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Kære Alle
Hermed fremsendes rammepapiret Kommunernes fælles rolle – udviklingen af det
nære sundhedsvæsen på psykiatriområdet til politisk godkendelse i kommunerne.
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Rammepapiret er udarbejdet på opfordring fra KKR Hovedstaden i forlængelse af rammepapiret for det somatiske område, som de 29 kommuner i
hovedstadsregionen godkendte i foråret 2013 (Kommunernes fælles rolle – udviklingen af det nære sundhedsvæsen). Begge rammepapirer er en del af den regionale opfølgning på KL’s udspil ”Det nære sundhedsvæsen”.
Rammepapiret på psykiatriområdet har til formål at give en fælles forståelse
af, hvordan kommunerne arbejder med indsatsen for borgere med psykiske
vanskeligheder eller lidelser. Rammepapiret handler primært om, hvad
kommunerne i hovedstadsregionen vil gøre sammen på den kommunale
banehalvdel. Men papiret skal naturligvis ses i sammenhæng med den nye
sundhedsaftale og praksisplan, som skal sætte rammerne for det tværsektorielle arbejde.
KKR Hovedstaden har på sit møde den 14. marts 2014 anbefalet kommunerne at godkende rammepapiret på psykiatriområdet. KKR har i drøftelsen
af rammepapiret lagt vægt på vigtigheden af at følge op på effekten af indsatsen på området. Der skal følges op på rammepapiret på psykiatriområdet
ved udgangen af 2016. Papiret tænkes derefter at indgå i en tilbagevendende
opfølgningskadence sammen med rammepapiret på det somatiske område.
Vedlagt er rammepapiret samt tre bilag vedrørende arbejdet med rammepapiret, strukturen på psykiatriområdet og muligheden for at søge satspuljemidler til en del af indsatserne. Oplysningerne kan benyttes ved kommu-
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nernes politiske sagsfremstillinger. Især henledes kommunernes opmærksomhed på afsnittet om etablering af en fælleskommunal stuktur på psykiatriområdet, hvor der er særligt behov for ledelsesmæssig opbakning i forbindelse med kommunernes implementering af rammepapiret.
Fristen for kommunernes tilbagemelding vedr. godkendelse er den 16.
juni 2014
Tilbagemelding sendes til Det fælleskommunale sundhedssekretariat – Hovedstaden på mette.dissing.odgaard@albertslund.dk og frederikke.beer@albertslund.dk.
Med venlig hilsen
Steen Christiansen
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