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Kommuner vil samarbejde om bedre psykiatri
Sundhedsminister Nick Hækkerup besøgte i denne uge Egedal Kommune i Nordsjælland
for at drøfte fremtidens psykiatri sammen med 15 omegnskommuner. Mere ligeværdighed
og sammenhæng i indsatserne, er løsningen, lyder det fra mødet
Der er mange fordomme, tabuer og misforståelser om mennesker med psykiske lidelser.
Flere tror eksempelsvis, at mennesker med psykiske lidelser er mere farlige og vanskeligere at arbejde sammen med.
Regeringen har derfor fremlagt en langsigtet plan, der - i samarbejde med regioner og kommuner skal skabe en ny tilgang til mennesker med psykiske lidelser – for derigennem at sikre en bedre
kvalitet i behandlingen og en bedre livskvalitet.
På vegne af Omegnskommunernes Samarbejde tog Egedal Kommunes borgmester Willy Eliasen
tirsdag aften imod sundhedsminister Nick Hækkerup i Smørum Kulturhus, hvor de 15 kommuners
politikere og embedsfolk var samlet for at drøfte fremtidens psykiatri.
- Den røde tråd i planen er en ligeværdig indsats. Det betyder, at psykiatriske patienter skal have
samme rettigheder og opleve samme høje kvalitet i behandling og rehabilitering som patienter
med en fysisk sygdom. En behandling på et højt kvalificeret niveau er ofte forudsætningen for at
kommunernes indsats på de sociale, forebyggende og beskæftigelsesrettede områder virker. Det
kræver sammenhæng på tværs af sektorer. Og her spiller kommunerne en helt afgørende rolle,
sagde Nick Hækkerup på mødet.
Vi skal samarbejde mere om psykiatri
Regeringens nye psykiatriplan bestemmer en væsentlig del af indholdet i den nye sundhedsaftale
for 2015-18, som kommunerne og Region Hovedstaden skal forhandle på plads i år.
Socialdirektør i Brøndby Kommune, Niels Møller, der er med til at udarbejde den nye sundhedsaftale, er enig med sundhedsministeren i at kommunerne også skal ændre tilgang til psykisk sygdom og styrke samarbejdet for at skabe mere sammenhæng.
- Vi skal først og fremmest have de sindslidende mere i centrum og ligestille vores indsats over for
psykiske sygdomme med fysiske sygdomme. Og her skal vi have særligt øje for de borgere, der
lider af begge typer sygdomme. Samtidig er vi nødt til have klare fælleskommunale målsætninger
på psykiatriområdet og flere velstrukturerede samarbejder, der kan understøtte en højere ensartet
kvalitet i vores indsatser, sagde Niels Møller.

Medlemskommunerne i Omegnskommunernes Samarbejde er Albertslund, Ballerup, Brøndby, Dragør, Egedal,
Gladsaxe,Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Lyngby-Taarbæk, Rødovre, Tårnby og Vallensbæk Kommuner.
- Hver 10. dansker bor hos os

Fotoudstilling om livgivende relationer
På mødet i Egedal fortalte direktør for Socialt Udviklingscenter (SUS) Peter Holm også om, hvordan centeret arbejder med et projekt, der handler om at få de mest udsatte grupper i tale. Projektet
hedder Resonans og arbejder med at skabe mere livgivende relationer mellem borgerne og medarbejderne.
Den prisvindende fotograf Tine Harden har taget en række billeder af de relationer, hvor der tydeligvis er resonans. Billederne er udstillet i Smørum Kulturhus frem til midt i september.
Fakta: Omegnskommunernes Samarbejde
Omegnskommunernes Samarbejde (OS) består af 15 kommuner uden om hovedstaden.
Hver 10. dansker bor i medlemskommunerne.
OS arbejder med at sætte aktuelle politiske temaer på dagsordenen, bl.a. med det formål at klæde
de mange byrådspolitikere på til at træffe gode politiske beslutninger for deres kommuners fremtid.
Læs mere om OS på omsam.dk
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