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Bilag
Procedurer i forbindelse med netværksmøder

Der er aftalt følgende procedurer for afholdelse af netværksmøder i samarbejde mellem AMA Regionshospital 
Randers, Regionspsykiatrien Randers samt de 4 kommuner Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs. Rele-
vante patienter skal tilbydes netværksmøde med henblik på en samlet kommunal og regional indsats. 
        
Hvilke patienter:

 Patienten skal være meldt med psykiatrisk problemstilling til AMA fra egen læge/vagtlæge.  
 Patienten skal være have været på akut afdelingen 3 gange inden for ca. 3 måneder. 
 Patienten skal have kompleks social problemstilling, der kræver flere indsatser.
 Patienten skal være set af psykiatrisk læge ud fra de kriterier, der normalt vil udløse en psykiatrisk vur-

dering i AMA.  

Akutafdelingen opgave  
Akutafdelingen laver en udvælgelsesproducer af patienter ud fra kriterie om 3 indlæggelser på ca. 3 måneder.

 Finder en arbejdsgang, der fanger de relevante patienter (ny prøvehandling med screeningsredskab an-
vendes også).

 Finder en arbejdsgang for, hvem der kontakter psykiatrikoordinator Hanne-Lone Teglers (HLT) eller 
læge Anders Lindelof (AL) på mail eller telefon 78475336/ 20649831.

 
Psykiatriens opgave  

 Psykiatrikoordinator (HLT) eller læge (AL) byder ind med at lave præcision og sparring af problemstillin-
gen med AMA. Psykiatrien kan også selv tage initiativ i samarbejde med AMA  

 Psykiatrien tager kontakt til relevant kommuner 

Randers Tlf. 29 74 90 20  Hverdage 8.00-15.00 
Syddjurs Tlf. 5135 6476 Telefontid: 8.00-22.00   

Norddjurs Tlf. 89 59 10 10 døgn 22 61 78 12 Man –Fredag 9-10  myndighed  
Favrskov Tlf. 89 64 20 17 Man- Ons 9-15 Tors. 14-18 Fre.9-12  

 
Kommunernes opgave  
Kommunen har ved henvendelse fra psykiatrisk afdeling forpligtet sig til

 At indbyde relevante aktører til netværksmøde fx myndighed, bostøtten, rusmiddelcentret samt være 
tovholder og arrangør af mødet for alle aktører. Kan også foregå over video hvis nødvendigt. Møde-
rne kan foregå, hvor det er relevant.

 Der skal laves en koordinationsplan, som der er fælles ansvar for at effektuerer og dokumenterer i 
egne systemer.

 Mødet skal afholdes indenfor 14 dage, hvorfor der skal være en form for akutte tider tilgængelig i kom-
munen og psykiatrien. 
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