
 

 

Kommissorium for Psykiatriforum  

Baggrund  

Der ønskes en styrket tværsektoriel samarbejdsstruktur om psykiatrien i Midtjylland. Dette er for at sikre de 

bedste forudsætninger for en kommende udmøntning af 10-årsplanen for psykiatrien, at overordnede 

strategiske dagsordener for udviklingen af psykiatrien kan løftes fyldestgørende på tværs af sektorerne 

samt at arbejdet i alliancen for den nære psykiatri kan videreføres1. 

Kontaktudvalget har derfor besluttet, at samarbejdet om psykiatrien – herunder alliancen – fremadrettet 

skal have en politisk og administrativ forankring i det eksisterende sundhedsaftalesystem samtidig med, at 

der lægges et større ansvar for området ud i de fem sundhedsklynger (jf. Aftale om sammenhæng og 

nærhed (sundhedsklynger)). Som følge heraf har Sundhedsstyregruppen besluttet at etablere et 

tværsektorielt, administrativt Psykiatriforum med deltagelse af regionen, de 19 midtjyske kommuner og 

almen praksis.  

 

Formål 

Formålet med Psykiatriforum er, at der fremadrettet er en robust og styrket tværsektoriel 

samarbejdsstruktur om psykiatrien, hvor psykiatrien og alliancens arbejde kan videreudvikles på tværs af 

sektorerne i Midtjylland.   

Psykiatriforum har til opgave: 

• At drøfte den overordnede strategiske dagsorden indenfor psykiatrien, som er relevant for 

parterne i Midtjylland. Dette gælder fx retningen for psykiatriområdet på tværs af den midtjyske 

region, nationale tiltag på psykiatriområdet mv.  

• At udarbejde analyser, oplæg samt forslag til tiltag og aftaler på psykiatriområdet. 

Sundhedsstyregruppen skal inddrages ved bindende aftaler samt i sager, der skal behandles politisk 

i Sundhedssamarbejdsudvalget. Sundhedsstyregruppen og Sundhedssamarbejdsudvalget kan 

desuden bestille analyser, oplæg mv. i Psykiatriforum.  

• At levere input til de politiske beslutninger indenfor psykiatrien i Sundhedssamarbejdsudvalget. 

• At sikre opfølgning og evt. spredning af igangværende tværgående initiativer, der er igangsat i regi 

af alliancen om den nære psykiatri (Fælles forpligtende forløb og handleplan, Forebyggelse og 

behandling af selvskade, samt IT og kommunikation på tværs).  

 

 

 

 
1 Alliancen om den nære psykiatri har eksisteret i 3 år. Den blev etableret som et ligeværdigt samarbejde på tværs af kommuner, 

region, almen praksis og civilsamfund med et mål om at forbedre og udvikle den nære psykiatri i Midtjylland. Fra politisk side er der 

i Sundhedsaftalen 2019-2023 udpeget to prioriterede indsatsområder for alliancen, hhv. at finde fælles løsninger for at hjælpe børn 

og unge i mistrivsel samt voksne borgere med svær, psykisk sygdom. Der er bl.a. gennem dette arbejde kommet en 

opmærksomhed på, at der er behov for en stærkere forankring af psykiatrien i sundhedsaftalesystemet. 

 



 

 

Sundhedsklynger 

Der skal være en klar ansvarsfordeling mellem Psykiatriforum og sundhedsklyngerne på psykiatriområdet. 

Ansvarsfordelingen mellem Psykiatriforum og sundhedsklyngerne er følgende: 

• Psykiatriforum har ansvar for det overordnede strategiske niveau i henhold til det tværsektorielle 

psykiatriområde. Dette indebærer fx drøftelse af tværgående udfordringer, den nationale 

dagsorden vedr. psykiatri, samt hvis der skal laves aftaler/tiltag på tværs af hele regionen. Aftaler 

der involverer PLO-Midtjylland vedr. psykiatri skal desuden drøftes i regi af Psykiatriforum.  

• Sundhedsklyngerne har ansvar for psykiatri lokalt i klyngen, det operationelle niveau i henhold det 

tværsektorielle psykiatriområde samt implementering af overordnede strategier og tiltag. 

Klyngerne kan desuden rejse politiske og/eller administrative udfordringer og løsninger, hvis der er 

behov for at drøfte dette på tværs af klynger (fx via Sundhedssamarbejdsudvalget). 

 

Forankring og kompetencer (afsnit og figur opdateres når endelig national aftale er offentliggjort) 

Psykiatriforum forankres i den eksisterende samarbejdsstruktur i regi af Sundhedsaftalen. Det betyder, at 
Psykiatriforum har reference til Sundhedsstyregruppen. Sundhedsstyregruppen er politisk forankret i 
Sundhedssamarbejdsudvalget (jf. Aftale om sammenhæng og nærhed (sundhedsklynger) sammenlægges 
det nuværende Praksisplanudvalg og Sundhedskoordinationsudvalg). 
 
Psykiatriforum er et besluttende samarbejdsorgan. Der skal løbende være en konkret vurdering af behovet 
for inddragelse af Sundhedsstyregruppen. Sundhedsstyregruppen inddrages altid ved bindende aftaler, der 
skal lægges op til politiske beslutning i Sundhedssamarbejdsudvalget, regionsrådet og byrådene.  
 
 

 

 

 

Psykiatriforum 



 

Psykiatriforums sammensætning, formandskab og sekretariat  

Psykiatriforum ledes af et tværsektorielt formandskab bestående af en koncerndirektør fra Region 
Midtjylland samt formanden for KOSU (den Kommunale Styregruppe på sundhedsområdet i den midtjyske 
region). Det er formandskabets opgave at afstemme dagsordener, vurdering af behov for inddragelse af 
Sundhedsstyregruppen samt koordinere mødeledelse. Der er delt sekretariatsbetjening mellem region og 
kommune.   

Psykiatriforums medlemmer: 

• Koncerndirektør, Region Midtjylland (regional medformand) 

• KOSU-formand, kommunaldirektør (kommunal medformand) 

• Psykiatridirektør, Region Midtjylland 

• Lægefaglig direktør i psykiatrien, Region Midtjylland 

• Sygeplejefaglig direktør i psykiatrien, Region Midtjylland 

• Repræsentanterne fra de 19 midtjyske kommuner i de administrative styregrupper, DASSOS (social) 

og KOSU (sundhed) 

• Formand for Børne- og kulturchefforeningen i Midtjylland (BKF) 

• Formand for PLO-Midtjylland  

Psykiatriforum kan desuden nedsætte ad hoc grupper ved behov samt invitere relevante parter ind til 

konkrete drøftelser.  

 

Mødekadence 

Psykiatriforum mødes kvartalsvist på de dage, hvor der er afholdes møder i Sundhedsstyregruppen. 

Møderne vil være af én times varighed. Der kan ved ekstraordinært behov indkaldestil yderligere møder – 

fx til drøftelse af ny 10-års plan for psykiatrien. Patient- og brugerforeninger inden for psykiatrien kan 

inviteres til konkrete drøftelser efter behov.  

 

Evaluering 

Evaluering af samarbejdet dagsordenssættes i Psykiatriforum efter 1 år (dvs. primo 2023). Evalueringen har 
til formål at afklare, om Psykiatriforum fungerer efter hensigten, og om der er behov for justeringer i 
kommissoriet. Der vil forud for evalueringsdrøftelsen i Psykiatriforum blive udsendt et spørgeskema til 
forummets repræsentanter med følgende emner: 

• Samarbejdet  

• Repræsentation 

• Typen af emner/sager 

• Sagsgangen i forhold til forankringen i Sundhedsstyregruppen 

• Eventuelle forslag til justeringer 
 
Sekretariatet vil desuden samle op på antallet af sager, der har været behandlet i Psykiatriforum, herunder 
aftaler og tiltag der er bragt videre ind i Sundhedsstyregruppen. Evalueringen af Psykiatriforum forelægges 
Sundhedsstyregruppen, der kan forholde sig til eventuelle justeringer i kommissoriet. 


