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INDLEDNING

Sundhedsaftalen på psykiatriområdet gælder for patienter – børn 
eller voksne – med en psykisk sygdom, som er i kontakt med regi-
onspsykiatrien, egen læge/speciallæge eller kommunen, og hvor 
mindst 2 af parterne er eller skal være involveret i indsatsen. 

Håndbogen er udformet som et opslagsværk og skal være et let 
anvendeligt arbejdsredskab for dem, der i hverdagen skal sikre 
det sammenhængende og koordinerede patientforløb. Til brug 
for den enkelte er der indlagt plastiklommer, hvor der kan lægges 
nedkopierede lokale aftaler.

Det sammenhængende patientforløb forudsætter et samarbejde, 
som er helhedsorienteret, tværfagligt og tværsektorielt. For 
enkelt  hedens skyld anvendes begrebet patient – som synonym for 
borger/bruger. Tilsvarende anvendes begrebet kommunen for alle 
de relevante kommunale forvaltningsenheder.

I aftalen børne- og ungdoms- og voksenpsykiatrien dækker be-
grebet forældre også over forældremyndighedsindehaver/primær 
omsorgsperson. 

Værdier i det psykiatriske sundhedssamarbejde i Region 
Midtjylland 

Samarbejde
Vi vil samarbejde om at skabe sammenhængende patientforløb 

 mellem sektorer 
 internt i sektorerne

Handlekraft
Vi handler 

 ud fra initiativpligten, som skal tages der, hvor patienten fysisk 
opholder sig og hvor uenigheder om ansvarsplacering og 
økonomiske byrder afklares efterfølgende mellem parterne 

 med gensidig respekt for den anden sektors faglige vurdering 
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 med ansvarlighed, hvor vi ikke lover noget på andre sektorers 
vegne, men tager hensyn til det relevante serviceniveau og 
kompetenceområde

Resultater
Vi skaber resultater ved 

 eff ektiv ressourceudnyttelse
 viden og evidens
 kvalitet
 dygtighed

Tillid
Vi sikrer og skaber tillid til hinanden gennem

 dialog
 gensidig respekt

Det betyder bl.a., at vi har en gensidig forpligtigelse til at sikre 
dialog om større kapacitetsændringer.

Dynamik
Vi skaber og sikrer dynamikken i samarbejdet gennem 

 udvikling
 dristighed

Desuden arbejdes der efter de nationale fælles værdier i ind-
satsen for mennesker med en psykisk sygdom: 

 Respekt 
 Faglighed 
 Ansvar 

Den generelle sundhedsaftale med den politiske, administrative 
og sundhedsfaglige del samt de 19 lokale sundhedsaftaler mellem 
regionen og den enkelte kommune fi ndes på: 
www.sundhedsaftaler.rm.dk



10. Alfabetisk indholdsfortegnelse

11. Kommunikation og parternes tilgængelighed

12. Sundhedsfaglig beskrivelse af en ”færdigbehandlet” 
psykiatrisk patient

13. Børn og unge med psykisk sygdom

14. Voksne med psykisk sygdom

15. Opfølgning på rapportering af utilsigtede 
hændelser mellem sektorer (Se i den somatiske del – kapitel 8 )

16. Opgaveoverdragelse mellem sektorer
(Se i den somatiske del – kapitel 9)

Plastiklommer
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10. ALFABETISK INDHOLDSFORTEGNELSE

Aftaler om
• Børn og unge m. forældre m. psykisk sygdom     27                                             
• Børn og unge m. misbrug og psykisk sygdom 
(dobbeltdiagnose)                        28
• Børn og unge m. psykisk sygdom            15 
• Børn og unge m. spiseforstyrrelser          27
• Unge i retspsykiatrien                             28
• Unge m. oligofreni                                  28
• Unge traumatiserede fl ygtninge               28
Aftale om opgaveoverdragelse 
• se den somatiske del kap. 9 
Aftale om patienter m. demens                  53
Aftale om voksne m. psykisk sygdom         29
• Afslutning på ambulant forløb                  31
• Indlæggelse                                           31
• Opstart på ambulant forløb                     30
• Patienter m. misbrug og psykisk sygdom (dobbeltdiagnose)   43                                
Aftale om patienter m. oligofreni                53        
Aftale om retspsykiatriske patienter           47
Akut indlæggelse af børn og unge              21
• BUC ’s opgaver                                      23
• Kommunale faglige overvejelser              21
• Kommunens opgaver                              23
• Overvejelser før evt. indlæggelse             21
• Typer af akut indlæggelse                       23
• Vagtlæge/prakt. læges opgaver               23
Ambulante psykiatriske tilbud – oversigt     11 
Ambulant planlagt undersøgelse og 
behandling af børn og unge                       20
Ambulante forløb hos voksne                     31
• Afslutning på ambulant forløb                  31

Behandlingsplaner                         30, 31
Behandlingsredskaber – se den somatiske del kap. 6 
Børn/unge m. forældre m. psykisk sygdom  44
Børn og unge m. misbrug og psykisk sygdom (dobbeltdiagnose)    28                     
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Børn og unge m. psykisk sygdom – aftale   15
Børn og unge m. spiseforstyrrelser             27
BUC/Børne- og ungdomspsykiatrisk Center                                         16          

Demensaftale                                           53
Dobbeltdiagnosepatienter                          43
Dosisdispensering og medicin  26, 43
Døgnåben psykiatrisk telefonlinje               11

Forebyggelse af uhensigtsmæssige akutte 
indlæggelser hos børn og unge      21, 32, 33
Forebyggelse og sundhedsfremme – 
se den sundhedsfaglige del kap. 7  
Fællesteam for dobbeltdiagnosepatienter   44
Fælles nationale værdier i psykiatrien         4 
Fælles værdier for sundhedssamarbejdet  3
Færdigbehandlet psykiatrisk patient          13
Færdigbehandlet patient og registreringsdato 14
Færdigbehandlet patient og kommunal forberedelsestid 14

Genoptræning – genoptræningsplan,  se den somatiske del kap. 5 
 
Henvisning af børn og unge til BUC            16
• Akutte                                                  17
• Fra egen læge                                       19
• Fra kommunen                                      18
• Henvisers overvejelser før henvisning      16
• Henvisningsprocedurer                           18
• Henvisningsårsager                                17
• Kommunens overvejelser før henvisning  16
• Planlagte indlæggelser                           18
• Prakt. læges overvejelser før henvisning  17
• Subakutte                                             18
Hjælpemiddelområdet – se den somatiske del kap. 6 
Hospitalsundervisning af børn og unge       21
Hurtig udskrivelse fra hospital – voksne 37
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Indlæggelse af børn og unge                     20
Indlæggelse af voksne                             31 
• Akut – Kommunale faglige overvejelser   32
• Indlæggende læges overvejelser            33
• Indlæggende læges opgaver                  33
• Kommunens opgaver                             34
Initiativpligten i sundhedssamarbejdet         3
ISBAR – kommunikationsredskab         21, 32

Kommunal forberedelse ved udskrivelse 38
Kommunale kontakttelefonnumre              11 
Kommunale tilbud til forebyggelse af akutindlæggelse  33
Kommunens tilgængelighed for borgeren 11
Kommunikation mellem parterne 11
Kommunikation og brug af ISBAR              21, 32
Koordinationsplaner                             14, 41

Lægelig vurdering 13
Lægelig begrundet behov for genoptræning –
se den somatiske del kap. 5 

Medicin ved udskrivelse                       26, 42
Medicin og dosisdispensering 26, 43
MRSA – se i den somatiske del kap. 3 og 4  

Oligofreni og psykiatrien                           53
Opfølgning på utilsigtede hændelser/UTH – 
se den somatiske del kap. 8 
Opgaveglidning og opgaveoverdragelse –
se den somatiske del kap. 9                    

Patienttransport                                       34
Personer m. demens                                 53
Planlagt indlæggelse af børn og unge         20
Psykiatriens døgnåbne telefonlinje             11

Rapportering af utilsigtede hændelse/UTH –
se den somatiske del kap. 8        
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Regionens døgnåbne telefonlinje                11
Registrering af færdigbehandlet patient      14
Registreringsdato for færdigbehandlet 14
Retspsykiatriske patienter                         47
Risikomaneger – se den somatiske del kap. 8 

Samarbejdsparternes tilgængelighed        11
Subakutte psykiatriske tilbud – oversigt    11
Sundhedsaftale, den generelle  4
Sundhedsaftaler, de lokale  4

Tilbud til sikring af hurtig udskrivelse         37
Transport af patienter                               34 
Traumatiserede fl ygtninge                   53
Træningsområdet – se den somatiske del kap. 5 
Tvang i psykiatrien                              13, 41
Typer af udskrivningsforløb hos voksne 39, 40

Udadgående hospitalsfunktioner                37
Udskrivelse af børn og unge  24
• Udskrivelseserklæring                            25
• Udskrivelse af døgnindlagte                    26
• Udskrivelseskonference                          24
• Udskrivelsesudtalelse                             25
Udskrivningsaftaler i voksenpsykiatrien      41
Udskrivelse af voksne fra sengeafsnit                               36
• Information til kommunen                      41
• Kommunal forberedelsestid                    38
• Koordinationsplaner                               41
• Planlagte udskrivelser                            37
• Sikring af hurtig udskrivelse                   37
• Særlige ydelser ved udskrivelse              42
• Typer af udskrivelsesforløb                     39, 40
• Udskrivningsaftaler                                41
• Uplanlagte udskrivelser                          38
Underretningspligt                                   45        
Unge i retspsykiatrien                               47
Unge m. oligofreni                                    28
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Unge traumatiserede fl ygtninge                 28
Utilsigtede hændelser mellem sektorer /UTH
– se den somatiske del kap. 8  

Varslingsfrister ved udskrivelse – se kommunal forberedelsestid 38
Visitation af børn og unge                         19
• BUC’s accepterer henvisning                   19
• BUC’s afvisning af henvisning                  20
• Sundhedsstyrelsens retningslinjer            19
Voksne m. psykisk sygdom                        29
Værdier i det psykiatriske samarbejdet  3
Værdier, de fælles nationale i psykiatrien  4   
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11. KOMMUNIKATION OG PARTERNES 
TILGÆNGELIGHED

Patienten skal have let adgang til kommunen
Patientens/familiens kontaktperson hjælper med videreformidling 
af kontakttelefonnummer til kommunen, hvis patienten/familien 
har behov for kontakt til sin kommune under indlæggelsen. 

Oversigt med kommunale kontakttelefonnumre på: 
www.sundhedsaftaler.rm.dk 

Samarbejdsparternes indbyrdes tilgængelighed hele døgnet
Kontakten mellem samarbejdsparterne sker via en kontaktliste, 
som indeholder information om kommunerne i regionen.

Listen kan anvendes af såvel regionspsykiatrien som praktiserende 
læger og vagtlæger, når de skal have kontakt til kommunernes 
myndighedsafdeling, socialpsykiatri eller vagthavende syge-
plejerske. Listen skal ikke anvendes af patienter. 

Oversigter over kommunale tilbud og telefonkontakt på: 
Link: www.praksis.dk og www.sundhedsaftaler.rm.dk 

Oversigt over subakutte og ambulante tilbud samt telefonisk 
speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri:
Link: www.praksis.dk og www.sundhedsaftaler.rm.dk 

Psykiatriens regionsdækkende og døgnåbne telefonlinje – 
Tlf: 78 470 470
Målgruppe: Den psykisk syge person og pårørende, praktiserende 
læger/vagtlæger, politiet mm.

Formål: Sikre målgruppen rådgivning og vejledning i konkrete 
situationer.
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Egne noter
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12. SUNDHEDSFAGLIG BESKRIVELSE AF 
EN ”FÆRDIGBEHANDLET” PSYKIATRISK 
PATIENT

I det regionale sundhedssamarbejde i Region Midtjylland an-
vendes den administrative defi nition ved registrering af både en 
somatisk og psykiatrisk færdigbehandlet patient:

Følgende sundhedsfaglige beskrivelse af en færdigbehandlet 
psykiatrisk patient uddyber de faglige overvejelser og opgaver, 
som ligger bag ved Sundhedsstyrelsens defi nition og beskriver, 
hvordan den praktiseres:

1. Den lægelige vurdering
Ud fra en lægelig helhedsvurdering er den psykiatriske patient 
færdigbehandlet i stationært regi, når patientens behov for under-
søgelse, diagnosticering, sygdomsbehandling, træning, sundheds-
faglig pleje og forebyggelse og sundhedsfremme er afsluttet eller 
indlæggelse ikke er en forudsætning for den videre behandling

Det vil sige: 
 At der ikke mere er behov for den specialiserede indsats, som 

kræver specialkundskab og/eller specialudstyr, som kun fi n-
des på et hospital, eller den fortsatte almene og specialiserede 
behandling bedst foregår i et samspil med patientens daglige 
handlinger og sociale liv

 At patienten ikke længere opfylder krav om frihedsberøvelse i 
henhold til lov om frihedsberøvelse og tvang i psykiatrien

 At indlæggelsen ikke er betinget af en retslig foranstaltning

2. Information til patienten
Ved udskrivelsen forventes, at patientinformation, som vurderes 
aktuel for den enkelte patient, er givet om helbredstilstand og 
behandlingsmuligheder. Der informeres også om andre lægeligt 

”Patienten er efter lægelig vurdering færdigbehandlet, dvs. 
behandling er afsluttet eller indlæggelse ikke er en forud-
sætning for den videre behandling. Sygehusets administra-
tive opgaver er udført i et sådant omfang, at disse ikke er til 
hinder for, at kommunen kan hjemtage patienten”. 
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forsvarlige behandlingsmuligheder og konsekvenser af ingen 
behandling, risikoen for komplikationer og bivirkninger, relevante 
forebyggelses-, behandlings- og plejemuligheder samt mulig 
hjælp efter den sociale lovgivning.

3. Information til samarbejdspartnere
Desuden forventes, at der foreligger patientinformationer til kom-
munen fra regionspsykiatrien og evt. genoptræningsplan, hvis der 
behov herfor. Udveksling af information mellem hospital og kom-
mune vil almindeligvis forudsætte patientens skriftlige accept.

Dette gælder ikke:
 Udskrivningsaftaler, som udfærdiges for de patienter, der ikke 

forventes at søge den behandling eller de sociale tilbud, som 
er nødvendige for patientens helbred 

 Koordinationsplaner, som udfærdiges for de patienter, der 
ikke vil indgå en udskrivningsaftale

 Epikrise udarbejdes jf. hospitalernes servicemål

4. Udskrivelsestidspunkt og kommunal forberedelsestid
Udskrivelsestidspunkt er aftalt med kommunen, hvor disse skal ind-
drages jf. sundhedsaftale og kommunale forberedelsestider, så patien-
ten er klar til udskrivelse på registreringsdatoen for færdigbehandlet.

Det betyder, 
 At registreringstidspunktet for færdigbehandlet ikke kan 

rykke i forhold til kommunal forberedelsestid og, at patienter 
ikke kan blive på hospitalet, hvis de kan modtages tidligere til 
de kommunale indsatser end forberedelsestiden foreskriver

 At sundhedspersonalet på hospitalerne i deres planlægningsar-
bejde af udskrivelse af den enkelte patient i størst muligt omfang 
søger at sikre sammenfald mellem den faktiske udskrivelsesdato 
og den dato, hvor patienten registreres færdigbehandlet

 At der sker fornyet henvendelse til kommunen, hvis færdig-
behandling sker tidligere end aftalt  

Interesserede medarbejdere kan få oplysninger om baggrund, fag-
lige overvejelser og begrundelser for den sundhedsfaglige beskri-
velse af en færdigbehandlet patient på: www.sundhedsaftaler.rm.dk  
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. BØRN OG UNGE MED PSYKISK SYGDOM
13. BØRN OG UNGE MED PSYKISK SYGDOM

13.1. Henvisninger 
 Værdier i det gode henvisningsforløb
 Overvejelser før henvisning til BUC
 Henvisning til BUC – årsager og typer
 Henvisningsprocedurer

13.2. Visitation
 Sundhedsstyrelsens retningslinjer
 Når BUC accepterer henvisning
 Når BUC ikke accepterer henvisning

13.3. Planlagte undersøgelses- og behandlingsforløb
 BUC’s opgaver
 Hospitalsundervisning
 Kommunens opgaver

13.4. Akut indlæggelse  
 Faglige overvejelser hos personale inden indlæggelse (ISBAR) 
 Typer af akut indlæggelse
 Opgaver og -fordeling ved akut indlæggelse

13.5. Udskrivelse eller afslutning
 Udskrivningskonference
 Udskrivelseserklæring/-udtalelse
 Udskrivelse af døgnindlagte børn og unge

13.6. Aftaler for udvalgte patientgrupper
 Børn og unge m. spiseforstyrrelser
 Børn og unge m. forældre med psykisk sygdom 
 Børn og unge m. misbrug og psykisk sygdom 

(dobbeltdiagnose) 
 Retspsykiatriske unge
 Unge m. oligofreni (18 år+)
 Unge traumatiserede fl ygtninge (15 år+)
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13.1. Henvisninger

Værdier i det gode henvisningsforløb

Kommunerne, praktiserende læger og regionspsykiatrien vil
 Medinddrage barnet/den unge og forældrene
 Overveje mulige alternativer til henvisningen sammen med 

forældrene
 Overveje, om der er behov for et specialiseret tilbud fra BUC 
 Tilstræbe, at alle relevante professionelle parter inddrages 
 Tilstræbe, at der foregår god kommunikation og 

koordinering mellem alle relevante parter
 Tilstræbe, at familien oplever sammenhæng i forløbet op til 

henvisningen

OPGAVER OG OPGAVEFORDELING

FØR henvisning til Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center (BUC)

Henvisers overvejelser inden henvisning
 Vurdering af, hvordan det er muligt selv at undersøge og 

behandle børn på det mindst indgribende niveau, herunder 
undervisnings- og socialsektoren

 Vurdering af, om barnets/den unges forstyrrelser er så svære 
eller komplicerede, at kommunens professionelle behand-
leres muligheder er udtømte

 Overvejelse af, hvad der skal ske, hvis henvisningen bliver 
afvist

 Inddragelse af forældrene og den unge, hvis denne er over 
15 år, i vurderingen

Kommunens overvejelser inden henvisning
 Internt i kommunerne etableres procedurer for at sikre, at 

alle relevante primærkommunale indsatser er overvejet/
afprøvet før en henvisning

 Den kommunale indsats/overvejelse inden en henvisning 
skal dokumenteres i henvisningen
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 Hvis kommunens egne muligheder er afsøgt, kan der telefo-
nisk indhentes råd og vejledning hos relevante afsnit i BUC
Organisationsdiagram og telefonliste til de enkelte afsnit 
fi ndes på: www.sundhedsaftaler.rm.dk

Praktiserende læges overvejelser inden henvisning
 For at kvalifi cere henvisningen etablerer egen læge kontakt 

til relevante samarbejdsparter i kommunen, hvis disse ifølge 
forældrene er involveret i barnets/ den unges/familiens 
aktuelle vanskeligheder  

 Indhenter i de tilfælde samtykke fra forældrene/den unge, 
såfremt denne er fyldt 15 år

 Hvis kommunen jf. forældrene ikke er involveret omkring 
barnets/den unges/familiens aktuelle vanskeligheder, skal 
egen læge overveje en kontakt/underretning til kommunen, 
evt. sammen med en henvisning til BUC

Henvisning til BUC – årsager og typer

Henvisningsårsager
Der foretages en vurdering og efterfølgende henvisning:

 Ved mistanke om/eller påviste:
• Psykoser
• Aff ektive lidelser (mani, depression)
• Tilstande med udtalte tvangshandlinger eller tvangstanker
• Anoreksi
• Gennemgribende udviklingsforstyrrelser

 Når psykofarmakologisk behandling med neuroleptika, 
antidepressiva og centralstimulentia af børn og unge ønskes 
vurderet/iværksat 

 Ved formodning om alvorlige diagnostiske uafklarede 
psykiske tilstande

 Når børn og unge udfører alvorlige selvmordsforsøg

Henvisningen kan være akut, subakut eller planlagt.  

Akutte henvisninger
 Håndteres inden for 24 timer 
 I dagtimerne følges de almindelige henvisningsveje
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 Uden for dagtimerne modtages patienten på psykiatrisk 
modtagelse, som modtager børn og unge med behov for 
akut psykiatrisk bistand. 
Se kontaktoplysninger på: www.sundhedsaftaler.rm.dk 

Subakutte henvisninger, vurderet efter telefonisk aftale mellem 
henviser og det relevante afsnit på BUC

 Sager, som vurderes ikke at kræve håndtering inden for 24 
timer, men som heller ikke kan afvente den almindelige 
procedure for planlagte henvisninger

 Det aftales konkret, hvordan der gås videre med den enkelte 
sag. Se telefonliste på: www.sundhedsaftaler.rm.dk 

Planlagte henvisninger, dvs. til undersøgelses- og behandlings-
forløb med venteliste
Følgende kan henvise til planlagt børne- og ungdomspsykiatrisk 
undersøgelse:

 Praktiserende læge
 Praktiserende speciallæge
 Anden hospitalsafdeling
 Specialiserede kommunale enheder (kommunen fastlægger 

visitationskompetencen internt i kommunen)

Henvisningsprocedurer 
Børn og unge skal generelt først henvises til BUC, hvis der er tale 
om så komplicerede og svære forstyrrelser, som primærsektoren 
ser sig ude af stand til at håndtere. 

Kun en mindre del af den samlede gruppe af børn og unge med 
psykiske vanskeligheder skal undersøges og behandles i BUC. 

Ved henvisning fra kommunen
Der er indgået et forpligtende samarbejde mellem kommuner og 
BUC om at anvende det udarbejdede henvisningsskema. Se hen-
visningsskema og vejledning på: www.sundhedsaftaler.rm.dk
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Kommunen:
 Samler og strukturerer relevante oplysninger om barnet/den 

unge i henvisningen og giver en samlet vurdering af sagen jf. 
henvisningsskema

 Oplyser om anvendte tests til kognitiv vurdering og resulta-
tet af fx scaled scores

 Beskriver barnets adfærd under testningen mht. koncentra-
tion, opmærksomhed, kontakt mv.

Ved henvisning fra andre end kommunale forvaltningsenheder
 Oplyser i henvisningsskemaet om hvilke undersøgelser, som 

er lavet og hvor. Det mindsker ventetiden. Se henvisnings-
skema og vejledning på: www.sundhedsaftaler.rm.dk 

Ved henvisning fra egen læge 
 Udfylder henvisningsskemaer jf. vejledning for praktiserende 

læger, udarbejdet af psykiatriens praksiskoordinator og BUC. 
Se vejledningen på: www. praksis.dk

13.2. Visitation

BUC har kompetencen til at vurdere, om en henvisning kan accep-
teres eller må afvises. BUC følger Sundhedsstyrelsens retnings-
linjer.

Sundhedsstyrelsens retningslinjer for afvisning af henvisninger
 Når barnet/den unge ikke har symptomer på psykisk 

sygdom
 Når der ikke er behov for børne- og ungdomspsykiatrisk 

behandling, fordi der er sket en tilstrækkelig udredning i 
primærsektoren ifm. fx visitation til specialundervisning, 
institutionsanbringelse eller anbringelse uden for hjemmet 
uden forældresamtykke

Når BUC accepterer en henvisning
 BUC er forpligtet til inden for 8 hverdage at give patienten/

forældrene (samt henviser) besked om tidspunkt for første 
kontakt i behandlingsforløbet 
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 Ved tilfælde af, at første møde først kan fi nde sted senere 
end to måneder efter modtagelsen af henvisningen, oplyses 
patient/forældre om reglerne for udvidet ret til undersøgelse 
og behandling

Når BUC afviser en henvisning
 BUC kontakter inden for 8 hverdage henviser skriftligt med 

begrundelse for afslag, hvis: 
1.) Patientens symptomer og deres sværhedsgrad ikke vur-
deres at berettige til undersøgelse og/eller behandling inden 
for sygehusvæsenet, men hører hjemme i primærsektoren
2.) Patientens problemer og familiens forhold ikke er 
tilstrække ligt vurderet af kommunen mhp., at de anførte 
symptomer og problemer kunne afhjælpes ved kommunal 
støtte via Serviceloven og/eller Folkeskolelovens bestemmel-
ser om specialundervisning mm.

13.3. Planlagte undersøgelses- og behandlingsforløb – 
ambulant eller under indlæggelse 

OPGAVER OG OPGAVEFORDELING

BUC’s opgaver
 Indhenter samtykkeerklæringer fra barnet/den unge/

forældrene mhp. udveksling af helbredsoplysninger om 
barnet/den unge

 Indhenter aktuel status fra henviser
 Tildeler barnet/den unge en kontaktperson
 Kontakter, hvis det er relevant og efter aftale med barnet/

den unge/forældrene, kommunen hurtigst muligt efter 
indlæggelsen. Se kontaktoplysninger på: 
www.sundhedsaftaler.rm.dk

 Udarbejder, hvis den ikke foreligger, en tværfaglig udred-
nings- og behandlingsplan for barnet/den unge.
Se procedure på e-Dok. Linkadresse, se side 2

 Udleverer behandlingsplan til barnet/den unge/forældrene – 
under hensyntagen til barnets/den unges modenhed og alder

 Underretter praktiserende læge om indlæggelsen, hvis det 
er relevant



21DET PSYKIATRISKE OMRÅDE 2011-2014

 Adviserer kommunen hurtigst muligt, hvis der er behov for 
opfølgende kommunale foranstaltninger efter afslutning 
af undersøgelser/behandlinger (fx skole, PPR, støtteperson, 
døgntilbud, misbrugskonsulenter, socialpsykiatrisk team eller 
andre). Dette sker efter samtykke barnet/den unge/ forældrene 
og kan ske i form af netværksmøde eller telefonisk samtale

Hospitalsundervisning 
 Beliggenhedskommunerne (Aarhus, Viborg, Herning) har 

ansvaret for og driver undervisningstilbuddet
 BUC afgør ud fra en sundhedsfaglig vurdering, hvornår 

barnet/den unge kan profi tere af undervisningen. 
Undervisningen igangsættes umiddelbart herefter 

Kommunens opgaver
 Hvis der er behov for efterfølgende foranstaltninger, har 

kommunen ansvaret for den videre opfølgning 
 Kommunen har ansvaret for at påbegynde den videre 

opfølgning samt understøtte familien, mens den ambulante 
undersøgelse/behandling pågår

13.4. Akut indlæggelse

Overvejelser inden evt. akut indlæggelse
Har barnet/den unge et akut udrednings- og behandlingsbehov?
Er der alternativer til indlæggelse?

 Råd, vejledning og faglig sparring hos vagthavende læge på 
hospitalet på den relevante afdeling?

 Ambulant undersøgelse næste dag?
 Andre alternative muligheder for akutte foranstaltninger i 

kommunen? 

Faglige overvejelser hos personale i kommunen 
Observationer vedr. barnets/den unges psykiske tilstand:

 Hvilke væsentlige ændringer er der hos barnet/den unge? 

Anvend ISBAR-kommunikation om patientbehandling med 
kollega/vagtlæge: 
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Inden du ringer
 Vurdér patienten
 Overvej, hvem det er relevant at kontakte (kollega eller læge)
 Læs det sidst skrevne om barnet/den unge
 Hav relevant dokumentation som fx:

Journal, medicinliste, undersøgelsessvar mm 

Når du ringer til kollega/vagtlæge

Identifi kation
 Sig dit navn, din funktion og kommune
 Sig patientens navn og CPR-nr. 

Situation
 ”Jeg ringer, fordi…(beskriv)”
 ”Jeg har observeret følgende væsentlige ændringer ……….

(beskriv)

Baggrund
 Formodet/kendte diagnose(r)
 Kort referat af sygehistorie indtil nu
 Er patienten i forvejen tilknytte et socialpsykiatrisk tilbud/

bosted?
 Medicinordinationer
 Indlæggelse inden for de seneste måneder?

Analyse
 ”Jeg mener, problemet er...(beskriv)”
 ”Problemet er … (beskriv)”
 ”Jeg kender ikke problemet, men pt. har fået det værre”
 ”Patienten er … (beskriv). Vi må gøre noget”
 ”Jeg er bekymret”

Råd 
 ”Skal vi ikke …(beskriv)”
 ”Hvad synes du, jeg skal gøre?”
 ”Hvad mener du, at jeg skal observere og hvor ofte?”
 ”Hvornår skal vi tales ved igen?”
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Typer af akut indlæggelse
Akut indlæggelse kan ske frivilligt eller under tvang.
Hvis indlæggelsen sker under tvang, sker det enten i henhold til:
1. Lov om tvang i psykiatrien
2. Lov om forældreansvar 
3. Lov om social service 
Se instruks for BUC, Risskov på e-Dok. Linkadresse, se side 2

OPGAVER OG OPGAVEFORDELING 

Praktiserende læge/vagtlæge
Hvis praktiserende læge/vagtlæge medvirker ved indlæggelsen

 Inddrager barnets/den unges og forældrenes viden, 
kompetencer, behov og forventninger

 Informerer (under hensyntagen til barnets/den unges alder 
og modenhed) barnet/den unge og forældrene om:
• Indlæggelsesårsag
• Bivirkninger ved behandling vs. ikke behandling

 Informerer barnet/den unge/forældrene om at medbringe 
egen medicin (ordineret og ekstra medicin i glas/
doseringsæsker)

Kommunen
Hvis kommunen medvirker ved indlæggelsen

 Indhenter samtykkeerklæringer fra barnet/den unge/
forældrene til indhentning og videregivelse af helbreds-
oplysninger mhp. udveksling af helbredsoplysninger om 
barnet/den unge

 Informerer barnet/den unge og forældrene om det 
kommende indlæggelsesforløb

 Overvejer – sammen med praktiserende læge/vagthavende 
psykiatriske læge – alternative kommunale muligheder, som 
kan forebygge en uhensigtsmæssig akut indlæggelse

 Hvis sagsbehandler medvirker til indlæggelse, sørger sags-
behandler for, at barnets/den unges eventuelle ambulante 
behandler i børne- og ungepsykiatrien (samt andre relevante 
samarbejdspartnere) informeres

 Fremsender inden for 24 timer (eller senest førstkommende 
hverdag) relevante oplysninger, som har betydning for ind-
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læggelse og planlægning af efterforløb til den psykiatriske 
afdeling

 Opretholder kontakten mellem barnet/den unge og 
kommunal sagsbehandler under indlæggelsen

BUC 
 Tildeler barnet/den unge en kontaktperson
 Indhenter samtykkeerklæringer fra barnet/den unge/

forældrene mhp. udveksling af helbredsoplysninger om 
barnet/den unge

 Underretter forældre og praktiserende læge hurtigst muligt 
efter indlæggelsen

 Kontakter, hvis det er relevant og efter aftale med barnet/
den unge/forældrene, kommunen hurtigst muligt efter 
indlæggelsen. Se kontaktoplysninger på: 
www.sundhedsaftaler.rm.dk 

 Udarbejder en behandlingsplan senest en uge efter 
indlæggelse 

 Udleverer behandlingsplanen til barnet/den unge/forældrene – 
under hensyntagen til barnets/den unges modenhed og alder

13.5. Udskrivelse/afslutning

Defi nitionen og sundhedsfaglig beskrivelse på en færdigbehand-
let psykiatrisk patient fi ndes i kapitel 12. 

Udskrivelseskonference
 Hvis BUC har en underskrevet samtykkeerklæring, inviteres 

kommunen og andre relevante parter til en udskrivelses-
konference

 BUC indkalder så tidligt som muligt til udskrivelses-
konference. Kommunen deltager ved møder indkaldt senest 
10 hverdage efter indkaldelsen. Mødedatoen aftales med den 
centrale kommunale aktør

 Sagsansvarlig i BUC har initiativet til tage kontakt til den 
kommunale kontaktperson. Hvis det ikke af henvisningen 
fremgår, hvem der er kommunens kontaktperson, sender 
BUC en generel invitation til kommunen
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 Begge parter tilstræber, at de indkaldte deltagere er i 
besiddelse af den relevante faglige kompetence

 Det anbefales, at der holdes et telefonisk koordinerende for-
møde mellem den sagsansvarlige i BUC og den kommunale 
kontaktperson forud for afholdelse af udskrivelseskonferen-
ce. Begge parter kan være initiativtager til dette formøde

 Ved det telefoniske formøde præsenteres diagnose og 
undersøgelsesresultater, og forslag om støtteforanstalt-
ninger drøftes inden præsentation for barnet/den unge og 
forældrene

 På udskrivelseskonferencen fremlægger BUC den endelige 
diagnose, redegørelse for relevante undersøgelsesresultater, 
beskrivelse af barnets/den unges ressourcer og støtte behov 
samt en realistisk vurdering af hvilken eff ekt, støtten for-
ventes at give

Udskrivelseserklæring/-udtalelse 
 Hvor BUC anbefaler, at der iværksættes opfølgende tiltag 

ved udskrivelsen, udarbejdes der en udskrivelseserklæring/-
udtalelse

 Udskrivelseserklæringen indgår sammen med vurderingerne 
fra PPR og Socialforvaltningen i den samlede kommunale 
vurdering af, om der skal etableres støtte og hvilken støtte, 
der i så fald vil være tale om. BUC vil ved samtaler med foræl-
drene informere om denne sammenhæng

 Erklæringen skal indeholde, jf. Sundhedsministeriets anbe-
falinger følgende:
• En redegørelse for relevante undersøgelsesresultater
• Diagnose – forklaret på dansk
• En beskrivelse af såvel barnet/den unges ressourcer og 

støttebehov (men ikke konkrete tilbud eller navngivne 
institutioner)

• Et realistisk skøn over hvilken eff ekt, støtten forventes 
at give

• En vurdering af, hvad der vil ske, hvis støtten ikke etableres
• Navne på kontaktpersoner (inkl. ansvarlig speciallæge), 

der kan kontaktes ved behov for nærmere drøftelse
• Familiens/barnets/den unges holdning til afdelingens 

beskrivelse og råd
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 Udover udskrivelseserklæringen forpligter BUC sig til at 
levere yderligere relevante oplysninger til kommunen om 
de børn/unge og deres forældre, der efter aftale skal have 
kontakt til kommunen efter udskrivelsen/ afslutningen. Se 
tilpasset skema til BUC på e-Dok. Linkadresse, se side 2

 Til egen læge sendes en epikrise, jf. retningslinjerne på 
e-Dok. Linkadresse, se side 2

Angående retspsykiatriske børn og unge: 
Se aftalen for voksne med psykisk sygdom – afsnit 14.6. 

Udskrivelse af døgnindlagte patienter

Råd og vejledning
 I forbindelse med udskrivelse kan barnet/den unge og 

forældrene efter aftale og umiddelbart efter udskrivelsen 
kontakte indlæggelsesstedet telefonisk for råd og vejledning 
vedr. selve indlæggelsen 

 Kommunen og praktiserende læger kan altid kontakte BUC i 
dagtimerne: www.sundhedsaftaler.rm.dk

Særlige ydelser ved udskrivelse 

Medicin ved udskrivelse 
Fra regionspsykiatrien medgives barnet/den unge/forældrene/
institutionspersonalet:

 Skriftlig medicinliste indeholdende den aktuelle medicin
 Recept til en måneds forbrug af medicin eller evt. indtelefo-

nering til apotek 
 Medicin til apotekets første åbningsdag kl. 12, men tilpasset 

individuelle behov
 Aktuel medicin ved udskrivelsen fremgår af epikrisen til 

patientens egen læge
 Besked fra BUC til institutionen, hvis institutionspersonale 

skal medvirke ved medicinadministration
 Børn og unge med dosisdispensering: Lokale aftaler fi ndes 

på e-Dok. Linkadresse, se side 2
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 Ikke-indlagte børn og unge med nydiagnosticeret skizofreni 
kan de første to år af deres sygdomsforløb få antipsykotisk 
medicin vederlagsfrit. Se på e-Dok. Linkadresse, se side 2 

For retspsykiatriske unge: 
Se aftalen for voksne med psykisk sygdom – afsnit 14.6. 

Lægefagligt begrundet behov for genoptræning efter udskrivelse 
Se aftale om træningsområdet i kapitel 5 i lommehåndbogens 
somatiske del.

Hjælpemidler og behandlingsredskaber ved udskrivelse 
Se aftale om behandlingsredskaber og hjælpemidler i kapitel 6 i 
lommehåndbogens somatiske del.

Sundhedsfremme og forebyggelse ved udskrivelse
Se aftale om forebyggelse og sundhedsfremme i kapitel 7 i 
lommehåndbogens somatiske del. Aftalen er fælles med det 
somatiske område. 

13.6. Aftaler for udvalgte grupper af børn og unge

BØRN OG UNGE m. SPISEFORSTYRRELSER
Børn og unge kan kun indlægges i tilfælde af en svær spiseforstyr-
relse (anoreksi).

Efter maj 2011 indlægges børn og unge med spiseforstyrrelser fra 
hele regionen på Center for Spiseforstyrrelser i Risskov. Indtil da 
indlægges børn/unge på de relevante skolebørnsafsnit.

Se afsnittene 13.4. og 13.5. om indlæggelse og udskrivelse.

For patienter fra 18 år – se afsnittet 14.2. og 14.3. om indlæggelse 
og udskrivelse i aftalen for voksne med psykisk sygdom. 

BØRN OG UNGE m. FORÆLDRE MED PSYKISK SYGDOM
Se aftalen for voksne med psykisk sygdom – afsnit 14.4. 
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BØRN OG UNGE m. MISBRUG OG PSYKISK SYGDOM 
(dobbeltdiagnose) 
Se aftalen for voksne med psykisk sygdom – afsnit 14.4. 

RETSPSYKIATRISKE UNGE 
Se aftalen for voksne med psykisk sygdom – afsnit 14.4. 

UNGE m. OLIGOFRENI (18 år +)
Aftalen udarbejdes og indgås i 2011 og vil kunne fi ndes på: 
www.sundhedsaftaler.rm.dk og på e-Dok. Linkadresse, se side 2

UNGE TRAUMATISEREDE FLYGTNINGE (15 år+)
Klinikkerne for traumatiserede fl ygtningen behandler unge fra og 
med det 15 år. Se aftalen på: www.sundhedsaftaler.rm.dk  og på 
e-Dok. Linkadresse, se side 2

Egne noter



29DET PSYKIATRISKE OMRÅDE 2011-2014

14. VOKSNE MED PSYKISK SYGDOM

14.1. Ambulante forløb 
 Opstart af ambulant forløb
 Ambulant forløb
 Afslutning af det ambulante forløb

14.2. Indlæggelse 
 Det gode indlæggelsesforløb
 Faglige overvejelser inden evt. akut indlæggelse (ISBAR) 
 Praktiserende læge/indlæggende læges opgaver
 Kommunens opgaver
 Regionspsykiatriens opgaver

14.3. Udskrivelse fra sengeafsnit
 Det gode udskrivelsesforløb
 Tilbud til sikring af hurtig udskrivelse
 Planlagte udskrivelser       
 Uplanlagte udskrivelser
 Kommunal forberedelsestid og typer af udskrivelser
 Information til kommunen ved udskrivelse fra sengeafsnit
 Udskrivningsaftaler og koordinationsplaner
 Særlige ydelser ved udskrivelse

14.4. Aftaler for udvalgte patientgrupper
 Patienter m. misbrug og psykisk sygdom 

(dobbeltdiagnose) 
 Børn og unge m. forældre med psykisk sygdom 
 Retspsykiatriske patienter
 Traumatiserede fl ygtninge
 Patienter m. oligofreni
 Patienter m. demens
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14.1. AMBULANTE FORLØB

Hovedparten af den psykiatriske behandling sker i ambulant regi. 

Til gengæld er der en gruppe patienter, som ofte over længere tid 
(måneder til år) har brug for en sammenhængende og koordineret 
indsats mellem den regionale psykiatri, praktiserende læge/
speciallæge og/eller kommunen. 

Patienter med retslige foranstaltninger i ambulant regi – se aftalen 
for retspsykiatriske patienter i afsnit 14.4.

Opstart af ambulant forløb

Regionspsykiatriens opgave
 Udarbejder en behandlingsplan senest ifm. 2. ambulante 

kontakt/besøg
 Revurderer løbende behandlingsplanen 
 Indkalder ved behov til samarbejdsmøde med kommunen 

og andre relevante parter 
 Hvis patienten har børn – se aftalen vedr. børn af forældre 

med psykisk sygdom i afsnit 14.6. 

Formål med samarbejdsmødet: 
 At sikre koordination mellem behandlingsplanen og kommu-

nens handleplan(er) samt som minimum lave aftaler om: 
• Fordeling af opgaver og ansvar mellem de involverede 

parter 
• Hvem, der har ansvar for opfølgning således, at patienten 

får de relevante tilbud 
• Hvem, der har ansvar for at reagere, hvis aftalen/planen 

ikke overholdes, herunder hvis der er mistanke om 
medicin svigt eller andet, der kan forværre patientens 
tilstand (initiativpligten)

 At sikre, at hver især er bekendt med og har accepteret deres 
opgaver som aktionstager. 

Om behandlingsplaner: Se retningslinje for behandlingsplaner i 
psykiatrien på e-Dok. Linkadresse, se side 2 



31DET PSYKIATRISKE OMRÅDE 2011-2014

Ambulant forløb

Regionspsykiatriens opgave
 Sikrer der mindst én gang om året vurderes, hvorvidt det 

er relevant at indkalde til et koordinationsmøde mellem de 
involverede parter.
På disse møder revideres evt. udskrivningsaftale og behand-
lingsplan, og kommunens handleplan(er) koordineres

 Orienterer kommunen om overfl ytning fra et ambulant 
tilbud til et andet ambulant tilbud. 
Ved nye samarbejdspartnere vurderes, om der er behov for et 
koordinationsmøde

 
Afslutning af det ambulante forløb

Ambulante forløb afsluttes efter aftale med patienten. 

Regionspsykiatriens opgave 
 Orienterer samarbejdspartnere om afslutning af ambulant 

behandling. Dette sker enten på møde eller i form af anden 
kontakt

 Udarbejder epikrise, som sendes til praktiserende læge/
speciallæge i psykiatri

14.2. Indlæggelse

Det gode indlæggelsesforløb 

Kommunerne, praktiserende læger og regionspsykiatrien
 Inddrager patienten og prioritere samarbejdet med pårøren-

de højt og altid inddrage pårørende, med mindre patienten 
udtrykkeligt modsætter sig dette

 Forbereder indlæggelsen i de tilfælde, hvor det er relevant 
og muligt

 Sikrer god kommunikation, sammenhæng og koordinering 
mellem de involverede personalegrupper

 Påbegynder planlægningen af udskrivelsen ved indlæggelsen
 Tilstræber, at patienten oplever helhed, sammenhæng og 

koordination i indsatsen
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Overvejelser inden eventuel akut indlæggelse

Faglige overvejelser hos kommunalt personale 
 Observationer vedr. borgerens psykiske tilstand
 Hvilke væsentlige ændringer er der hos patienten

Anvend ISBAR-kommunikation om patientbehandling med kol-
lega/vagtlæge: 

Inden du ringer
 Vurdér patienten
 Overvej, hvem der er relevant at kontakte (kollega eller læge)
 Læs det sidst skrevne om patienten
 Hav relevant dokumentation som fx:

Journal, medicinliste, undersøgelsessvar m.m .

Når du ringer til kollega/vagtlæge
Identifi kation

 Sig dit navn, din funktion og kommune
 Sig patientens navn og CPR-nr. 

Situation
 ”Jeg ringer, fordi…(beskriv)”
 ”Jeg har observeret følgende væsentlige ændringer …(beskriv)

Baggrund
 Formodet/kendte diagnose(r)
 Kort referat af sygehistorie indtil nu
 Er patienten i forvejen tilknytte et socialpsykiatrisk tilbud/

bosted?
 Medicinordinationer
 Indlæggelse inden for de seneste måneder?

Analyse
 ”Jeg mener, problemet er...(beskriv)”
 ”Problemet er … (beskriv)”
 ”Jeg kender ikke problemet, men pt. har fået det værre”
 ”Patienten er … (beskriv). Vi må gøre noget”
 ”Jeg er bekymret”
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Råd
 ”Skal vi ikke …(beskriv)”
 ”Hvad synes du, jeg skal gøre?”
 ”Hvad mener du, at jeg skal observere og hvor ofte?”
 ”Hvornår skal vi tales ved igen?”

Den indlæggende læges overvejelser i samarbejde med kommunen
Målet er brug af ”mindste middels princippet ” og dermed sikre 
brugen af evt. kommunale alternativer

 Har patienten et akut udrednings- og behandlingsbehov, 
som kræver indlæggelse?

 Er der et alternativ til indlæggelse? 
• Råd og vejledning og faglig sparring hos vagthavende 

læge på hospitalet på den relevante afdeling
• Ambulant aftale næste dag
• Alternative muligheder i kommunen og fra regions-

psykiatrien – Se kommunens og regionspsykiatriens 
tilbud på: www.sundhedsaftaler.rm.dk 

OPGAVER OG OPGAVEFORDELING

Praktiserende læge/indlæggende læges opgaver
Ved planlagte og akutte indlæggelser

 Inddrager patientens viden og kompetencer, behov, og 
forventninger

 Overvejer alternative ambulante behandlingsmuligheder evt. 
i samarbejde med kommunens socialpsykiatri/hjemmepleje/ 
hjemmesygepleje for at forebygge uhensigtsmæssige akutte 
indlæggelser. Se afsnit 14.2. 

 Informerer patient og evt. pårørende om:
• Indlæggelsesdiagnose 
•  Evt. supplerende undersøgelser i regionspsykiatrien eller 

på somatisk hospital
• Behandlingsmuligheder
• Risiko for komplikationer 
•  Bivirkninger ved behandling vs. ikke behandling 
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 Informerer patienten om at medbringe:
• Egen medicin (ordineret og ekstra medicin i glas/ 

doseringsæsker)
• Evt. personligt tilpassede hjælpemidler

 Sender henvisning og medicinoversigt  
 Vurderer behovet for patienttransport i forbindelse med 

indlæggelsen
 Pjece om patienttransport: 

www.rm.dk/sundhed/ vejledning+til+patienter/befordring 
 Kontakter kommunen ved behov (fx familiemedlemmer, 

mindreårige børn, dyr)

Herudover ved planlagte indlæggelser
 Oplyser og rådgiver patienten og evt. pårørende om frit 

sygehusvalg, ventetider, patientvejleder m.m.
Link: www.rm.dk/sundhed/vejledning+til+patienter

 Indsamler observationer og forundersøgelser, som kan fore-
tages i primær sektor og/eller ambulant på hospital inden 
indlæggelse, jf. henvisningsvejledninger på praksis.dk

 Medinddrager socialpsykiatrien og/eller hjemmesygeplejen i 
disse forberedelser inden indlæggelsen 

Kommunens opgaver 
(Hvis kommunen medvirker ved indlæggelsen, og patienten er kendt 
af kommunen)

Ved planlagte og akutte indlæggelsesforløb
 Indhenter samtykkeerklæring til indhentning og videre-

givelse af helbredsoplysninger mhp. udveksling af helbreds-
oplysninger

 Informerer patienten om det kommende indlæggelsesforløb
 Hjælper patienten med specifi kke problemstillinger: 

• Praktiske forhold ift. hverdagen (f.eks. mht. familie-
medlemmer, mindreårige børn, dyr) 

• Medbringe egen medicin ved indlæggelsen (ordineret 
og ekstra medicin i glas/ doseringsæsker) og evt. oversigt 
over medicin

• Evt. personligt tilpassede hjælpemidler
• Vurdering af afbestilling af kommunale ydelser 
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 Overvejer – sammen med praktiserende læge/ vagtlæge – 
alternative kommunale muligheder, som kan forebygge en 
uhensigtsmæssig akut indlæggelse. 
Se afsnit 14.2

 Hvis kontaktperson/socialpsykiatrien medvirker til indlæg-
gelse, sørger de for at sikre, at pågældendes ambulante 
behandler i regionspsykiatrien (samt andre relevante sam-
arbejdspartnere) informeres

 Kommunen videregiver inden for 24 timer (eller senest 
førstkommende hverdag) relevante oplysninger, som har 
betydning for indlæggelse og planlægning af efterforløb, til 
den psykiatriske afdeling. De nødvendige oplysninger er: 
• Årsag til og formål med indlæggelsen
• Forventninger til, hvad der bør ske i forbindelse med 

indlæggelsen
•  Kendte somatiske lidelser
• Aktuel medicinsk behandling
•  Estimeret sikkerhedsbehov
•  Særlige forhold, f.eks. religion, andet modersmål, retslige 

forhold, specialkost mm.
• Kontaktrelationer til pårørende

 Kontakten mellem patient og kommunal kontaktperson 
opretholdes på det niveau, som er muligt, og aftales konkret 
med indlæggelsesafsnittet 

Regionspsykiatriens opgaver
Særligt ifm. akutte indlæggelser

 Underretter pårørende hurtigst muligt efter indlæggelsen
 Gør kommunen opmærksom på indlæggelsen, så kommu-

nen, hvis den ikke er involveret i indlæggelsen, kan afbestille 
evt. kommunale serviceydelser (praktisk bistand, personlig 
pleje, madordning m.m.)

Ved alle indlæggelser (akutte og planlagte)
 Tildeler patienten en kontaktperson
 Indhenter samtykkeerklæring til indhentning og videre-

givelse af helbredsoplysninger mhp. udveksling af helbreds-
oplysninger

 Aftaler straks efter indlæggelse (senest førstkommende hver-
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dag) med patienten, at kontaktpersoner/kommunen oriente-
res om indlæggelsen via telefon eller fax (på sigt MedCom) 

 Aftaler ved behov et første koordinationsmøde med kommunen 
 Udarbejder en behandlingsplan senest en uge efter indlæg-

gelsen, som fi ndes og på e-Dok. Linkadresse, se side 2
 Ved patienter med kompliceret funktionsnedsættelse varsles 

kommunen hurtigst muligt og skriftligt m. en foreløbig vur-
dering af evt. omfattende ændringer af støttebehovet 

 Kontakter praktiserende læge og/eller kommunen ved behov 
for yderligere information

 Informerer praktiserende læge 
 Tager tidligt i forløbet kontakt til kontaktpersonen i social-

psykiatrien i kommunen for at aftale et møde, så udskrivelsen 
kan planlægges. Indkalder til mødet minimum fem hverdage 
før mødet

 Efterforløb sikres bedst, hvis borgerens kontaktperson del-
tager i planlagte møder, hvis borgeren ønsker det

 Kontakten mellem patient og kommunal kontaktperson 
opretholdes på det niveau, som er muligt, og aftales konkret 
med kommunen

 Hvis patienten har børn – se aftalen om børn af forældre med 
psykisk sygdom i afsnit 14.4 

14.3. Udskrivelse fra sengeafsnit

Det gode udskrivelsesforløb

Kommunerne, praktiserende læger og regionspsykiatrien
 Inddrager patienten
 Prioriterer samarbejdet med de pårørende højt og altid inddrage 

dem, med mindre patienten udtrykkeligt modsætter sig dette
 Sikrer at patienten oplever sammenhæng og koordination i 

udskrivelsesforløbet
 Udviser fl eksibilitet og rummelighed
 Har kommunale og regionale sundhedsydelser, som kan 

sikre hurtig udskrivelse efter færdigbehandling i regions-
psykiatrien

 Sikrer god kommunikation og koordinering mellem de invol-
verede personalegrupper
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Tilbud til sikring af hurtig udskrivelse fra regionspsykiatrien
Kommunerne har forskellige sociale tilbud – rehabiliterings-, 
støtte- og omsorgstilbud – som kan medvirke til at sikre hurtig 
udskrivelse, når patienten er færdigbehandlet i psykiatrien. Over-
sigter over kommunernes tilbud på: www.sundhedsaftaler.rm.dk

Regionspsykiatrien har forskellige udadgående funktioner, som 
kan være med til at sikre hurtigere udskrivelse, selv om patienten 
fortsat har brug for specialiseret behandling, men fordi den bedst 
foregår i et samspil med patientens daglige handlinger og sociale 
liv. Oversigter over regionspsykiatriens tilbud på: 
www.sundhedsaftaler.rm.dk 

Sundhedsfaglig beskrivelse af en ”færdigbehandlet” 
psykiatrisk patient
Se kapitel 12. 

OPGAVER OG OPGAVEFORDELING

Planlagte udskrivelser

HOVEDREGLER: 
a. Det er regionspsykiatrien, der har initiativpligten ved en 
udskrivelse 

b. Planlægningen af udskrivelse starter allerede ved 
indlæggelsen 

Det udskrivende afsnits opgaver
 Medinddrager patienten, og pårørende inddrages altid, med 

mindre patienten udtrykkeligt modsætter sig dette
 Informerer patienten og evt. pårørende om diagnose, indsats 

for behandling og rehabilitering, risiko for komplikationer og 
bivirkninger ved behandling vs. ikke behandling

 Kortlægger i samarbejde med patienten mulige mestrings-
strategier og strategier for forebyggelse af tilbagefald m.m.

 Meddeler kommunen jf. kapital 12 om udskrivelsestidspunkt/ 
færdigbehandlingsdato så tidligt i forløbet som muligt

 Afsender Epikrise
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Uplanlagte udskrivelser
Hvis patienten ønsker sig udskrevet uden forudgående aftale med 
kommunen:

 Regionspsykiatrien orienterer hurtigst muligt kommunen, 
hvis patienten i forvejen er i kontakt med kommunen

 Regionspsykiatrien/overlægen tager initiativ til, at der 
udarbejdes en koordinationsplan, hvis en patient har forladt 
psykiatrisk afdeling uden dette er aftalt, og omstændighe-
derne i øvrigt tilsiger dette. Se afsnit 14.6 

Kommunal forberedelsestid og typer af udskrivelsesforløb
Ved udskrivelse er sagsbehandlingen kommunens ansvar, hvis der 
evt. skal visiteres til yderligere socialpsykiatriske ydelser/tilbud 
eller, hvor der er behov for omvisitering. Det er kommunen, der 
er myndighed, og det er alene kommunen, der visiterer til sociale 
ydelser.

Regionspsykiatrien kan drøfte generelle støttemuligheder efter 
udskrivelse med patienten og kan foreslå typer af sociale indsatser 
til de kommunale repræsentanter. 

Typer af udskrivelser – se de næste sider
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Information til kommunen ved udskrivelse fra sengeafsnit
Regionspsykiatrien forpligtiger sig til ved udskrivelsen at levere 
følgende oplysninger til kommunen for både kendte og ukendte 
patienter, der efter aftale skal have kontakt til kommunen efter ud-
skrivelsen. Se udskrivelsesoplysninger på e-Dok. Linkadresse, se side 2

Angående retspsykiatriske patienter: Se afsnit 14.4.

Udskrivningsaftaler og koordinationsplaner jf. lov om tvang i 
psykiatrien
 
Udskrivningsaftale 

 For alle patienter, der antages ikke at kunne eller ville søge 
den behandling og de sociale tilbud, der er nødvendige for 
deres helbred, skal der i forbindelse med udskrivelsen ud-
arbejdes en udskrivningsaftale

Koordinationsplan
 Hvis patienten ikke ønsker at medvirke, udarbejdes en koor-

dinationsplan af regionspsykiatrien

Formål med udskrivningsaftaler og koordinationsplaner 
 Bidrage til fastholdelse af patienter i behandlingsforløb efter 

udskrivelsen
 Sikre samarbejdsparterne er bekendt med og har accepteret 

deres funktion som aktionstager

Udskrivningsaftale eller koordinationsplanen udarbejdes på et 
udskrivelses- eller fremtidsmøde. 

Faste deltagere i udskrivelsesmødet
 Kommunal sagsbehandler
 Nuværende og fremtidig behandlingsansvarlige
 Patienten

Ad hoc øvrige relevante parter fra kommune 
(koordineret af den kommunale sagsbehandler)

 Pårørende
 Kontaktpersoner i de sociale tilbud
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 Egen læge, men hvis lægen ikke deltager, skal der ved behov 
sikres anden form for inddragelse af vedkommende

Indholdet i udskrivningsaftale
 Patientens navn og cpr-nr. 
 Dato for indlæggelse og udskrivelse 
 Dato for etablering og udløb af aftalen/planen 
 Navn på behandlingsansvarlig overlæge
 Begrundelse for og formål med aftalen/planen
 Beskrivelse af patientens aktuelle og forventede fremtidige 

behov for behandling og sociale tilbud
 Fordeling af opgaver og ansvar mellem de involverede parter 
 Angivelse af tidspunkt for første aftale/møde med patienten 

efter udskrivelsen
 Tidspunkt for revurdering af aftalen/planen (udskrivningsaf-

taler og koordinationsplaner er tidsbegrænsede) 
 Hvem, der er ansvarlig for revurdering af aftalen/planen 
 Hvem, der har ansvar for opfølgning, så patienten får de 

relevante tilbud 
 Hvem, der har ansvar for at reagere, hvis aftalen/planen ikke 

overholdes

Det udskrivende sengeafsnit udarbejder referat indeholdende 
behandlingsplanen og udskrivningsaftalen/ koordinationsaftalen, 
som udsendes til alle mødedeltagere.

Se nærmere retningslinjer for udarbejdelse af udskrivningsaftaler 
og koordinationsplaner på e-Dok. Linkadresse, se side 2

Særlige ydelser ved udskrivelse 

Medicin 
Fra regionspsykiatrien medgives patienten:

 Skriftlig medicinliste indeholdende den aktuelle medicin
 Recept (eller evt. indtelefonering til apotek)
 Medicin til apotekets første åbningsdag kl. 12, men tilpasset 

individuelle behov
 Senest ved udskrivelse foretager regionspsykiatrien en 

medicinafstemning med patientens egen læge 
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 Hvis hjemmeplejen skal medvirke ved medicin-
administration, skal Regionspsykiatrien huske at give 
hjemmesygeplejen besked

 Patienter med dosisdispensering: Lokale aftaler fi ndes på 
e-Dok. Linkadresse, se side 2

 Ikke-indlagte patienter med nydiagnosticeret skizofreni kan 
de første to år af deres sygdomsforløb få antipsykotisk medi-
cin vederlagsfrit. Se på e-Dok. Linkadresse, se side 2

Lægefagligt begrundet behov for genoptræning efter udskrivelsen 
Se sundhedsaftale om træningsområdet i kapitel 5 i lommehånd-
bogens somatiske del.

Behandlingsredskaber og hjælpemidler ved udskrivelse 
Se sundhedsaftale om behandlingsredskaber og hjælpemidler i 
kapitel 6 i lommehåndbogens somatiske del.

Sundhedsfremme og forebyggelse
Se sundhedsaftale om forebyggelse og sundhedsfremme i kapitel 
7 i lommehåndbogens somatiske del. 

14.4. Aftaler for udvalgte patientgrupper

PATIENTER m. MISBRUG OG PSYKISK SYGDOM 
(dobbeltdiagnose)

Målgruppen
Patienter, som både har en behandlingskrævende psykisk sygdom 
af en vis sværhedsgrad og et behandlingskrævende misbrugs-
problem (dobbeltdiagnosepatienter). 

OPGAVER OG OPGAVEFORDELING

Regionspsykiatrien
 Har ansvaret for den psykiatriske behandlingsindsats

Kommunen
 Har ansvaret for behandling af alkoholmisbrug og den 

lægelige behandling for stofmisbrug
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Fællesteams for dobbeltdiagnosepatienter
 For hver af voksenpsykiatriens afdelinger er der mindst et 

fællesteam
 I Aarhus Kommune udgør det eksisterende samarbejde med 

”Team for Misbrugspsykiatri” ud for fællesteamet

Alle dobbeltdiagnosepatienter visiteres til det lokale fællesteam. 

Fællesteamets opgave
 At lægge en fælles koordinerende handleplan for henviste 

dobbeltdiagnosepatienter, som omfatter behandling for 
både den psykiske sygdom og misbruget og tager hånd om 
patientens sociale situation i øvrigt

Den videre udredning og behandling samt socialindsats varetages 
af de respektive lokale behandlingsenheder og sociale tilbud.

I klyngerne er der udarbejdet en samlet beskrivelse af de behand-
lingsmæssige og sociale tilbud, som henvender sig til børn, unge 
og voksne med både en psykisk sygdom og et misbrug. 
Se beskrivelsen på: 
www.sundhedsaftaler.rm.dk

BØRN OG UNGE m. FORÆLDRE MED PSYKISK SYGDOM 

Fælles målsætning 
Børn, der vokser op i en familie, hvor en forælder/andet familie-
medlem er ramt af en psykisk sygdom, skal sikres en barndom 
med omsorg, social kontakt og udviklingsmuligheder. 

Målgruppen for aftalen
Medarbejdere i kommunen og regionspsykiatrien og den prakti-
serende læge, som er i kontakt med den voksne med en psykisk 
sygdom.

Aftalen gælder for samarbejdet både omkring ambulante og 
stationære forløb. 
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Underretning
Underretningspligt

 Hvis en professionel får kendskab til et barn eller en ung, der 
kunne have behov for hjælp fra de sociale myndigheder, skal 
der laves en underretning

 Off entligt ansatte har en skærpet underretningspligt
 Underretningspligten gælder også i forhold til vordende 

forældre med problemer
 Kommunen har pligt til at bekræfte modtagelsen af under-

retningen
 Underretningspligten tilsidesætter tavshedspligten

Defi nition på en underretning
 Anmodning til kommunen om at vurdere et barns/en 

families behov for støtte

Formål med underretning
 Sikre kommunen så tidligt som muligt får kendskab til et 

barns/en families problemer
 Sikre barnet eller den unge får tilbudt hjælp og støtte, som 

ligger ud over, hvad der kan klares inden for det sundheds-
faglige arbejdsområde

Se vejledning om underretning og oversigt over kontakter i kom-
munen på: www.sundhedsaftaler.rm.dk

OPGAVER OG OPGAVEFORDELING

Medarbejdere i regionspsykiatrien  

Alle patienter med børn 
Registrering
Ved 1. kontakt til behandlingspsykiatrien registreres i journalen: 

 Om patienten har børn, hvis ja:
 Hvem, der har forældremyndigheden
 Hvor børnene befi nder sig 
 Hvem, der tager hånd om børnene
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Forældre- og familiesamtaler 
 Den syge forældre tilbydes – sammen med evt. partner – 

samtale om børnenes forhold og aktuelle situation og behov 
for hjælp

 Dette gælder også for vordende forældre
 Familien tilbydes mindst én familiesamtale med deltagelse 

af børnene

Formål med samtalerne
 Formidle viden om sygdom mv.
 Sætte fokus på børnenes vilkår og perspektiv
 Sætte fokus på forældrenes rolle og perspektiv
 Afdække familiens netværk
 Afdække familiens behov for hjælp
 Orientere om børnegrupper og muligheder for rådgivning i 

kommunen. Se oversigt på: www.sundhedsaftaler.rm.dk
 
Forældrene skal have tilbud om/hjælp til, at relevante oplysninger 
bliver formidlet til samarbejdspartnere og børnenes professionelle 
netværk.

Hvis den pågældende forælder er indlagt 
 Børnene skal føle sig velkomne i afsnittet, og de skal have 

mulighed for at tale med personalet
 Personalet følger op på begivenheder, som vurderes at kunne 

give anledning til bekymring og angst hos barnet

Medarbejdere i regionspsykiatrien, den praktiserende læge 
og medarbejdere i kommunen, der er i kontakt med den 
voksne med en psykisk sygdom

Den enkelte medarbejder kan til enhver tid kontakte kommunen 
mhp. råd og vejledning om kommunens tilbud mhp. så tidlig ind-
sats som muligt. Se kontaktliste på: www.sundhedsaftaler.rm.dk 

Hvis barnet/børnene har særlige behov
Familien skal have støtte til/tilbud om:

 Etablering af kontakt til relevante medarbejdere i kommunen 
 Kontakt til det private netværk
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 Afholdelse af netværksmøder
 Henvisning til rådgivning i kommunerne

Hvis barnet/børnene har behov for særlig støtte   
Hvis medarbejderne/den praktiserende læge får kendskab til 
forhold, som giver formodning om, at et barn har behov for særlig 
støtte, skal kommunen kontaktes – telefonisk eller skriftligt. 
Forældrene skal informeres.

Koordineret tværsektoriel indsats 
Det tværfaglige/-sektorielle samarbejde omkring disse familier 
skal koordineres. 

 Den kommunale sagsbehandler er tovholder og ansvarlig for 
at koordinere indsatsen i sager, hvor der er fl ere involverede 
samarbejdsparter. 

 Regionspsykiatriens medarbejdere deltager i netværksmøder 
og konferencer vedr. familien. 

Gensidig tværsektoriel/tværfaglig sparring
Regionspsykiatriens og kommunens medarbejdere har mulighed 
for at søge faglig rådgivning og vejledning hos hinanden om ge-
nerelle eller konkrete sager. Hvis der ikke er givet samtykke, kan en 
sag drøftes anonymt. Se kontaktliste: www.sundhedsaftaler.rm.dk

RETSPSYKIATRISKE PATIENTER

Målgruppen for aftalen 
 Patienter med retslige foranstaltninger i Region Midtjylland
 Det samarbejde, som foregår mellem regionspsykiatrien, 

kommunerne, almen praktiserende læger, politiet og 
kriminal forsorgen i Region Midtjylland

Defi nition på retspsykiatrisk patient
 Psykiatriske patienter, der er idømt en retslig foranstaltning

Eff ektueringen af dommen skal ske i et samarbejde mellem 
kriminal forsorgen, regionspsykiatrien og kommunen på baggrund 
af de konkrete vilkår, som er givet i dommen. 
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OPGAVER OG OPGAVEFORDELING

Samarbejde om indlæggelse
 Den gode indlæggelse gælder også for de retspsykiatriske 

patienter. Se afsnit 14.2.  
 Retspsykiatriske patienter indlægges som udgangspunkt på 

det lokale psykiatriske sengeafsnit 
 Indlæggelse på de specialiserede retspsykiatriske sengeafsnit 

sker efter en intern visitation i regionspsykiatrien 

Regionspsykiatriens opgaver 
Særligt for de retspsykiatriske patienter gælder, at sengeafsnittet 
underretter:

 Kommunen, ved behov 
 Bistandsværge, hvis der er beskikket bistandsværge, skal 

denne altid underrettes
 Kriminalforsorgen, hvis der i dommen er vilkår om tilsyn fra 

Kriminalforsorgen
 Statsadvokaten, ved indlæggelse efter § 69’er med længste-

tid for ophold, jf. § 69a

Ved opstart af behandlingsforløb oprettes en retslig mappe, som 
skal følge patienten gennem hele behandlingsforløbet. Indhold i 
den retslige mappe, se på e-Dok. Linkadresse, se side 2

Kommunens opgaver
Hvis patienten er kendt af kommunen, og kommunen evt. med-
virker ved indlæggelsen, orienterer kommunen hurtigst muligt og 
senest første hverdag sengeafsnittet om:

 Årsag og formål med indlæggelsen
 Forventninger til hvad, der bør ske i forbindelse med 

indlæggelse
 Kendte somatiske lidelser
 Aktuel medicinsk behandling
 Estimeret sikkerhedsbehov
 Særlige forhold, f.eks. religion, andet modersmål, retslige 

forhold, specialkost mv. 
 Kontaktrelationer til pårørende
 Aktuel socialstøtte
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 Kortfattet resume vedr. adfærd, herunder nuværende og 
tidligere misbrugsproblematikker

Ved første kontakt mellem kommunen og regionspsykiatrien 
aftales ved et første samarbejdsmøde med kommunen.

Samarbejde under indlæggelse

Regionspsykiatriens opgaver
 Den behandlingsansvarlige overlæge er ansvarlig for, at der 

udarbejdes en behandlingsplan 
 For unge under 18 informeres forældremyndighed/ værge 

om behandlingsplanen. Se retningslinjer forbehandlings-
planer i psykiatrien på e-Dok. Linkadresse, se side 2

Samarbejdsmøder 
 Ved længerevarende og/eller komplekse indlæggelsesforløb 

på mere end 3 uger aftales samarbejdsmøder efter behov
 Ved behov for samarbejdsmøde indkalder regionspsykiatrien 

både kommunen, kriminalforsorgen og andre relevante 
samarbejdsparter mhp. koordinering og forberedelse af 
udskrivelse 

 Kommunen har ansvaret for at sikre koordination af den 
tværkommunale indsats

 Alle involverede parter kan indkalde til samarbejdsmøder 
med et varsel på 5 hverdage 

 Kommunens sagsbehandler orienterer regionspsykiatrien om 
den videre sagsgang, herunder hvornår en evt. visitations-
afgørelse kan forventes

Det er vigtigt, at kontakten mellem patient og evt. botilbud/kom-
munal kontaktperson opretholdes under indlæggelse. Regions-
psykiatrien og socialpsykiatrien samarbejder om dette. 

Ved overfl ytning fra et sengeafsnit til et andet orienterer senge-
afsnittet kommunen, bistandsværge og kriminalforsorgen om 
overfl ytningen samt for surrogatfængslede også politiet.
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Samarbejde ved udskrivelse
For patienter med retslig foranstaltning udarbejdes altid udskriv-
ningsaftale eller alternativt en koordinationsplan, hvis patienten 
ikke ønsker at medvirke.

Specielt for retspsykiatriske patienter skal der aftales:
 Hvem, der har ansvar for at reagere, hvis aftalen/planen ikke 

overholdes, herunder hvis der er mistanke om medicinsvigt, 
nyt misbrug eller ny kriminalitet

Fælles udskrivelsesmøde
Målet: Hver især er bekendt med og har accepteret deres funktion 
som aktionstager.

Faste deltagere i mødet: Kommunal sagsbehandler, kriminal-
forsorgen, fremtidig behandlingsansvarlige overlæge, sengeafsnit 
og patienten.

Ad hoc deltagere: Relevante parter fra kommune (koordineret af 
den kommunale sagsbehandler), pårørende, kontaktpersoner i 
socialtilbud, egen læge mv. 

Egen læge kontaktes telefonisk mhp. at afklare, om lægens delta-
gelse i det pågældende møde er relevant. 

Regionspsykiatriens opgaver
 Indkalder altid til fælles udskrivelsesmøde mhp. udarbejdelse af 

udskrivningsaftale eller evt. revision af tidligere indgået udskriv-
ningsaftale eller koordinationsplan med mindre andet er aftalt 

 Indkaldelse med varsel på 5 hverdage til udskrivelsesmøde. 
Retningslinjer for udarbejdelse af udskrivningsaftaler og 
koordinationsplaner på e-Dok. Linkadresse, se side 2  

 Det udskrivende sengeafsnit udarbejder referat inde-
holdende behandlingsplanen og udskrivningsaftalen/
koordinationsaftale, som udsendes til alle mødedeltagere

Hvis det ikke er muligt at eff ektuere dommen, må den behand-
lingsansvarlige overlæge, Kriminalforsorgen og evt. kommunen i 
samarbejde tage stilling til initiativer til ændring af dommen.
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Medicin
Regionspsykiatrien giver patienten:

 Skriftlig medicinliste indeholdende den aktuelle medicin
 Recept (eller indtelefonering til apotek)
 Medicin til apotekets første åbningsdag kl. 12

Se nærmere retningslinje for udskrivelse af og indhold i recepter 
på e-Dok. Linkadresse, se side 2
 
Patienten kan få antipsykotisk medicin vederlagsfrit, så længe dom-
men løber. Dette er regionspsykiatriens ansvar. Retningslinjer for 
udlevering af vederlagsfri medicin på e-Dok. Linkadresse, se side 2 
 
Ved udskrivning orienterer regionspsykiatrien via epikrise patien-
tens læge om den aktuelle medicin. Se retningslinje for epikrise til 
almen praktiserende læger og privatpraktiserende speciallæger i 
psykiatri på e-Dok. Linkadresse, se side 2

Opstart af ambulante forløb

Regionspsykiatriens opgaver
 Udarbejder en behandlingsplan senest ifm. 2. ambulante 

kontakt/besøg 
 Medtager og beskriver i behandlingsplan for ambulante 

patienter de relevante elementer fra behandlingsplaner for 
indlagte 

Den ambulante enheds opgaver
 Afholder hurtigst muligt og senest 1 måned efter behand-

lingsopstart et samarbejdsmøde med kommunen, bistands-
værge, kriminalforsorgen og andre relevante parter 

Formålet med samarbejdsmødet
 Sikrer koordination mellem behandlingsplanen og kommu-

nens handleplan(er) og kriminalforsorgens handleplan
 Sikrer, der som minimum laves aftaler om:

• Fordeling af opgaver og ansvar mellem de involverede 
parter 

• Hvem, der har ansvar for opfølgning, således at patienten 
får de relevante tilbud 
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• Hvem, der har ansvar for at reagere, hvis aftalen/planen 
ikke overholdes, herunder hvis der er mistanke om medi-
cinsvigt, nyt misbrug eller ny kriminalitet

• Sikre, at samarbejdsparterne er bekendt med og har ac-
cepteret deres funktion som aktionstager 

Om behandlingsplaner: se retningslinje for behandlingsplaner i 
psykiatrien på e-Dok. Linkadresse, se side 2  

Specielt for retspsykiatriske patienter er der behov for at sikre sam-
menhæng og koordination ved overgang fra ung til voksen, både:

 Internt i regionspsykiatrien
 Internt i kommunen 
 I det tværsektorielle samarbejde

Samarbejde om ambulante forløb

Den behandlingsansvarlige overlæges opgave
 Sikrer, der mindst én gang om året efter dommens ikraft-

trædelse indkaldes til et koordinerende møde mellem de 
involverede parter

 Reviderer på koordinationsmødet evt. udskrivningsaftale og 
sikrer koordination mellem behandlingsplanen, kommunens 
handleplan(er) og kriminalforsorgens handleplan

  
Regionspsykiatriens opgaver

 Orienterer kommunen, bistandsværge og Kriminalforsorgen 
ved overfl ytning fra et ambulant tilbud til et andet  

 Vurderer, om der et behov for et samarbejdsmøde
 
De retspsykiatriske opsøgende ambulante teams tilbyder rådgiv-
ning og vejledning til de kommunale medarbejdere, der har den 
daglige kontakt med de retspsykiatriske patienter. 
Se kontaktliste på: www.sundhedsaftaler.rm.dk
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Afslutning af det ambulante forløb
Patienterne udskrives kun fra regionspsykiatrien i de tilfælde, hvor 
dommen udløber eller ophæves. 

Patienterne afsluttes efter den gældende aftale om udskrivelse fra 
voksenpsykiatrien. Se afsnit 14.5.

TRAUMATISEREDE FLYGTNINGE
Der er udarbejdet en særlig aftale for samarbejdet mellem Klinik 
for traumatiserede fl ygtningen, egen læge og kommunerne. 
Se aftalen på: www.sundhedsaftaler.rm.dk og på e-Dok. 
Linkadresse, se side 2

PATIENTER m. OLIGOFRENI
Der bliver med udgangen af 2011 udarbejdet en særlig aftale for 
samarbejdet mellem Oligofreniklinikken, egen læge og kommu-
nerne. 
Se aftalen på: www.sundhedsaftaler.rm.dk og på e-Dok. 
Linkadresse, se side 2

PATIENTER m. DEMENS 
Der bliver i løbet af 2011 udarbejdet et forløbsprogram for de-
mensområdet og en aftale for samarbejdet mellem regionspsykia-
trien, egen læge og kommunerne. 
Forløbsprogrammet og aftalen vil kunne ses på: 
www.sundhedsaftaler.rm.dk og på e-Dok. Linkadresse, se side 2
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Egne noter
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