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Invitation til fyraftensmøde om
samarbejdet med Psykiatrien i Region Syddanmark
Kære kolleger
Psykiatrien i Region Syddanmark vil gerne invitere almen praksis til fyraftensmøde med
fokus på samarbejde og pakkeforløb i psykiatrien. Der vil være lejlighed til at møde læger fra
den lokale psykiatriske afdeling og få en dialog om henvisninger, besked om booking,
epikriser m.v.

Program
•
•
•

•

Velkomst og introduktion til pakkeforløb
v/ lægefaglig direktør Anders Meinert Pedersen, Psykiatrien i Region Syddanmark
Henvisninger
- indhold
- hvad sker der, når vi har modtaget en henvisning?
Praktisk håndtering af pakkeforløb i psykiatrisk afdeling
v/læge fra psykiatrisk afdeling
- hvem kan henvises?
- hvilken behandling får patienten?
- afslutning fra pakken, hvad så?
Dialog om samarbejdet mellem almen praksis og psykiatrien

Se oversigten over mødedatoer, mødesteder og tilmeldingsfrister på næste side.
Tilmelding sker elektronisk på : www.regionsyddanmark.dk/wm406906

Venlig hilsen
Anders Meinert Pedersen
Lægefaglig direktør
Psykiatrien i Region Syddanmark

.
Teglgårdsparken 26, 5500 Middelfart
Tlf. 7663 1000
http://www.regionsyddanmark.dk

OVERSIGT OVER FYRAFTENSMØDER
Alle fyraftensmøder foregår kl. 16.30 -18.30
Dato
7. januar 2013

10. januar 2013

22. januar 2013

29. januar 2013

26. februar 2013

7. marts 2013

Lokal medarrangør
Psykiatrisk Afd.
Svendborg

Psykiatrisk Afd.
Middelfart
Psykiatrisk Afd.
Kolding-Vejle
Psykiatrisk Afd.
Esbjerg
Psykiatrisk Afd.
Augustenborg-Haderslev

Psykiatrisk Afd.
Augustenborg-Haderslev

Mødested
Konferencen i Psykiatrisk
Afd. Svendborg,
Valdemarsgade 53,
Svendborg
Psykiatrisk Afd. Middelfart
Lok. 144,Østre Hougvej 70,
Middelfart
”Overhuset” (bag kantinen)
– Vejle Sygehus
Kabbeltoft 25, Vejle
Mødelokale J, Psykiatrisk
Afd. Esbjerg, Gl. Vardevej
101, Esbjerg
Konferencerummet på
lægegangen, Psykiatrisk
Afd. i Augustenborg,
Palævej 1, Augustenborg
Konferencerummet på 4.
sal, Lokalpsykiatrien
Aabenraa, Opnørplads 1-3,
Aabenraa

Tilmeldingsfrist
2. januar 2013

2. januar 2013

15. januar 2013

15. januar 2013

19. februar 2013

19. februar 2013

(Psykiatrisk afd. Odense har holdt møde i november måned. Er derfor ikke nævnt i oversigten.)
Information om pakkeforløb, som uddybes på fyraftensmøderne
Der er udarbejdet de første 8 sygdomsspecifikke pakkeforløb og 1 udredningspakke for ambulant
behandling i psykiatrien, som træder i kraft pr. 1. januar 2013.
For patienten betyder pakkeforløbene et fast tilrettelagt program for patientens ambulante
behandlingsforløb i psykiatrisk afdeling.
For almen praksis er der ingen ændringer i forhold til henvisninger, ambulant notat og epikriser.
Pakkeforløbene dækker følgende sygdomme inden for voksne:
•
•
•
•
•

Spiseforstyrrelser
Bipolar affektiv sindslidelse
Depressiv enkeltepisode
OCD
Panikangst og social fobi

•
•
•

Periodisk depression
Personlighedsforstyrrelser (evasiv og
emotionel ustabil)
Svære belastnings- og
tilpasningsreaktioner

I løbet af 2013 følger yderligere pakker på det ikke-psykotiske område, på psykoseområdet og på det
børne- og ungdomspsykiatriske område.
Information om pakkeforløb vil blive lagt på www.visinfosyd.dk.
Teglgårdsparken 26, 5500
Middelfart
Tlf. 7663 1000

