PARTNERSKABSAFTALE PÅ PSYKIATRIOMRÅDET
”Man skal være rimelig stærk for at være i dette her system”
Citat: Borger i Fredericia med en psykiatrisk diagnose.

Vi ved, at mange har en oplevelse af, at det kræver styrke at leve med en psykiatrisk diagnose. Skal
man komme godt igennem, kræver det hurtig og kvalificeret hjælp fra både kommunen og regionen. I Fredericia Kommune og i Psykiatrien i Region Syddanmark er vi sammen optagede af at
kunne give denne hjælp.
Derfor har vi før givet håndslag på, at vores fælles vision er, at flere mennesker med psykisk sygdom bliver opsporet tidligt, udredt, behandlet samt oplever recovery og rehabilitering – både for
deres psykiatriske og somatiske lidelser. At vi vil være med til at skabe rammer for bedre livskvalitet. At vi vil forebygge mistrivsel og psykisk sygdom hos specielt børn og unge, så færre behøver at
stifte bekendtskab med psykiatrien. Vi har også sagt ja til, at vi vil skabe bedre sammenhæng i forløb og i overgange, men vi går også skridtet videre.
Vi ønsker ikke blot at levere en bedre kvalitet af det, vi allerede gør. Vi ønsker at udfordre os selv.
Det gør vi ved at udforske nye måder at understøtte vores borgere og patienter på i deres jagt på
drømmen om et normalt liv, som i sidste ende også betyder bidragende borgere til vores fælles
samfund.
I det forgangne år har vi gennemført en omfattende fælles proces med involvering af borgere og
fagpersonale via Designskolen, med det mål at kortlægge den nuværende indsats og oplevelsen
heraf. Processen har givet mange brugbare indsigter i forhold til tilrettelæggelsen af den fremtidige borgercentrerede indsats.
Den nye og ambitiøse Sundhedsaftale for 2019-20231 understreger, at vi skal udvikle det nære og
sammenhængende sundhedsvæsen på tværs af region og kommune. Målsætningerne i Sundhedsaftalen, der omhandler psykiatrien, bliver også målsætningerne for samarbejdet mellem Fredericia
Kommune og Psykiatrien i Region Syddanmark.
·
·
·
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Vi vil reducere andelen af unge med dårlig mental trivsel
Vi vil reducere antallet af genindlæggelser inden for 30 dage.
Vi vil reducere antallet af færdigbehandlingsdage på sygehusene.
Vi vil reducere overdødeligheden blandt borgere med psykiske lidelser.
Vi vil sikre, at andelen af psykisk syge, som fastholdes på arbejdsmarkedet og i uddannelse øges.
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”Det er svært for systemet at se ud over ens diagnose og se det hele menneske i stedet for”.
Citat: Borger i Fredericia med en psykiatrisk diagnose.

Med fokus på det hele menneske vil vi med indflytningen i Fredericia Sundhedshus sammen skabe
et laboratorium for borgerrettede løsninger, som har den selvstændige målsætning, at alle indsatser skal være med udgangspunkt i, hvad borgerens mål og drømme er.
Vi vil samtidig være med til at understøtte, at der indgås partnerskaber mellem frivillige organisationer, borgere, virksomheder, region og kommune, som ikke kun kommer vores borgere til gode,
men som også er med til at skabe spændende og udviklende samarbejdsfællesskaber i hele psykiatrien lokalt i Fredericia Kommune.
Vi forpligter os helt konkret med denne aftale på at udvikle løsninger i fællesskab, der gør, at kvaliteten af vores indsatser er mærkbart forbedret for borgerne. Udviklingen af løsninger sker på
tværs af region og kommune i samarbejde med patienter, pårørende og interesseorganisationer.
Som bilag til aftalen ligger de initiativer, som skal understøtte partnerskabet. Bilaget opdateres årligt, hvor der også evalueres og træffes beslutning om initiativer skal fortsættes, udvikles eller afsluttes og om hvilke nye der skal opstå.
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