
 

 

Regionshuset 

Viborg 

Sundhedsplanlægning 

8800 Viborg 

Tlf. 7841 0000 

 

Til Sundheds- og Ældreministeriet 

 

Udtalelse fra regionsrådet i Region Midtjylland vedr. Statsrevi-

sorernes beretning nr. 6/2018  

 

I forbindelse med Statsrevisorernes beretning nr. 6/2018 om forløbet 

for flygtninge med traumer har Sundheds- og Ældreministeriet bedt 

om regionsrådet i Region Midtjyllands udtalelse i henhold til § 18, stk. 

3 i lov om revision af statens regnskaber, mv. 

 

Regionsrådet har behandlet sagen på regionsrådsmøde onsdag den 

27. februar 2019. 

 

Sikring af korrespondance og dokumentation 

Region Midtjylland finder samarbejdet med kommunerne om patien-

terne yderst vigtig for at skabe det bedst mulige grundlag for patien-

ternes behandling og videre liv. Regionen finder, at god og smidig 

kommunikation om patienten er en nødvendig forudsætning for sam-

arbejdet. 

 

Region Midtjylland er optaget af at sikre dokumentation af kommuni-

kation med kommunen i patientens journal. Psykiatri og Socialledel-

sen har derfor bedt de to klinikker i Region Midtjylland, som vareta-

ger behandlingen af traumatiserede flygtninge, om at holde fokus på 

at sikre dokumentation af kommunikationen med kommunerne. 

 

Digital understøttelse af korrespondance 

I foråret 2018 blev der dannet en fælles alliance om den nære psyki-

atri mellem de 19 midtjyske kommuner, Region Midtjylland, PLO-

Midtjylland og bruger- og pårørendeorganisationer inden for psyki-

atrien. Konkret er der nedsat en fælles tværsektoriel styregruppe for 

alliancen om den nære psykiatri med repræsentanter fra alliancens 

fire parter. Styregruppens opdrag har i første omgang været at udar-

bejde udspil til en fælles vision for ”den nære psykiatri”, at identifice-

re de største udfordringer samt identificere og afgrænse målgrupper, 

der omfattes af den nære psykiatri. 

 

En af de centrale udfordringer, der er blevet peget på, er udfordrin-

gerne med at udbrede brugen af MedCom-meddelelser inden for psy-
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kiatrien. I regi af Alliancen for den nære psykiatri er der derfor nedsat en arbejdsgruppe, som 

bl.a. skal  

 identificere problemstillinger for tværsektoriel it og kommunikation i psykiatrien ved 

brug af MedCom-standarder, herunder barrierer for løsninger. 

 komme med konkrete løsningsforslag og anbefalinger i forhold til håndtering af organi-

satorisk set-up og tekniske løsninger. 

 udarbejde en samarbejdsaftale om elektronisk kommunikation ved brug af MedCom-

meddelelser på psykiatriområdet. 

 

Det er forhåbningen, at arbejdsgruppen i 2019 kan aflevere sine anbefalinger til løsningsfor-

slag til Alliancen for den nære psykiatri. 

 

 

Venlig hilsen 

 

 

 

 

Anders Kühnau 

Regionsrådsformand 


