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Notat

Kommissorium
Udarbejdelse af akutpakker inden for psykiatrien
Baggrund
Psykiatrien i Region Syddanmark påbegyndte i efteråret 2011 i samarbejde med somatikken
udarbejdelse af akutpakker til anvendelse i den fælles akutmodtagelse.
Der blev ved opstart identificeret 7 akutpakker, som med fordel kunne udarbejdes. Det drejer sig om
akutpakke vedr.:
•
•
•
•
•
•
•

Akut psykose
Delir
Misbrug og afrusning
Patient som ikke vil samarbejde
Patient med suicidalitet eller selvskade
Patient med spiseforstyrrelser
Patient indbragt af politiet og evt. Falck

Der er indtil nu udarbejdet to akutpakker:
• Patienten, som ikke vil samarbejde
• Patienten med suicidalitet eller selvskade
De to akutpakker er udarbejdet af en arbejdsgruppe, som blev nedsat som en del af somatikkens
udviklingsarbejde. Udarbejdelsen af de resterende 5 akutpakker inden for psykiatri skal køre
selvstændigt og indsatsen organiseres jf. dette kommissorium.
Arbejdet følger den proces, som kører i somatikken, der i 2011-12 har udarbejdet 35 akutpakker, som
skal igennem 2. pilottest i efteråret 2012.
Arbejdsgruppens sammensætning
Arbejdsgruppen sammensættes med 3 repræsentanter fra de psykiatriske afdelinger:
Overlæge Tomas Toft, Psykiatrisk Afdeling Odense
XX fra Psykiatrisk afdeling Esbjerg
XX fra Psykiatrisk afdeling Odense
1 repræsentant fra somatikken (intern mediciner).
Lægefaglig projektleder Jan Dahlin, Fælles akutmodtagelse OUH (indgår som sparringspartner)
Arbejdsgruppen sekretariatsbetjenes af Psykiatri Administrationen, Planlægning.

Arbejdsgruppens opgave og arbejdsplan
Det er arbejdsgruppens opgave at udarbejde de resterende 5 identificerede akutpakker.
Det forventes afholdt 3 møder i arbejdsgruppen. En stor del af udviklingsarbejdet forventes afstemt på
mail.
Tidsplan for gennemførelse af opgaven
Tidsplanen er som følger:
April 2012:

Kommissoriet forelægges den regionale FAM styregruppe til godkendelse den 25.
april 2012.

Maj 2012:

Arbejdsgruppen sammensættes og 1. møde afholdes

Juni 2012:

2. møde i arbejdsgruppen afholdes.

August 2012:

3. møde i arbejdsgruppen afholdes.
Akutpakkerne udsendes efterfølgende til kommentering hos de lægefaglige
projektledere og i psykiatriens afdelingsledelseskreds.

September 2012: Akutpakkerne forelægges den regionale FAM styregruppe til godkendelse den 12.
september 2012
Oktober 2012:

Akutpakkerne pilottestes i den fælles akutmodtagelse på Odense
Universitetshospital .
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