
Region Midtjylland 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Bilag 
til Regionsrådets  

møde den 28. marts 2007 

        

Punkt nr. 16.1.2 

Sundhedsaftaler mellem Region Midtjylland og kommunerne i 
Region Midtjylland 



 
Regionshuset

Viborg
Psykiatri- og Socialstaben

Skottenborg 26
DK-8800  Viborg

Tel. +45 8728 5000
Psykiatri.socialstab@ps.rm.dk
www.regionmidtjylland.dk 

 
Notat om ændringer i de bilaterale sundhedsaftaler i forhold til 

den generelle sundhedsaftale samt beskrivelse af aftaler om 

mødestruktur med kommunerne på psykiatriområdet 

 
Indledning 

Sundhedsaftalerne på psykiatriområdet omfatter dels en aftaletekst 
om voksenpsykiatri inkl. demensområdet – dels en delaftale om 
børne- og ungdomspsykiatri. 
 

Følgende har været fælles udgangspunkt for arbejdet med 
sundhedsaftalerne på psykiatriområdet: 

• at det hidtidige tætte samarbejde mellem kommuner og Amt 
videreføres 

• at der med aftalerne findes en ny og værdibaseret fælles 
platform for samarbejdet 

• at der arbejdes videre med fælles udviklingstemaer dels i det 
lokale samarbejde og dels i forbindelse med en kommende 
psykiatriplan for Region Midtjylland, og 

• at der i forbindelse med møderne om sundhedsaftalerne 
indgås aftaler om de fremtidige decentrale mødefora mellem 
kommunerne og Regionens 3 psykiatridistrikter. 

 
Aftalerne om voksenpsykiatri 

På det voksenpsykiatriske område har ledelserne for Regionens 3 tre 
distrikter holdt møde med kommunerne og drøftet indholdet af 
aftalerne. Der har været enighed om, at den generelle 
sundhedsaftale på voksenpsykiatriområdet tiltrædes som bilateral 
sundhedsaftale. Enkelte kommuner har ønsket mindre tilføjelser og 
præciseringer, som er blevet indarbejdet. 
 
Der er indarbejdet ændringer og tilføjelser i 8 ud af de 19 aftaler. 
Ændringerne kan eksempelvis bestå i anvendelsen af andre begreber. 
(F.eks. at begrebet ”geronto” i nogle aftaler erstattet af begrebet 
”ældre”). I andre aftaler er tilføjet samarbejdsområder, som der har 
været praksis for at samarbejde om mellem de gamle kommuner og 
amter. Det handler eksempelvis om: samarbejdsaftaler vedrørende 
daghusene i Viborg og Skive, aftale om at fortsættelse af 
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børnegruppe for børn af sindslidende, videreførelses af samarbejde om Team for 
Traumatiserede Flygtninge, samt aftaler om organisering af Psykiatriskolen. Endelige er der i 
nogle få aftaler tilføjelser, der fastlægger aftaler om overgangsordninger for behandlingen af 
patienter, der som følge af strukturændringerne knyttes til nye behandlingstilbud. 
 
Det skal tilføjes, at der i forbindelse med møderne om sundhedsaftalerne mellem kommunerne 
og Regionspsykiatriens distrikter også er indgået en række aftaler om det praktiske 
samarbejde herunder bl.a. aftaler, om fokuspunkter, som man vil tage op i det lokale 
samarbejde. 
 
Århus Kommune og Distrikt Øst har bekræftet og opdateret tidligere administrative aftaler om 
drift og opgavefordeling i lokalpsykiatrien. Herunder aftaler om økonomi og administration af 
lokaler, som deles af kommunale og regionale medarbejdere.     
 
Delaftalen om børne- og ungdomspsykiatri 

Da det i forbindelse med rammeaftalen på det sociale område er aftalt, at der i nærmeste 
fremtid skal sættes særligt fokus på samarbejdet omkring børne- og ungdomspsykiatriske 
patienter, er delaftalen om børne- og ungdomspsykiatri i den generelle sundhedsaftale 
indstillet tiltrådt som bilateral sundhedsaftale, og der har ikke været afholdt særskilte møder 
herom. 
 
Delaftalen fastlægges de nærmere procedurer i forbindelse med henvisning, undersøgelse, 
behandling og udskrivning af børne- og ungdomspsykiatriske patienter gældende for hele 
regionen.  
 
Fælles temaer i forbindelse med psykiatriplanen 

Kommunerne er sideløbende med arbejdet med sundhedsaftaler inviteret til at deltage i 
arbejdet med fælles temaer i forbindelse med den kommende psykiatriplan for Region 
Midtjylland. Sundhedsaftalerne ligger op til, at en række konkrete fælles temaer tages op i 
denne forbindelse. Det gælder bl.a. områderne forebyggelse og sundhedsfremme, 
misbrugspsykiatri, oligofreni, gerontopsykiatri og ikke mindst samspillet mellem det 
kommunale social- og undervisningsområde og børne- og ungdomspsykiatrien. 
 
Der er foreløbigt nedsat en fælles temagruppe, som skal understøtte arbejdet med at fastholde 
og udvikle fælles værdier i den fælles indsats i arbejdet med mennesker med sindslidelser 
samt en temagruppe om gerontopsykiatri.  
 
Aftaler om fremtidige samarbejdsfora 

I forbindelse med dannelsen af de nye kommuner og Region Midtjylland er det på det 
administrative niveau nedsat en række samarbejdsfora mellem kommunerne og Region 
Midtjylland. 
 
På psykiatri- og socialområdet er det i forbindelse med rammeaftalen på det sociale område 
aftalt, at Den Administrative styregruppe, der følger arbejdet med rammeaftalen, tillægges en 
række faste koordinationsopgaver på psykiatri- og socialområdet, herunder koordinationen 
mellem sundhedsaftaler og rammeaftalen på det sociale område.  
 



 

Side 3 

Den overordnede koordination mellem kommunerne og regionen indenfor både børne- og 
ungdomspsykiatrien og voksenpsykiatrien aftales således i Den Administrative Styregruppe. 
Dette gælder også kommunernes deltagelse i arbejdet med en kommende psykiatriplan for 
Region Midtjylland. Den Administrative Styregruppe består af kommunernes socialchefer og 
direktøren for Regionens psykiatri- og socialområde og mødes én gang i kvartalet samt efter 
behov. 
 
Regionspsykiatriens 3 distrikterne har sammen med kommunerne aftalt hvilke faste 
samarbejdsfora, der skal etableres.  
 
Der etableres i forhold til alle 19 kommuner et overordnet samarbejdsorgan med 
ledelsesrepræsentation fra både kommuner og Regionspsykiatriens Distrikt. Aftalerne er lidt 
forskellige mht. navngivning af mødefora, sammensætningen af deltagerkredsen og 
opgavebeskrivelserne, hvilket bl.a. er udtryk for forskelle i kommunernes størrelse og 
eksisterende traditioner for indretning af samarbejdet mellem kommunerne. 
Samarbejdsorganerne tager sig af organisatoriske forhold som går på tværs, 
udviklingsinitiativer og økonomi. Med nogle kommuner er det aftalt, at deltagerkredsen også 
omfatter repræsentanter fra bruger- og pårørende organisationer samt repræsentanter for 
praktiserende læger.  
 
Der er endvidere lokalt aftalt en række supplerende samarbejdsfora på næste niveau, der 
koordinerer det daglige samarbejde mellem ledere fra kommunerne og lederne fra Regionens 
psykiatriske tilbud. Endelige er der aftalt mødefora der sikre, at der udarbejdes koordinerende 
og målrettede handlingsplaner for den enkelte patient i forbindelse med indlæggelse og 
udskrivning. 
 
Opfølgning på sundhedsaftalerne 
Det er i forbindelse med sundhedsaftalerne aftalt, at der løbende følges op på aftalerne i de 
lokale samarbejdsfora, som etableres mellem ledelserne i kommunerne og i Region Midtjylland 
i forbindelse med overgangen til ny struktur pr. 1. januar 2007. Endvidere følges op på 
sundhedsaftalerne i Den Administrative Styregruppe vedrørende rammeaftalen. Det er aftalt, 
at Den Administrative Styregruppe vedr. rammeaftalen skal sikre en koordination mellem 
sundhedsaftaler og rammeaftalen på det sociale område. 
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