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PATIENTFORLØB

PSYKIATRIEN

Vi skal styrke og udvikle samarbejdet med kommuner og de praktiserende
læger til gavn for patienterne – målet er, at alle patienter skal tilbydes
veltilrettelagte patientforløb af høj kvalitet. Det kræver, at vi aftaler klart og
definerer præcist, hvem der gør hvad – og hvornår.

Mere præcis diagnosticering, ny medicin, nye behandlingsformer og et
ændret syn på behandling har gjort det muligt for psykiatrien at behandle
patienterne hurtigere og mere effektivt end tidligere.

– FÆLLES ANSVAR OG MERE TRYGHED.

Et forløbsprogram er et redskab til at sikre sammenhæng og kvalitet for
patienten i hele patientforløbet, så vi ikke taber nogen i et ”hul” mellem
almen praksis, hospital eller kommune.
Patienten og de pårørende er afgørende medspillere på holdet sammen
med læge, hospital og kommune. Derfor skal der lyttes til patienten og de
pårørende og opmuntres til, at patienten spiller aktivt med i hele forløbet.
·
·
·
·
·

Patienten skal sættes i centrum
Vi vil bygge bro mellem sektorerne - nul ”huller”
Vi er ét hold – patienten er en værdifuld, aktiv medspiller
Vi vil løfte det faglige niveau
Vi vil forbedre kommunikationsvejene.

Patientforløb - et tilbud der passer.

– ENESTUER OG MERE AMBULANT BEHANDLING

Samtidig er der fokus på, at en hurtig indsats har afgørende betydning
for helbredelsen. Lange indlæggelser skal helst undgås, da det kan have
negative konsekvenser for patienternes selvopfattelse og kompetencer.
Vi ønsker en psykiatri:
· Hvor patienten er i centrum
· Som inddrager patientens egne ressourcer
· Hvor der er fokus på netværksdannelse og rehabilitering
· Hvor der er let adgang til udredning og behandling og den nyeste 		
og mest effektive behandling
· Hvor der er fokus på forebyggelse, ambulant og opsøgende behandling.
Den ambulante og opsøgende behandling styrkes med Hospitals – og
Psykiatriplan 2020. Der etableres enestuer overalt, og enheder flytter
sammen for at skabe mere slagkraftige enheder med et styrket fagligt
miljø.
Alle patienter i Region Hovedstaden skal altid tilbydes den behandling,
der har bedst effekt.

AKUTKLINIKKER OG SUNDHEDSHUSE

BEHANDLINGEN

Med Hospitals- og Psykiatriplan 2020 vil samarbejdet med både praktiserende læger og kommuner øges.

Når en borger pludselig bliver syg eller kommer til skade, vil behandlingen
ofte begynde inden ankomsten til hospitalet.

Akutklinikker koblet til sundhedshuse i nærområdet skal være med til at
skabe tryghed for alle borgere ved akutte mindre skader.

· På vagtcentralen bliver borgeren vejledt af sundhedsfagligt personale,
hvis det er nødvendigt
· Akutlægebiler kan assistere ambulancepersonalet, hvis der er tale om
alvorlig sygdom eller tilskadekomst
· Som noget helt nyt har borgerne i Region Hovedstaden siden januar
2012 haft mulighed for at ringe til akuttelefonen 1813, hvis man er i
tvivl om, man skal tage til en akutmodtagelse, til vagtlægen, opsøge sin
praktiserende læge dagen efter, eller måske kunne klare sig med det
sundhedsfaglige råd.

I Helsingør er der som noget helt nyt oprettet et sundhedshus med akutklinik:
· Hvor borgerne tilbydes hjælp til mindre skader, blodprøvetagning, røntgenundersøgelser, jordemoderkonsultationer og ambulant behandling af
udvalgte sygdomme
· Åbningstid fra kl. 7 til 22 alle ugens dage
· Samarbejde med akutmodtagelse på Nyt Hospital Nordsjælland
· Placeret sammen med lægevagten og lægepraksis.
Inden Frederikssund Hospital nedlægges etableres der et sundhedshus
med en akutklinik i Frederikssund.
Vi skal sikre sammenhængende forløb, samarbejde, nærhed og tryghed for
alle borgere.

BEGYNDER INDEN ANKOMSTEN TIL HOSPITALET

REGION HOVEDSTADEN VIL ETABLERE ET ENSTRENGET AKUTSYSTEM
Region Hovedstaden skal drive de funktioner lægevagten tidligere har
bedrevet:
· De konsultations-funktioner lægevagten tidligere har haft integreres
med akutmodtagelser og akutklinikker
· Akuttelefonen 1813 vil kunne tilbyde besøg
· Akuttelefonen 1813 bliver visiterende indgang i forhold til akutmodtagelser/akutklinikker
Det enstrengede akutsystem indføres den 1. januar 2014.
Målet er højere kvalitet, lighed, tryghed, hurtigere udredning og behandling og sammenhængende behandling for alle borgere i regionen – uanset
bopæl.

SPECIALISTER I FRONT

ØVELSE GØR MESTER

Når akut syge patienter ankommer til hospitalet, kan der være behov for
at blive tilset af læger med forskellige specialer. Den mulighed får alvorligt
syge patienter i de nye akutmodtagelser. Her vil alle de relevante specialister være tilgængelige – døgnet rundt – syv dage om ugen – året rundt.

For at sikre en høj kvalitet i behandlingen bliver en række afdelinger med
samme speciale fusioneret. Det sker efter princippet, at ”øvelse gør mester”.
Det er en udvikling, der har været i gang i flere år – Hospitals- og Psykiatriplan 2020 er en naturlig fortsættelse.

24 TIMER, 7 DAGE OM UGEN

· Alle akuthospitaler: Nyt Hospital Nordsjælland, Herlev Hospital, Nyt Hospital Bispebjerg og Hvidovre Hospital skal have en akutmodtagelse og
en diagnostisk enhed. Det vil betyde et løft i kvaliteten for patienterne
· Én indgang for alle - både medicinske og kirurgiske patienter skal til akutmodtagelsen
· Lægevagten integreres med akutmodtagelserne og akutklinikkerne
· Meget svært tilskadekomne patienter vil blive modtaget på Rigshospitalets Traumecenter
· Bornholms Hospital vil på grund af sin geografiske beliggenhed have sine
egne akutfunktioner.
Målet er højere kvalitet, sammenhæng, lighed, tryghed, hurtigere udredning
og behandling for alle patienter – uanset bopæl.

– SAMLING AF SPECIALER PÅ FÆRRE ENHEDER

Eksempler på afdelinger, der allerede er flyttet sammen for at styrke kvaliteten i behandlingen af patienterne:
· Fødeafdelinger – der er nu fire fødeafdelinger i regionen, som ligger på
hospitaler, der også har en børneafdeling. Dette er en fordel, hvis man for
eksempel føder for tidligt – eller barnet er dårligt efter fødslen
· Mave-tarm kirurgiske afdelinger – der er nu fem afdelinger i regionen.
En afdeling på alle områdehospitalerne, som har tæt samarbejde med
akutmodtagelserne og én højt specialiseret afdeling på Rigshospitalet.
Vi skal sikre høj kvalitet, patientsikkerhed, bæredygtige faglige miljøer,
udvikling, forskning og uddannelse.
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