til Visions- og Udviklingsplan for Psykiatrien i
Region Sjælland 2018-2023

19. maj 2017

Roskilde Kommune fremsender hermed bemærkninger til Visions- og Udviklingsplan for Psykiatrien i Region
Sjælland 2018-2023 og takker i den sammenhæng for muligheden for at afgive høringssvar.
Visions- og Udviklingsplan for Psykiatrien sætter en fornuftig retning for Psykiatrien i den kommende årrække. I den
forbindelse stiller Roskilde Kommune sig dog undrende overfor, at Region Sjælland behandler en visions- og
udviklingsplan umiddelbart inden det nationale udvalg for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen
kommer med deres anbefalinger. En af udvalgets målgrupper er netop mennesker med psykiske lidelser, herunder
mennesker med samtidigt misbrug. Det må forventes, at udvalgets anbefalinger vil berøre visions- og
udviklingsarbejdet i Psykiatrien i Region Sjælland og samarbejdet omkring disse borgere.
AD: 1. vision – Psykiatrien i Region Sjælland leverer sammenhængende og fleksibel sygehusbehandling
Roskilde Kommune anser det for positivt, at Psykiatrien fokuserer på et styrket samarbejde med kommunerne.
Ligesom Regionen, anser kommunerne forbindelsen til nærmiljøet og hverdagslivet som fremmende i forhold til
den fremadrettede rehabiliteringsproces.
Roskilde Kommune vil gerne opfordre til, at det styrkede samarbejde med kommunerne kan understøtte en lavere
genindlæggelsesfrekvens i Psykiatrien og en styrket tværsektoriel kommunikation omkring det samlede
behandlings- og rehabiliteringsforløb.
Roskilde Kommune anser det for positivt, at udbrede erfaringerne med Integreret Psykiatri. Roskilde Kommune har
i den sammenhæng inviteret til et tættere samarbejde mellem Psykiatrien Øst og Roskilde Kommunes
socialpsykiatriske botilbud på Toftebakken.
Kommunerne har dog gennem de senere år mærket presset fra nedlæggelse af sengepladser i Psykiatrien. Der er
et stort behov for, at samarbejdet om de ambulante patienter styrkes og ikke skaber et øget pres på de kommunale
botilbud, men at borgerne rent faktisk formår at opholde sig i egen bolig under det ambulante patientforløb i
psykiatrien. Roskilde Kommune anser dette som et fælles ansvar for henholdsvis region og kommune. Roskilde
Kommune ser derfor frem til et styrket og mere konkret samarbejde på dette område.
I relation til en udbygning af det ambulante område, vil Roskilde Kommune opfordre Psykiatrien til at sikre, at også
marginaliserede/socialt udsatte borgere har adgang til psykiatrisk behandling. Roskilde Kommune vil opfordre
regionen til et tættere samarbejde med kommunerne for at sikre en indsats mod overdødelighed blandt borgere
med psykiatrisk sygdom.
Roskilde kommune undrer sig over, at der i Visions- og Udviklingsplanen ikke er fokus på den fortsatte
implementering af forløbsprogrammet for mennesker med psykisk lidelse og samtidigt misbrug, herunder de
koordinerede indsatsplaner for dobbelt diagnosticerede, som er udarbejdet i dette regi. Samarbejdet omkring de

Side2/2

koordinerende indsatsplaner kan fremadrettet styrke det tværsektorielle behandlings- og rehabiliteringsforløb samt
borgerens egen oplevelse af sammenhæng i indsatsen. Roskilde Kommune vil gerne opfordre til, at samarbejdet
omkring forløbsprogrammer indgår i Visions- og Udviklingsplanen.
Roskilde Kommune bifalder udnyttelsen af nye teknologiske muligheder og anerkender at løsninger i og nær
borgerens egen bopæl kan have en positiv effekt for recovery og rehabilitering. Dog vil Roskilde Kommune
opfordre til, at der skelnes grundigt imellem hvilke borgergrupper, der kan profitere af mulighederne, således at der
også er et alternativ til de borgere der er for syge, misbrugende eller på anden vis ude af stand til at anvende
mulighederne.
Endvidere er det positivt, at Regionen har fokus på lighed i sundhed og har en vision om at øge denne. Med
oprettelsen af specialsygehusene er dette område udfordret, særligt for psykisk sårbare. Roskilde Kommune ser
frem til en konkretisering af visionen, og håber på et samarbejde mellem Region og kommuner om dette. Særligt
ser Roskilde Kommune frem til at følge afprøvningen af populationsansvar på baggrund af de skotske erfaringer,
der allerede er indhentet.
Endelig hilser Roskilde Kommune udbredelsen af partnerskabsaftaler mellem psykiatri og somatik på alle sygehuse
i regionen velkommen. I den forbindelse vil Roskilde Kommune opfordre til, at målet om indsatsen omkring
implementering af elektroniske kommunikation mellem sygehus og kommune (MedCom standarderne) inkluderes i
visions- og udviklingsplanen for Psykiatrien. Kommunikationsstandarderne er implementeret mellem somatiske
sygehuse og hjemmepleje. Da mange borgere med en psykisk lidelse også er i kontakt med det somatiske
sygehusvæsen, er det væsentligt, at kommunikationsvejene og kommunikationsformen i psykiatrien også kan
foregå elektronisk.
AD: 2. vision – Psykiatrien i Region Sjælland sikrer inddragelse af borgere og andre ressourcepersoner i
behandlingsarbejdet
Roskilde Kommune bifalder en vision om øget inddragelse af borgere og ressourcepersoner i behandlingsarbejdet.
Roskilde Kommune bemærker i den sammenhæng, at udbredelsen af peer-støtte til hele voksenpsykiatrien skal
udbredes hvor det er relevant. Det er Roskilde Kommunes vurdering, at peers har en særligt understøttende
funktion. Roskilde Kommune opfordrer derfor til, at udbredelsen af tilbuddet beskrives mere forpligtende i visionsog udviklingsplanen.
En styrket brug af frivillige stiller ændrede krav til planlægning af indsatsen og ledelse, og det er vigtigt at Region
Sjælland er bevidst om disse rammevilkår.
AD: 3. vision – Psykiatrien i Region Sjælland sikrer høj kvalitet i behandlingsarbejdet, samt stor viden og
kompetencer hos medarbejdere
Roskilde Kommune anerkender ambitionen i visions- og udviklingsplanen om standarder for ensartet høj kvalitet til
borgerne. Pakkeforløb beskrives som en sikring af dette. Anvendelsen af pakkeforløb bidrager til
forventningsafstemning og klarhed om opgaverne. I kommunerne skal alle borgere have en individuel handleplan,
der tilrettelægges ud fra den enkelte borgers ønsker, mål og ressourcer. Ved brug af standardiserede pakkeforløb
er det vigtigt at være opmærksom på, at det samlede behandlings- og rehabiliteringsforløb løbende bør tilpasses
den enkelte borgers behov og i samarbejde med øvrige relevante aktører, eksempelvis kommunerne.
Det er Roskilde Kommunes vurdering, at der vil være en gruppe borgere, som i tillæg til deres psykiske lidelse har
sociale problematikker, som ikke kan håndteres i et standardiseret pakkeforløb. Det er vigtigt at have et
fremadrettet fokus på, at der også etableres tilbud til de mest udsatte borgere.

