
 

 

Den nære psykiatri – IT og kommunikation 
Arbejdsgrundlag for alliancegruppen – IT og kommunikation 

 

Baggrund 

Kommunekontaktrådet (KKR) havde den 7. marts 2018 indbudt til en konference om 'den 

nære psykiatri'. Som et resultat af konferencen er der dannet en fælles alliance om den nære 

psykiatri mellem de 19 midtjyske kommuner, Region Midtjylland, PLO-Midtjylland og bruger- 

og pårørendeorganisationer inden for psykiatrien. Alliancen er forankret i KKR og Regionsrådet 

og drøftes mellem parterne i Kontaktudvalget (regionsrådsformanden og de 19 borgmestre). 

Sundhedskoordinationsudvalget og Praksisplanudvalget inddrages løbende i processen. 

Konkret er der nedsat en fælles tværsektoriel styregruppe for alliancen om den nære psykiatri 

med repræsentanter fra alliancens fire parter. Styregruppens opdrag har i første omgang 

været at udarbejde udspil til en fælles vision for ”den nære psykiatri”, at identificere de største 
udfordringer samt identificere og afgrænse målgrupper, der omfattes af den nære psykiatri.  

På den baggrund foreligger der nu et udspil til vision for den nære psykiatri og til en definition 

af den nære psykiatri. Ligeledes er der identificeret målgrupper og tilhørende udfordringer. 

Endelig er der udarbejdet et bud på en foreløbig køreplan. I denne lægges der op til, at første 
del/spor forankres i sundhedsaftaleregi.  

Der blev i regi af Sundhedskoordinationsudvalget afholdt en kick-off konference den 12. juni 

2018 om den kommende sundhedsaftale, hvor Sundhedskoordinationsudvalget på forhånd 

havde peget på psykiatrien som et af de fokusområder, der ønskes arbejdet med. På 

konferencen blev der opfordret til en politisk indkredsning af hvilke 1-2 områder indenfor den 

nære psykiatri, der i første omgang skal arbejdes videre med. Sundhedskoordinationsudvalget 

udpegede i forlængelse af dette følgende to målgrupper, som skal prioriteres i alliancen om 
den nære psykiatri: 

 Mental sundhed hos børn og unge - forebygge at psykisk sygdom opstår og udvikler 
sig.  

 Samarbejdet om voksne borgere med svær psykisk sygdom eller svære symptomer, 

som har tilbagevendende behov for støtte og behandling fra både region, kommune og 

almen praksis. 

Regionsrådet, KKR Midtjylland og Kontaktudvalget har godkendt, at der som første del af 
udviklingen af den nære psykiatri arbejdes videre med disse målgrupper. 

Derudover er der blevet peget på udfordringerne i det tværsektorielle arbejde i forbindelse 

med IT og kommunikation på tværs. Der er af styregruppen for alliancen om den nære 

psykiatri blevet peget på, at der for nuværende ikke kan kommunikeres elektronisk i samme 

omfang som i somatikken omkring borgere på tværs af region, kommuner og almen praksis 

vedr. psykiatri. Det er derfor essentielt, at der etableres yderligere en alliancegruppe, der har 

til formål at sikre tværsektoriel elektronisk kommunikation i psykiatrien ved brug af Medcom 
standarder.  

Denne alliancegruppe etableres uafhængigt af de øvrige alliancegrupper, da kommunikation på 

tværs er relevant i forhold til alle målgrupper for den nære psykiatri. 

 

Rammer for arbejdet 

Problemet med at udbrede brugen af MedCom-meddelelser inden for psykiatrien er en generel 

udfordring på tværs af landet. MedComs hjemmepleje-sygehusgruppe har denne opgave som 

ét af to prioriterede projektspor i MedCom11 perioden (2018-19). Også i den sammenhæng er 
der peget på tekniske barrierer ved den nuværende systemunderstøttelse og praksis. 

 

 



 

 

Opmærksomheden på at sikre en velfungerende tværsektoriel kommunikation på psykiatri-
området er således landsdækkende.  

Forudsætningen som beror på, at der er velfungerende kommunikationssystemer, er i sin 

grundlæggende form også til stede. Dog med en række iboende tekniske barrierer. Men det vil 

også være nødvendigt, at der er klare samarbejdsaftaler om, hvordan kommunikationen 

foregår samtidig med, at der også skal være fokus på den interne organisering blandt de 

respektive aktører. Samarbejdsaftalerne bør i det omfang det er muligt afspejle de 
eksisterende aftaler inden for somatikken. Der skal være en særlig opmærksomhed på: 

 Hurtigere handling og øget fleksibilitet 

 Intern organisering og arbejdsgange 

 Juridiske forpligtelser 

 

Opgaver 

Alliancegruppen har til opgave: 

 

 At identificere problemstillinger for tværsektoriel it og kommunikation i psykiatrien ved 

brug af Medcom standarder – herunder barrierer for løsninger. 

 

 I arbejdet med at identificere problemstillinger tages udgangspunkt i tidligere 

kortlægninger samt erfaringer fra øvrige regioner. Desuden bør arbejdet ske i tæt 

samarbejde med MedComs hjemmepleje-sygehusgruppe – særligt de midtjyske 

repræsentanter. 

 

 At komme med konkrete løsningsforslag og anbefalinger ift. håndtering af 

organisatorisk set-up og tekniske løsninger. 

 

 At udarbejde samarbejdsaftale om elektronisk kommunikation ved brug af medcom-

meddelelser på psykiatri-området. 

 

 At skabe et overblik over kommunale it leverandører, som vil have leverancer for at 

understøtte den tværsektorielle it kommunikation. 

 

 At give et økonomisk overslag på de løsninger, der anbefales. 
 

Sammensætning 

Alliancegruppen sammensættes tværfagligt og tværsektorielt fra tre af alliancens fire parter. 
Det foreslås at alliancegruppen sammensættes som følgende: 

 Claus Graversen, sygeplejefaglig direktør, regional medformand 

 Anders Kjærulff, direktør i Silkeborg Kommune, kommunal medformand 

 Tre regionale repræsentanter (Herunder repræsentation af Regional IT og Psykiatri 
sundheds IT, samt relevant repræsentant ift. organisatorisk set-up) 

o Pernille Feldt Jørgensen, EPJ-konsulent, Psykiatri og Social Sundheds-IT 

o Elisabeth Brix Westergaard, udviklingskonsulent, Projekt og Udvikling 

o Henrik Hermind, IT Teknisk specialist, Region Midtjylland 

 

 To kommunale repræsentanter (skal dække kompetencer inden for psykiatrifaglig 
indsigt samt ledelseskompetence)  

o Ann-Sofie Bech von Hielmcrone, kontorchef, Aarhus kommune 



 

 

o Henrik Brix, IT- og digitaliseringschef, Favrskov kommune 

 De relevante kommunale og regionale (midtjyske) repræsentanter fra MedComs 
hjemmepleje-sygehusgruppe. Følgende repræsenterer Midtjylland 

o Jan Larsen, it-koordinator, Skive kommune 

o Vibeke Kjær-Jensen, teamleder, Silkeborg kommune 
o Kirsten Purup-Nielsen, sundheds-it konsulent, Aarhus kommune 

 

 Henrik Nordentoft, praksiskonsulent, almen praksis 

 Søren Svenningsen, læge, PLO-Midtjylland 

Formandskab og sekretariat 

Der er delt formandskab og sekretariat mellem region og kommuner. Formandskabet er 

ansvarligt for fremdriften i gruppens arbejde – herunder at gruppens leverancer følger de 

tidsfrister, der er angivet i gruppens arbejdsplan.  

 

Kompetence 

Alliancegruppen har overordnet reference til styregruppen for den nære psykiatri. Da første del 

af udspillet om den nære psykiatri er forankret i sundhedsaftaleregi, skal alliancegruppens 

partnerskabsaftaler godkendes i Sundhedsstyregruppen og Sundhedskoordinationsudvalget 
samt eventuelt Praksisplanudvalget inden endelig godkendelse i Regions- og byråd. 

 

Fleksibel tidsplan 

Der arbejdes ud fra nedenstående tidsplan med mulighed for justering med henblik på hurtige, 

men samtidig optimale leverancer fra arbejdsgruppen.   

Tidspunkt Aktivitet 

19. august 2019 1. møde  

Identificering af problemstillinger i tværsektoriel IT 

og kommunikation i psykiatrien ved brug af Medcom 

standarder, herunder barrierer for løsninger – både 

tekniske og organisatoriske. 

 

7. oktober 2019 2. møde  

Konkretisering af tekniske og organisatoriske 

muligheder med henblik på løsningsforslag. 

 

30. oktober 2019 3. møde – workshop om IT og kommunikation 

Anbefalinger til konkrete løsningsforslag. 

 

4. kvartal 2019 Afrapportering til styregruppen for alliancen om den 

nære psykiatri. 

 

14. januar 2020 Politisk møde hvor løsningsforslagene vil blive 

præsenteret. 

 

 


