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Foreløbig plan for offentliggørelse og præsentation af 

administrationens forslag til psykiatriplan 

Dato  Aktivitet Bemærkning 

d. 4.10. 

d. 12.10 

Møde i underudvalget vedr. psykiatri med 

deltagelse af ledelsesgruppen.  

Planforslaget præsenteres og drøftes 

 

d. 9.10. Deadline for artikel om psykiatriplanen i ”Midt i 

Psykiatrien”, som udkommer d. 23.10. 

 

d. 19.10.  Planforslaget udsendes til Regionsrådets 

temamøde (post) 

 

 

d. 22.10. Orientering om planforslaget på fællesmøde for 

institutionsledere og afdelingsledelser samt de to 

HovedMEDudvalg. 

Planforslaget uddeles. 

Oplæg ved 

Anne Jastrup 

og Per 

Jørgensen 

d. 23.10. Orientering om planforslaget på møde i BUS-

HovedMED og i RegionsMED. 

Planforslaget uddeles til RegionsMED 

 

d. 23.10. Orientering om planforslaget på Regionsrådets 

temamøde.  

 

d. 23.10. Regionspsykiatriens blad ”Midt i Psykiatrien” 

udkommer med en grundig orientering om 

planforslaget indhold 

 

d. 24.10. RR-pressekorpset inviteres til enten 1 time før 

eller 1 time efter Regionsrådets møde. 

Planforslaget gennemgås. Og der bliver lejlighed 

til at stille spørgsmål 

Deltagerkreds: 

Anne Jastrup, 

Per Jørgensen 

samt en 

driftschef 

24.10 Tidsplan for høringsprocessen i MED systemet 

udsendes til hele MED organisationen i Psykiatri 

og Social området 

 

d. 30.10. Direktionen behandler dagsorden til 

Forretningsudvalgets møde d. 6.11. herunder 

 

Dato 03-10-2007

Mette Holmkær Kiil

Tel. 

Mette.Kiil@PS.RM.DK

1-30-74-86-07

Side 1



 
 

Side 2 

Dato  Aktivitet Bemærkning 

punktet om psykiatriplanen 

d. 31.10. Regionspsykiatriens HovedMED orienteres om 

planforslaget 

 

d. 1.11. Planforslaget udsendes til mødet i 

Forretningsudvalget d. 6.11. Planudkastet gøres 

tilgængelig på hjemmesiden. Ledelser og 

nærmeste samarbejdspartnere orienteres via 

mail 

 

d. 6.11. Planforslaget behandles i Forretningsudvalget  

d. 12.11. Den strategiske ledelsesgruppe mødes med 

repræsentanter for bruger- og 

pårørendeorganisationerne. Planforslaget 

præsenteres 

 

d. 14.11. Planforslaget behandles af Regionsrådet og 

sendes i høring 

 

d. 16.11. Planforslaget sendes i høring med frist for 

høringssvar d. 25. januar 2008. Der gælder 

særlige frister for høringen i lokalMED og 

HovedMED af hensyn til den endelige behandling 

i RegionsMED (se ovenfor under d. 12.10.) 

 

 

 

 



 
 

Side 3 

 

 Aktivitet Bemærkning 

d. 20.11. Forslaget til psykiatriplan præsenteres for 

Sundhedskoordinationsudvalget 

 

d. 20.11. Møde i HovedMED for BUS   

d. 22.11. Forslaget til psykiatriplan præsenteres for Strategisk 

ledelsesforum på sundhedsområdet (kl. 13.30 i 

regionshuset i Århus) 

 

d. 28.11. 

9.00-12.00 

Forslaget til psykiatriplan præsenteres på møde for 

bruger- og pårørendeorganisationer 

 

d. 29.11. Forslaget til psykiatriplan præsenteres for 

sundhedsbrugerrådet 

Anne Jastrup deltager 

d. 6.12. Forslaget til psykiatriplan præsenteres for 

socialdirektørerne i Den Administrative styregruppe 

 

d. 11.12 Møde i Hoved-MEDudvalget for Regionspsykiatrien  

d. 13.12. Møde i underudvalget vedr. psykiatri  

d. 13.12. Forslaget til psykiatriplan præsenteres for RegionsMED  

d. 17.1.08 Møde i Hoved-MED for BUS  

d. 25.1.08 Møde i Hoved-MED for Regionspsykiatrien  

Uge 7 08 RegionsMED afgiver udtalelse vedrørende planforslaget 

på baggrund af de indkomne høringssvar 

Mødetidspunktet er endnu ikke 

fastlagt 

Uge 7, 08 

(forslag. d. 

15.2.) 

Møde i underudvalget vedr. psykiatri. De indkomne 

høringssvar drøftes 

Mødetidspunktet er endnu ikke 

fastlagt 

d. 26.2.08 Direktionen behandler dagsorden til 

Forretningsudvalgets møde d. 4.3. herunder punktet om 

psykiatriplanen 

 

d. 28.2.08 Det endelige forslag til psykiatriplan udsendes til mødet i 

Forretningsudvalget d. 4.3. Forslaget gøres tilgængelig 

på hjemmesiden 

 

d. 4.3. 08 Forretningsudvalget behandler det endelige forslag til 

psykiatriplan 

 

d. 7.3. 08 Kontaktudvalget orienteres om det endelige forslag til 

psykiatriplan 

 

d. 12.3.08  Regionsrådet behandler det endelige forslag til 

psykiatriplan 
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Udkast til høringsproces i MED organisationen i 

psykiatriplanarbejdet 

 
Høringsprocessen forløber i henhold til den overordnede tidsplan i 
perioden fra 16.11.2007 til 25.1.2008 
 
Efterfølgende skal Regions-MEDudvalget drøfte forslaget til 
psykiatriplan primo februar 2008. 
Datoen for mødet kendes pt. ikke, men det bliver formentlig inden for 
perioden 5. – 8. februar. 
 
Der er to hoved-MEDudvalgsområder der skal høres vedrørende 
udkastet til Psykiatriplan: 

• Hoved-MEDudvalget for Regionspsykiatrien og 
• Hoved-MEDudvalget for Børn, Unge og Specialrådgivning 

 
Forslaget til tidsplaner for de to hoved-MEDudvalgsoråder nedenfor 
bygger på en proces, hvor høringssvarene samles sammen nedefra 
og op igennem alle MED niveauer. 
 
Høringsproces i Regionspsykiatrien 

Dato 03-10-2007

Mette Holmkær Kiil

Tel. 

Mette.Kiil@PS.RM.DK

1-30-74-86-07

Side 1



 
 

Side 2 

Tidsplan Aktivitet 

12.10.2007 LMU’erne og CMU’erne varsles om nedenstående tidsplan for 
høring 

31.10.2007 HMU møde – orientering om Psykiatriplan 

16.11.2007 Høringsbrev udsendes til LMU’erne 
(Høringsbrevene udsendes til de tre 
distriktsadministrationer, der videresender til LMU’erne) 

16.11. 2007 – 14.12.2008 LMU’erne holder møder og drøfter psykiatriplanen og 
udformer høringssvar til CMU’erne 

11.12.2007 HMU møde 

17.12.2007 Frist for fremsendelse af høringssvar fra LMU’erne til 
CMU’erne 
(Sendes til distriktsadministrationerne) 
(Fristen ligger tidlig p.g.a. juleperioden) 

02.01. 2008 – 11.1.2008 CMU’erne holder møder og drøfter psykiatriplanen og 
udformer høringssvar til HMU med udgangspunkt i 
høringssvarene fra LMU’erne 

14.1.2008 Frist for de tre CMU’ers høringssvar til HMU 
(Sendes til Psykiatri- og Socialstaben) 

16.1.2008 CMU’ernes høringssvar udsendes med dagsordenen til HMU  

25.1.2008 Møde i Regionspsykiatriens HMU, hvor psykiatriplanen 
drøftes og høringssvar til Regions-MEDudvalget udformes 
med udgangspunkt i høringssvarene fra CMU’erne. 

30.1.2008  Høringssvar fremsendes til RMU 
Primo februar RMU drøfter psykiatriplanen og udformer høringssvar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Side 3 

Høringsproces i Børn, Unge og Specialrådgivning 
Tidsplan Aktivitet 

12.10.2007 LMU’erne og CMU’erne varsles om nedenstående tidsplan for 
høring 

16.11.2007 Høringsbrev udsendes til alle LMU’erne og til CMU i Børne- 
og ungdomspsykiatrisk Center 

16.11. 2007 – 14.12.2008 LMU’erne holder møder og drøfter psykiatriplanen og 
udformer høringssvar til henholdsvis CMU (Børne- og 
ungdomspsykiatrisk Center) og til HMU 

20.11.2007 HMU møde 

17.12.2007 Frist for fremsendelse af høringssvar fra LMU’erne i Børne- 
og Ungdomspsykiatrisk Center til CMU og øvrige LMU’er 
direkte til HMU 
(Fristen ligger tidlig p.g.a. juleperioden) 

2.1.2008 – 9.1.2008 CMU i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center holder møde og 
drøfter psykiatriplanen og udformer høringssvar til HMU med 
udgangspunkt i høringssvarene fra LMU’erne 

11.1.2008 Frist for CMU’s høringssvar til HMU 
14.1.2008 CMU’s høringssvar udsendes til HMU  

17.1.2008 Møde i Børn, Unge og Specialrådgivnings HMU, hvor 
psykiatriplanen drøftes og høringssvar til Regions-
MEDudvalget udformes med udgangspunkt i høringssvarene 
fra CMU og LMU’erne. 

25.1.2008 Høringssvar fremsendes til RMU 

Primo februar RMU drøfter psykiatriplanen og udformer høringssvar 
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