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Spørgsmål:
Der ønskes en beskrivelse af Psykiatriens Hus i Silkeborg – Region Midtjylland
Svar:
Regionsrådet i Region Midtjylland vedtog i 2008 at omlægge et psykiatrisk sengeafsnit i Silkeborg
inden for en tidsramme på 1 – 2 år. Regionsrådet vedtog samtidig at udvikle og løfte kvaliteten i tilbud til psykisk syge og reducere behovet for traditionel indlæggelse ved at etablere et fælles Psykiatriens Hus i Silkeborg. Med udgangspunkt i regionsrådets vision foreslog Silkeborg Kommune, der
har ca. 90.000 indbyggere, samtidig et tæt samarbejde mellem region og kommune. Dette samarbejde er nu konkretiseret i projektet Psykiatriens Hus.
Med Psykiatriens Hus ønsker kommune og region at søge nye veje for samarbejde og udvikling af
tilbud for de borgere, der ikke entydigt tilgodeses med de traditionelle indsatsformer. Psykiatriens
Hus skal være et nytænkende projekt, hvor nye organisatoriske rammer og samarbejdsformer afprøves. Det er sigtet, at skabe helhed og kvalitet i den psykiatriske behandling og det socialpsykiatriske
arbejde. Ligeledes er sigtet at sikre tidlig indsats, større specialisering på højt fagligt niveau, tilgængelighed for borgerne, tæt samarbejde med det øvrige social- og sundhedsvæsen samt udbygning af
de eksisterende ambulante tilbud.
Funktioner i Psykiatriens Hus
I Psykiatriens Hus samarbejder region og kommune om etablering, udbygning og fysisk sammenlægning af nedennævnte funktioner.
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Udover de ovennævnte funktioner er der tillige i Psykiatriens Hus placeret en PsykInfo filial samt
Center for Selvmordsforebyggelse.
Et nyskabende aspekt er, at alle regionale tilbud i Silkeborg Kommune samt dele af Silkeborg
Kommunes socialpsykiatriske tilbud integreres fysisk og, at tilbuddene samles organisatorisk og
fagligt i Psykiatriens Hus. Samtidig opprioriteres det fælles samarbejde om at opbygge et midlertidig døgndækkende ophold. Formålet er at give den sindslidende borger et par dages pusterum samt
tryghed og stabilisering for at forebygge og reducere (gen-)indlæggelser samt forkorte indlæggelsesperioden.
Sindslidende har forskellige behov for behandling og indsats. Der er en fælles målgruppe, der udover psykiatrisk behandling har behov for forskellige former for kommunale ydelser suppleret med
kommunale specialiserede socialpsykiatriske tilbud. Visionen for Psykiatriens Hus er, at den fælles
målgruppe oplever stor grad af sammenhæng, koordinering, kommunikation og faglighed mellem
behandling, socialpsykiatri og andre sociale ydelser.
Psykiatriens Hus er for nærværende etableret i midlertidige rammer, men flytter i 2012 ind i nybyggede rammer i Silkeborg by. Organisatorisk har regionen ledelsen af de regionale tilbud, mens
kommunen har ledelsen af de kommunale tilbud. Finansieringen afholdes ligeledes af den pågældende part undtaget de 12 pladser til daghospitalet, som forventes delt ligeligt.
Psykiatriens Hus startede 1. juli 2010, og samarbejdet mellem Silkeborg Kommune og Region
Midtjylland fungerer godt på både ledelses‐ og medarbejderniveau. Region Midtjylland efterlever
generelt succeskriterier om at reducere genindlæggelser mv. ved at der er sket et fald i antal indlæggelser, og genindlæggelsesfrekvensen er reduceret betydeligt. Målgrupperne for både akut døgntilbud (den regionale del) og daghospitalet skal drøftes yderligere. Samtidig skal der ske en opfølgning på aktiviteten i det døgndækkende mobilteams udvidede åbningstid for at sikre den rette udvikling og effekt af tilbuddet. Parternes største udfordring er fremadrettet at intensivere innovationsprocessen og evaluere på det fælles udviklings‐ og samarbejdsprojekt, så projektets visioner overføres til dagligdagen, og der følges op herpå.
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