Type høringspart

Konkret høringspart

Staten

Sundhedsstyrelsen

Staten

Sundhedsstyrelsen

Staten

Sundhedsstyrelsen

Staten

Sundhedsstyrelsen

Region

Region Nordjylland

Region

Region Midtjylland

Region

Region Midtjylland

Kommune

Sønderborg

Kommune

Sønderborg

Kommune

Sønderborg

Kommune

Kolding

Kommune

Kolding

Kommune

Fredericia

Kommune

Fredericia

Kommune

Fredericia

Høringssvar
Konstaterer overordnet med tilfredshed at tillægget
tilslutter sig til og følger grundtanken i styrelsens
anbefalinger
Finder regionens tilslutning til let tilgængelighed til
den akutte indsats for psykiatriske patienter for positiv
Bemærker som specielt positivt at regionen ikke bare
vil leve op til minimumskravene vedr. vagtfunktioner
men har ambition om en speciallæge i
voksenpsykiatrien døgnet rundt
Finder det positivt at tillægget er udarbejdet på en
måde der gør det nemt at integrere i den
eksisterende rapport
Konstaterer at det indholdsmæssigt er i god
overensstemmelse med det arbejde, som pågår i
Region Nordjylland og har derfor ingen yderligere
kommentarer til rapporten.
Psykiatritillægget giver ingen anledning til
bemærkninger fra Region Midtjyllands side
Placering af akutfunktion i Vejle udgør ikke et
problem i forhold til borgere i Hedensted kommune
lige nord for regionsgrænsen, da funktionen i Vejle er
visiteret
Med planlægningsgrundlaget for de fælles
akutmodtagelser er taget højde for et patientforløb af
høj kvalitet
Integration af psykiatrien vil sikre patienten én
indgang til akut behandling

Psykiatriens kommentarer

Forslag til rettelser i tillægget Forslag til opfølgning i den videre proces

Taget til efterretning

Ingen

Ingen

Taget til efterretning

Ingen

Ingen

Taget til efterretning

Ingen

Ingen

Taget til efterretning

Ingen

Ingen

Taget til efterretning

Ingen

Ingen

Taget til efteretning

Ingen

Ingen

Det er en præmis i Region Syddanmark at vi har
åbne og uvisiterede skadestuer - også i Vejle. Ingen

Kontakter Region Midtjylland og redegører for
sammenhængen.

Taget til efterretning

Ingen

Ingen

Taget til efterretning

Ingen

Ingen

Naturligt i den videre proces med udmøntning af
Fastlægge retningslinier vedr. udskrivning fra FAM i FAM-konceptet at gå i dialog med kommunerne
samspil med kommunerne
omkring overgang fra FAM til kommunerne.
Ingen
Havde helst set fælles FAM på Kolding Sygehus,
men anerkender at den beslutninger taget for lang tid
siden
Taget til efterretning
Ingen
Kommunen ønsker en uddybning af den beskrevne
samarbejdsaftale ml. psykiatrien i Vejle og Kolding
Sygehus
Finder det i høj grad relevant og positivt at psykiatrien
bliver en del af FAM
Finder det positivt at der senere tages stilling til en
psykiatrisk modtagelse for børn og unge. Mener der
er brug for det
I høringssvaret til den oprindelige FAM-rapport var
kommunen utilfreds med at der ikke var lavet en
konsekvensvurdering for kommunerne. Foreslår
derfor at der nedsættes en tværsektoriel
arbejdsgruppe, der skal undersøge behov for data til
at følge konsekvenser af FAM for kommunerne

Se på det i sundhedsaftaleregi

Samarbejdsaftale skal udvikles forud for
indflytning i ny afdeling i Vejle

Ingen

Ingen
Videreformidle samarbejdsaftalen til kommunerne,
når den er aftalt ml. somatikken og psykiatrien.
Samarbejdsaftalen vil blive udviklet når den nye
afdeling er på plads i Vejle

Taget til efterretning

Ingen

Ingen

Taget til efterretning

Ingen

Ingen

Naturligt i den videre proces med udmøntning af
FAM-konceptet at gå i dialog med kommunerne
omkring overgang fra FAM til kommunerne.
Ingen

Se på det i sundhedsaftaleregi

Kommune

Aabenraa

Kommune

Aabenraa

Ser psykiatri i FAM som en spændende nytænkning
og vil betyde et kvalitetsløft i akutmodtagelsen
Fælles FAM vil kunne forebygge komplikationer og
afkorte sygdomsforløb

Aabenraa

Udfordringer og forudsætninger for den primære
sundhedssektor skal nærmere beskrives

Kommune

Kommune

Aabenraa

Kommune

Haderslev

Ønsker at Region Syddanmark bidrager til belysning
af konsekvenserne af det nye FAM koncept
Forslaget om fælles FAM anses for ambitiøst og
fremsynet

Kommune

Haderslev

Peger på at der kan etableres en psykiatrisk
akutfunktion i Haderslev kommune - ønskeligt på
Haderslev sygehus

Kommune

Haderslev

Akutafsnit for børn og unge adskilt fra de voksne

Kommune

Haderslev

Kommune

Vejle

Kommune

Vejle

Kommune

Vejle

Kommune

Vejle

Kommune

Tønder

Kommune

Tønder

Fagforening

Lægeforeningen

Børn og unge bør tilses af speciallæge med det
samme og ikke først dagen derefter
Anbefaler at der her indgås aftaler mellem
somatikken og psykiatrien for at sikre den akutte
somatiske betjening af psykiatriske patienter.
Finder det naturligt, at en særlig børne- og
ungdomspsykiatrisk modtagelse etableres i Vejle,
hvor både ungdoms-, almen- og gerontopsykiatriske
døgnpladser ifølge Psykiatriplanen skal placeres som
hovedfunktion. Det er samtidig en geografisk central
placering i Region Syddanmark.
Enig i, at de akutte borgere med retslige
foranstaltninger køres direkte til Middelfart, hvor
specialet for dette område er samlet. Det er vigtigt, at
der også her i tilknytning til FAM laves lokalaftaler,
der sikrer disse borgere en optimal akut somatisk
betjening.
Stor betydning for Vejle Kommune, at der fortsat
samarbejdes om at forbedre og kvalitetssikre
overgange mellem såvel somatikken og psykiatrien
som region og kommune.
Udtrykker sin store tilfredshed med at den kommende
akutmodtagelse lægges sammen med den somatiske
akutmodtagelse i Aabenraa

Taget til efterretning

Ingen

Ingen

Taget til efterretning

Ingen

Ingen

Naturligt i den videre proces med udmøntning af
FAM-konceptet at gå i dialog med kommunerne
omkring overgang fra FAM til kommunerne.
Ingen

Se på det i sundhedsaftaleregi

Naturligt i den videre proces med udmøntning af
FAM-konceptet at gå i dialog med kommunerne
omkring overgang fra FAM til kommunerne.
Ingen

Se på det i sundhedsaftaleregi

Taget til efterretning
Regionsrådet har besluttet at psykiatriens døgnog akutfunktion placeres i Aabenraa. Det
fremtidige lokalpsykiatriske center i Haderslev
vil også indgå i den fremtidige akuttilbudsvifte i
psykiatrien.
I overensstemmelse med høringsforslag til
psykiatri-tillæg
Tilset af speciallæge dagen efter er i
overenstemmelse med anbefalinger i
Sundhedstyrelsens rapport
Det fremgår af tillægget at der i både Esbjerg og
Vejle skal udarbejdes konkrete
samarbejdsaftaler

Der skal analyseres nærmere på behovet for
akutfunktioner på det børne- og
ungdomspsykiatriske område

Ingen

Ingen

Ingen

Formidle til Haderslev kommune hvilke akutte
funktioner, der indgår i det udbyggede fremtidige
lokalpsykiatriske center i kommunen

Ingen

Ingen

Ingen

Ingen

Ingen
Udarbejdelse af samarbejdsaftale mellem
somatikken og psykiatrien forud for døgnfunktionen
i Vejle åbner

Ingen

Afklaring af akutfunktioner i børne- og
ungdomspsykiatrien vil ske i forlængelse af
Implement rapport

Taget til efterretning.
Ingen
Samarbejde omkring overgange er en vigtig
fælles sag for alle i sundhedsvæsnet - både den
primære og sekundære del. Rammerne lægges
ikke mindst i sundhedsaftaleregi.
Ingen

Betjening af Middelfart bør indgå i den generelle
samarbejdsaftale med FAM i Kolding

Ingen

Taget til efterretning
Ingen
Samarbejde omkring overgange er en vigtig
fælles sag for alle i sundhedsvæsnet - både den
primære og sekundære del. Rammerne lægges
ikke mindst i sundhedsaftaleregi.
Ingen

Ingen

Ingen

Ingen

Peger på det vigtige i et tæt samarbejde mellem
regionens og kommunens beredskaber på det
psykiatriske område
Meget tilfredse med at regionen indtænker psykiatrien
i FAM
Taget til efterretning

Ingen

Fagforening

FOA

Fagforening

FOA

Fagforening

FOA

Fagforening
Fagforening

FOA
Dansk Sygeplejeråd

Fagforening

Dansk Sygeplejeråd

Fagforening

Dansk Sygeplejeråd

Fagforening

Dansk Sygeplejeråd

Fagforening

Dansk Sygeplejeråd

Fagforening

Dansk Sygeplejeråd

Somatikken

Sydvestjydsk Sygehus

Somatikken

Sydvestjydsk Sygehus

Somatikken

Odense Universitetshospital

Tilfredse med at der er lavet en handlingsplan for den
akutte indsats i psykiatrien, herunder fælles indgang
på Akutsygehusene og fornuftigt med
samarbejdsaftale på de øvrige steder
Taget til efterretning
Befolkningsunderlag tilsiger max 2 akutmodtagelser
for børn og unge, men FOA opfordrer pga. den store
geografi i regionen at der etableres flere
Visionen for FAM er meget flot og særlig begejstret
for fokus på afstigmatisering
Vigtigt at fokusere på videreuddannelse af ansatte i
FAM, herunder også SOSU-assistenter m.v. FOA kan
med fordel inddrages i videre arbejde.
Generel tilslutning til tillæggets anbefalinger

Ingen

Ingen

Der skal analyseres nærmere på behovet for
akutfunktioner på det børne- og
ungdomspsykiatriske område

Ingen

Afklaring af akutfunktioner i børne- og
ungdomspsykiatrien vil ske i forlængelse af
Implement rapport

Taget til efterretning

Ingen

Ingen

Som det fremgår af tillægget er efteruddannelse
af FAM-personalet et væsentligt fokusområde
Taget til efterretning
Det fremgår af tillægget at fordelene ved
Somatiske patienter med psykiatriske symptomer bør psykiatrien integreret i FAM forventes at være til
også være i fokus
gavn for begge grupper af patienter
Der skal analyseres nærmere på behovet for
Anbefaler at der oprettes 2 børne- og
akutfunktioner på det børne- og
ungdomspsykiatriske akutafsnit
ungdomspsykiatriske område
Bemanding af psykiatriens FAM skal nærmere
afklares i den videre proces. Erfaringer fra
Forudsætning at alle professioner i FAM er tilstede
Region Midt omkring psykiatriens integration i
døgnet rundt
FAM indhentes.
Anerkender at den endelige ledelsesmæssige
Der efterspørges beskrivelse af de
organisering og anættelsesmæssige vilkår på
ansættelsesmæssige og ledelsesmæssige vilkår for baggrund af psykiatritillæget endnu ikke er
personalet i FAM
afklaret.

Anbefaler at der laves en særlig analyse af
indlæggelsesmønstret i den akutte del i psykiatrien
FMU tilslutter sig forslaget, da det anses for at være i
tråd med FAM-bestyrelsen i regionen
Finder at den nuværende ordning, der forudsættes
fortsat med tillægget, fungerer tilfredsstillende
Konstaterer at psykiatrien ikke er en del af
midlertidige FAM i Odense og Svendborg

Forud for anbefaling af antal senge i FAM til
psykiatrien skal der laves en nærmere analyse

Ingen

Bemanding af FAM skal nærmere afklares i
samarbejde med somatikken
I samarbejde med somatikken følge op på
psykiatritillægget og få afklaret hvordan psykiatriens
bidrag til FAM håndteres ledelsesmæssig og
ansættelsesmæssigt
Forud for de enkelte byggerier i Odense, Svendborg
og Aabenraa laves en konkret analyse af
indlæggelsesmønstret mhp. dimensionering af FAMpsykiatrisenge

Taget til efterretning

Ingen

Ingen

Taget til efterretning

Ingen

Ingen

Taget til efterretning

Ingen

Ingen

Ingen

Ingen

Bemanding af psykiatriens FAM skal nærmere
afklares i den videre proces. Erfaringer fra
Region Midt omkring psykiatriens integration i
FAM indhentes. Indebærer ikke nødvendigvis 2
særskilte psykiatriberedskaber, da plejedelen i
FAM lægges op til integreres i FAM og
speciallægedækning kan være ved tilkald
Ingen

Somatikken

Odense Universitetshospital

Somatikken

Odense Universitetshospital

Bemærker at der skal etableres 2
psykiatriberedskaber - 1 i FAM og 1 til sus-forbi
patienter i psyk. Afdeling
Tilslutter sig at FAM bør indeholde særligt område for
uafklarede psykiatrisk lidende og at psykiatrsk
patienter uden åbenbart somatisk behandlingsbehov
indlægges direkte i psykiatrien
Taget til efterretning

Odense Universitetshospital

Der skal være speciallæger i psykiatrien til at løse
opgaver i FAM (evt. efter tilkald)

Somatikken

Efter- og videreuddannelse af personalet i FAM
Ingen
Ingen
Ingen
Se om det kan tydeliggøres
yderligere at det er begge veje
samarbejdet skal fungere
Ingen
Afklaring af akutfunktioner i børne- og
ungdomspsykiatrien vil ske i forlængelse af
Implement rapport
Ingen

Ingen

I fx Randers fungerer det ved tilkald af
speciallæge fra nærliggende afdeling.Modellen i
Region Syddanmark skal nærmere afklares.
Ingen

Bemanding af FAM skal nærmere afklares i
samarbejde med somatikken

Ingen

Bemanding af FAM skal nærmere afklares i
samarbejde med somatikken

Somatikken

Sygehus Sønderjylland

Meget hensigtsmæssigt at psykiatrien indtænkes i
den nye sygehusstruktur og det fremtidige byggeri

Taget til efterretning

Ingen

Ingen

Somatikken

Sygehus Sønderjylland

Ser meget positivt på at man vil arbejde for at skabe
bedre tilgængelighed for de psykiatriske patienter
Taget til efterretning

Ingen

Ingen

Sygehus Sønderjylland

Nødvendig at der er en psykiatrisk speciallæge i
tilstedeværelse samt psykiatrisk plejepersonale, der
kan indgå i vagterne i FAM

Somatikken

Anbefaler at der etableres særlige zoner i FAM til
patienter, der kræver angstdæmpende og rolige
omgivelser
Forventer en dyberegående dialog med psykiatrien
omkring nærmere tilrettelæggelse og indretning af
fælles FAM

Det lægger psykiatritillægget også op til at man
ser på, men det skal nærmere afklares hvilken
konkret indretning der skal være i FAM
Der er allerede et afklaringsarbejde i gang i
forhold til de igansatte byggeplaner vedr. FAM i
somatikken i Aabenraa
Det fremgår af tillægget at tvangsindlæggelser
Fremgår ikke tydeligt om tvangsindlæggelser skal ske vil foregå direkte i psykiatrien og dermed
i FAM
udenom FAM

Somatikken

Sygehus Sønderjylland

Somatikken

Sygehus Sønderjylland

Hovedudvalget

Medarbejdersiden

Hovedudvalget

Medarbejdersiden

Hovedudvalget

Medarbejdersiden

Nødvendigt at vide hvor mange akutte patienter der
er i niveau 1 og 2.
Vigtigt at den eksisterende telefon hotline arbejdes
der videre med

Hovedudvalget

Medarbejdersiden

Det antages at der skal reduceres i den samlede
sengemasse på sigt. Der advares mod dette

Hovedudvalget

Medarbejdersiden

Det ledelsesmæsige ansvar for psykiatriens
personale i FAM er ikke tydeliggjort

Psykiatrien

Medarbejdersiden
FMU

Psykiatrien

FMU

Psykiatrien
Psykiatrien

Psykiatrien

I fx Randers fungerer det ved tilkald af
speciallæge fra nærliggende afdeling.Modellen i
Region Syddanmark skal nærmere afklares.
Ingen

Opfordrer til at der laves en særlig dataindsamling for
de akutte psykiatriske patienter
Tilsutter sig tillægget med enkelte bemærkninger
Enige om at sus-forbi/niveau 3 patienter skal tilbydes
en ordentlig behandling også med fokus på evt.
somatiske problemstillinger

Behov for en yderligere kvalificering af
ledelsesorganisering og MED organisation for
personalet i FAM
FMU
Enige i vigtigheden af efteruddannelse til FAMpersonale
FMU
LMU, Børne- og
Fuldt ud tilslutte sig visionen og ikke mindst
ungdomspsykiatrisk afdeling, anbefalinger på det børne- og ungdomspsykiatriske
Kolding
område

Forud for anbefaling af antal senge i FAM til
psykiatrien skal der laves en nærmere analyse

Ingen

Nærmere afklaring i relation til Fase 1
byggeprojektet vedr. FAM i Aabenraa
Tæt dialog generelt mellem de 2 sygehuse i forhold
til den videre byggeproces vedr. FAM og den
fremtidige drift.

Ingen
Se om det kan tydeliggøres
yderligere at det er begge veje
samarbejdet skal fungere
Ingen
Forud for de enkelte byggerier i Odense, Svendborg
og Aabenraa laves en konkret analyse af
indlæggelsesmønstret mhp. dimensionering af FAMpsykiatrisenge
Ingen

Taget til efterretning
Ingen
Der er ingen planer om at reducere i
sengemassen i psykiatrien - tværtimod. Det er i
somatikken at der forventes reduktioner i
sengemassen på sigt i takt med omlægning til
ambulant aktivitet
Ingen
Anerkender at den endelige ledelsesmæssige
organisering og anættelsesmæssige vilkår på
baggrund af psykiatritillæget endnu ikke er
afklaret.
Ingen

Forud for anbefaling af antal senge i FAM til
psykiatrien skal der laves en nærmere analyse
Taget til efterretning

Bemanding af FAM skal nærmere afklares i
samarbejde med somatikken

Ingen
Ingen

Ingen

Ingen
I samarbejde med somatikken følge op på
psykiatritillægget og få afklaret hvordan psykiatriens
bidrag til FAM håndteres ledelsesmæssig og
ansættelsesmæssigt
Forud for de enkelte byggerier i Odense, Svendborg
og Aabenraa laves en konkret analyse af
indlæggelsesmønstret mhp. dimensionering af FAMpsykiatrisenge
Ingen

Taget til efterretning
Anerkender at den endelige ledelsesmæssige
organisering og anættelsesmæssige vilkår på
baggrund af psykiatritillæget endnu ikke er
afklaret.

Ingen

Ingen
I samarbejde med somatikken følge op på
psykiatritillægget og få afklaret hvordan psykiatriens
bidrag til FAM håndteres ledelsesmæssig og
ansættelsesmæssigt

Taget til efterretning

Ingen

Ingen

Taget til efterretning

Ingen

Ingen

Ingen

LMU, Børne- og
ungdomspsykiatrisk afdeling, Anbefaler at man integrerer psykiatrien i FAM i
Kolding
Kolding
Psykiatrien
Overordnet anses psykiatriens FAM-tillæg for en god
plan, der vil gøre det lettere for psykisk syge at få
hurtigere hjælp
Brugerorganisation LMS-Landsforening mod spiseforstyrrelser
og selvskade

Som det også fremgår af høringssvaret så blev
det vedtaget i psykiatriplanen at psykiatrien
skulle samles i Vejle, samtidig med at FAM
etableres i Kolding
Ingen

Taget til efterretning
Ingen
Gruppen vil være en del af målgruppen for den
akutte tilbudsvifte i psykiatrien, der udover FAM
indeholder akuttilbuddene i de lokalpsykiatriske
centre.
Ingen

Ingen

Ingen

Ingen

Ønsker opmærksomhed på akut behandling af
gruppen af selvskadere
Brugerorganisation LMS-Landsforening mod spiseforstyrrelser
og selvskade
Glæder sig over at alle med selvmordsforsøg skal
kunne tilbyede akut psykiatrisk vurdering og at der i
psykiatrien skal være særlig let tilgængelighed til akut
vurdering
Taget til efterretning
Brugerorganisation SIND-Sønderjylland

Brugerorganisation SIND-Sønderjylland

Behandling i FAM af psykiatrisk uddannet personale

Brugerorganisation SIND-Sønderjylland

Sengeafdeling for psykisk syge skal adskilles fra de
resterende dele af FAM

Af tillægget fremgår det at personalet skal være
kompetente på det psykiatriske område. Den
nærmere organisering og bemandning af FAM
skal afklares i den videre proces.
Ingen
Det skal i det videre arbejde nærmere afklares
hvordan indretning i FAM skal være, så det kan
rumme både psykiatriske og somatiske
patienter
Ingen

Diskret adgang til skadestuen og hurtig tilgang til
kvalificeret personale

Med en fælles indgang for både somatiske og
psykatriske patienter, så vil de psykiatriske
patienter ikke være så let genkendelige, som i
dag med særskilte skadestuer. Der er også
behov for at adgangen til FAM er tydelig og
synlig for patienter og pårørende for at lette
tilgangen til FAM. Patienter og pårørende skal
som det er beskrevet i tillægget hurtigt komme i
kompetente hænder, når de er kommet ind i
FAM.
Ingen

Brugerorganisation SIND-Sønderjylland

Ingen

Den nærmere organisering og bemandning af FAM
skal afklares i den videre proces.
Det skal i det videre arbejde nærmere afklares
hvordan indretning i FAM skal være, så det kan
rumme både psykiatriske og somatiske patienter

Fokus på den psykiatrske patients behov i
forbindelse med adgang til og ophold i FAM

