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Implementeringsovervejelser for udmøntning af rammepapir vedr. samarbejdet om udgående
ambulante teams i klyngerne
Nedenstående overvejelser er et tillæg til rammepapiret for samarbejdet mellem de udgående regionale
teams i voksenpsykiatrien, kommunerne og almen praksis ift. selve udmøntningen af rammepapiret.
Godkendelse af rammepapiret foregår i efteråret 2019 i relevante administrative og politiske fora (jf. plan
nedenfor) med henblik på ikrafttrædelse 1. januar 2020.
Fem principper for samarbejdet udgør kernen i rammepapiret. 2020 er udpeget til testår, hvorfor det ikke
er forventningen, at alle parter står klar til at efterleve alle fem principper fra dag ét.
Teståret skal netop ses som et udviklingsår, hvor man i klyngen får aftalt med hinanden, hvad der skal til for
at udmønte principperne. Det handler i høj grad om at have opbygning af relationer og kommunikation på
tværs i højsæde. Derudover vil det være vigtigt, at der er rum til at finde den rette organisering i egen
organisation ift. at imødegå principperne om kort reaktionstid og tilgængelighed.
Derfor lægges op til, at hver klynge i efteråret 2019 får en status på processen for rammepapiret samt tager
hul på de indledende overvejelser af, hvordan man vil omsætte principperne i rammepapiret, så man er
klar til at udvikle samarbejdet om de udgående teams og omsætte principperne i løbet af 2020 – herunder
at udarbejde en konkret implementeringsplan for principperne om 'kort reaktionstid' og 'tilgængelighed',
når rammepapiret er politisk godkendt.
I den forbindelse kan følgende spørgsmål overvejes i klyngerne:
 Hvordan vil vi gribe opgaven an i klyngen ift. at udmønte principperne med henblik på at sikre det
gode sammenhængende borgerforløb?
o Hvad skal der til?
o I hvilken takt kan vi gøre det?
o Hvad skal der til for at forandre hastigheden i forløbene?
o Hvad skal der til for at skabe tilgængelighed via en enkel indgang?
Den enkelte klynge aftaler konkrete evalueringskriterier ift. hvordan klyngen lykkes med at skabe
sammenhængende borgerforløb. Erfaringer fra klyngerne samles sammen med henblik på spredning af
gode modeller for samarbejde. Teståret afsluttes med at afholde et fælles læringsseminar, hvor klyngernes
erfaringer deles på tværs. På baggrund af erfaringerne tages stilling til, hvorvidt principperne skal justeres.
Godkendelsesproces for rammepapiret
Tidspunkt

Udvalg/fora

Aktivitet

21. juni 2019

Baggrundsgruppemøde
Styregruppen for alliancen om den
nære psykiatri (udsendes primo juli
med svarfrist primo august)

Drøftelse af rammepapir

Primo august 2019
27. august 2019

DASSOS

19. september 2019

Patientinddragelsesudvalget

Bemærkninger til rammepapir –
skriftligt
Godkendelse/drøftelse af
rammepapir
Drøftelse af rammepapir
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25. september 2019

Sundhedsstyregruppen/KOSU

30. oktober 2019
8. november 2019

Sundhedskoordinationsudvalget
KKR

26. november 2019

Praksisplanudvalget

November/december 2019

Region og kommuner
Klyngerne
o Midtklyngen: 22. november
2019
o Aarhusklyngen: 30. september
el. 13. december 2019
o Vestklyngen: 27. november 2019
o Randersklyngen: 14. november
2019
o Horsensklyngen: 7. oktober 2019

Efteråret 2019

Drøftelse og godkendelse af
rammepapir
Godkendelse af rammepapir
Godkendelse af rammepapir
Godkendelse af rammepapir
Godkendelse af rammepapir

Status på processen samt indledende
drøftelser af plan for udmøntning af
rammepapiret (med forbehold for
eventuelle ændringer i den politiske
proces)

