
Status for gennemførelse af anbefalinger i rapporter Implementeret

Under implementering

Under planlægning

Tema Anbefaling Status Bemærkninger

Fast afrapportering af visioner til 
Psykiatriudvalget Fast afrapportering af visioner til Psykiatriudvalget

Forslag til indikatorer godkendt i Psykiatriudvalget. Første måling 
og forslag til mål drøftes i Psykiatriudvalget i august

Kommunikation og formidling af visionerne Kommunikationspakke - formidling af visioner, herunder film
Der er udarbejdet kommunikationspakke om forankring af visioner / 
virksomhedsplan / resultataftaler

Kommunikation og formidling af visionerne Dialogmøder
Disse afholdes som dialogmøder på hvert center med direktion og 
medarbejdere/ledere fra centeret.

Kommunikation og formidling af visionerne Visionskonference 
Afholdes i august med tema om inddragelse af patienter og 
pårørende. Dato under afklaring med regionsrådsformanden.

Initiativer til at forbedre kommunikationsveje i 
psykiatrien Psykiatriudvalget

Psykiatriudvalget besøger centre og har møder med 
personale/patienter i forbindelse med udvalgsmøder

Initiativer til at forbedre kommunikationsveje i 
psykiatrien Direkte patientfeedback 

To møder med i alt 7 fokusgrupper afholdt i november 2012. Der 
afholdes direkte patientfeedback på alle centre i 2013

Initiativer til at forbedre kommunikationsveje i 
psykiatrien Linjekommunikation 

Der gennemføres i juni en måling af kendskabet til de politiske 
visioner for psykiatrien blandt medarbejdere i RHP

Initiativer til at forbedre kommunikationsveje i 
psykiatrien Dialogmøde mellem regionsrådsformand og medarbejdere Gennemført i oktober 2012

Anbefalinger i forhold til efteruddannelsesmidler 
og til udvikling af organisationskulturen (1 årige 
midler)

Kompetenceudvikling af medarbejdere indenfor recovery Psykiatriudvalget fordelte d. 15. januar 2013 5 mio. kr. til aktiviteter 
med henblik på at implementere visionerne for fremtidens psykiatri 
(2 mio. kr. til organisationskultur og 3 mio. kr. til efteruddannelse). 
Alle aktiviteter er igangsat.

Rammer for antipsykotisk behandling Vejledning for behandling af akutte urotilstande

Vejledning skal revideres ultimo 2012. Arbejdet er igangsat, men 
afventer udmeldinger fra RADS (Rådet for anvendelse af dyr 
sygehusmedicin) 

Rammer for antipsykotisk behandling
Ordination af olanzapin over anbefalet døgndosis 
godkendes af klinikchef

Er løbende blevet fulgt i forbindelse med gennemførelse af den 
handleplan, der har været gennemført. Der gennemføres 
systemtracers (gennemgang af journaler) i efteråret, hvor der bliver 
fulgt op på det krav. 

Rammer for antipsykotisk behandling
Revision af vejledning indeholder afsnit om håndtering af 
antipsykotisk behandling hos pt. med sideløbende misbrug Afventer revision af vejledning på baggrund af RADS

Rammer for antipsykotisk behandling

Styrkelse af forskning i akut psykiatrisk behandling ved 
igangsættelse af nationalt arbejde omkring lempelse af 
kravet om informeret samtykke Skal drøftes på et kommende møde i kredsen af psykiatridirektører

Rammer for længerevarende behandling
Fortsat opmærksomhed på vedligeholdelsesbehandling 
holdes inden for rammerne (herunder p.n. medicin) Følges - vejledning på området og monitoreres tæt

Rammer for længerevarende behandling
"Terapeutisk optimisme" drøftes i kliniske fora og konkrete 
planer for pt. behandling Drøftes løbende i kredsen af klinikchefer og Lægemiddelkomite

Særlige indsatser ift. polyfarmaci
Medicingennemgang /stuegang med deltagelse af fx 
kliniske farmakologer Er afprøvet - koncept skal færdigudvikles

Særlige indsatser ift. polyfarmaci Medicinsanering hos pt i polyfarmakologisk behandling Gennemført 

Gennemførelse af journalaudit
Behandling med doser udover vejledningens anbefalinger 
foretages på speciallægeniveau Gennemført

Gennemførelse af journalaudit
Hensigtsmæssig understøttelse af behovet for øget 
dokumentation af bivirkninger (UKU)

Manuel udgave af struktureret skema anvendes - elektronisk 
udgave forestår implementering

Gennemførelse af journalaudit
I forbindelse med komplekse medicinske tilstande sker et 
øget samarbejde med somatikken

Der er  igangsat et konkret samarbejde mellem direktionerne i RHP 
og Bispebjerg Hospital for at udvikle adgangen for psykiatriske 
patienter til somatisk ekspertise

Gennemførelse af journalaudit Øget systematisk anvendelse af parakliniske prøver 
Et regionalt arbejde om fælles skema for anvendelse af 
parakliniske prøver følges tæt

Gennemførelse af journalaudit Specifikke retningslinjer for anvendelse af p.n. medicinering Er udarbejdet

Anbefalinger til monitorering
RHP deler erfaringer om udvikling af regionalt 
monitoreringssystem med SST og DR

Fremlagt for Sundhedsstyrelsen den 29. april 2013. Der 
fremlægges for Danske Regioner 17. maj 2013

Undersøgelsen fra embedslægen

Eksisterende vejledninger suppleres med retningslinjer for 
håndtering af antipsykotisk behandling hos patienter med 
sideløbende misbrug Afventer revision af vejledning på baggrund af RADS, jf. ovenfor

Undersøgelsen fra embedslægen
Eksisterende vejledninger suppleres med retningslinjer for 
anvendelse af p.n. medicinering

Specifikke retningslinjer for anvendelse af p.n. medicinering er 
udarbejdet, jf. ovenfor

Samarbejde mellem direktion og centerchefer 
Inddragelse af relevante faglige og ledelsesmæssige 
kompetencer på centre

Der er lavet årshjul for centerchefmøder med ugentlige måder og 
halvårlige seminarer for direktion og centerchefer. Der er etableret 
klinikchefforum og udviklingschefforum

Samarbejde mellem direktion og centerchefer Åbne dialoger mellem centerledelser og direktion

Der afholdes dialogmøder årligt på hvert center mellem direktion 
og medarbejdere/ledere om centrale udfordringer. Der afholdes 
møder om centrets resultataftaler, LUS samt bilaterale møder ad 
hoc.

Samarbejde mellem direktion og centerchefer Koordinations- og udviklingsopgaver til centre/centerchefer

Centerchefer indgår nu som formænd for tværgående 
arbejdsgrupper, komitéer mv., herunder udvalg for 
patientsikkerhed og komité for hjerte-lungeredning, KRAM-komité, 
recoveryuddannelse, udvikling af samarbejdet med kommuner om 
ikke-psykotiske patienter med misbrug, tidlig opsporing, nye 
organisationsformer på det ambulante område, diagnostiske 
teams, arbejdsmiljø for yngre læger, lægesekretærernes fremtidige 
arbejdsopgaver og kompetenceudviklingsbehov

Samarbejde mellem direktion og centerchefer Direktion mere opsøgende i forhold til centerledelserne
Der afholdes bilaterale møder mellem direktør og centerchefer - 
faste møder og ad hoc. 

Samarbejde mellem direktion og centerchefer Nyrekruttering af centerchefer 

Der er nyansættelse centerchefer på fire centre (BUC, PC 
Glostrup, PC Stolpegård, PC Ballerup). En centerchefstilling under 
opslag (PC København)

Direktionens samspil med det politiske niveau Åbenhed og transperens

Jf. Indsatser for at implementere initiativer fra arbejdsgruppe om 
kommunikation og visioner (forbedre kommunikationsveje og fast 
afrapportering af status for visionerne)

Direktionens samspil med det politiske niveau
Inddragelse i større strategiske beslutninger, 
visionsprocesser mv.

Jf. Indsatser for at implementere initiativer fra arbejdsgruppe om 
kommunikation og visioner (forbedre kommunikationsveje og fast 
afrapportering af status for visionerne)

Rapport fra arbejdsgruppen om kommunikationsveje og visioner for psykiatrien

Afrapportering fra ekspertgruppen om antipsykotisk behandling

Analyse af direktionen i RHP



Tema Anbefaling Status Bemærkninger

Direktionen: samspil, samarbejde og kapacitet
Styrkelse af den faglige og ledelsesmæssige autoritet og 
indsigt

Der er igangsat en udviklingsproces for direktionen, og der er 
konstitueret vicedirektør med stærk ledelseserfaring og indgående 
kendskab til hospitalsvæsenet. Direktionen understøttess med 
psykofarmakologisk indsigt fra professorer samt psykoterapeutisk 
indsigt fra nyetableret komité.


