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Bilag 1- Rammepapiret på psykiatriområdet 

Rammepapirets opbygning og indhold 
Rammepapiret har til formål at give en fælles forståelse af, hvordan kommunerne arbejder med 
indsatsen for borgere med psykiske vanskeligheder eller lidelser. Rammepapiret beskriver 15 
indsatser som er forpligtende for alle kommuner (”skal”-indsatser) og 9 indsatser som kan løftes af 
en enkelt kommune eller grupper af kommuner i samarbejde, for dermed at skabe viden i forhold til 
den fremadrettede udvikling (”kan”-indsatser). 

Indsatserne i rammepapiret er inddelt i fire strategiske målsætningsområder: Forebyggelse og 
sundhedsfremme, Forebyggelse af (gen)indlæggelser, Borgerens forløb samt Dokumentation og 
metodeudvikling. Målsætningsområdet Forebyggelse og sundhedsfremme er opdelt i indsatser til 
børn og voksne med henblik på at betone vigtigheden af forebyggende indsatser til børn og unge.  

Baggrund om arbejdet med rammepapiret  
En arbejdsgruppe med deltagelse af Gentofte, København, Ishøj, Halsnæs og Høje Taastrup 
kommuner har udarbejdet rammepapiret1. Det fælleskommunale sundhedssekretariat har 
sekretariatsbetjent gruppen i den sidste fase. I arbejdet er inddraget indspil fra psykiatriens 
samordningsudvalg og  KL, ligesom rapporten fra regeringens psykiatriudvalg er inddraget. Flere af 
de valgte indsatser anbefales i psykiatriudvalgets rapport og kan være inspiration for kommunerne i 
implementering af indsatserne2. I regi af Embedsmandsudvalget for Social og Uddannelse er der 
udarbejdet en kortlægning af sammenhængende forløb for unge med psykiske lidelser i 
hovedstadsregionen3. Der er er lagt vægt på at koordinere rammepapiret  med dette arbejde. 

Rammepapiret har været drøftet på dialogmøder i september 2013 og januar 2014, ligesom 
kommunerne i januar 2014 kunne give skriftlige bemærkninger til papiret. Dialogmøderne og de 
skriftlige bemærkningerne  har været med til at sikre at rammepapiret har et ambitionsniveau og en 
tidshorisont for implementering, som er realistisk for alle. 

Opfølgning på rammepapiret 
KKR Hovedstaden har drøftet rammepapiret på sit møde den 14. marts 2014 og anbefaler 
kommunerne at godkende det. KKR har i sin drøftelse af rammepapiret lagt vægt på vigtigheden af 
at følge op på effekten af indsatsen på området. Der skal følges op på målsætningerne i 
rammepapiret på det psykiatriske område ved udgangen af 2016. Papiret tænkes derefter at indgå i 
en tilbagevendende opfølgningskadence sammen med rammepapiret på det somatiske område. 

                                                           
1 Arbejdsgruppen har bestået af: Kirsten Denning, afdelingschef Social & Handicap Myndighed, Gentofte Kommune, Flemming Bøchmann 
Andersen, chef for Familiecentret, Ishøj Kommune, Lotte Larsen, projektleder, Socialforvaltningen, Københavns Kommune, Charlotte 
Markussen, sundhedsdirektør, Høje Taastrup Kommune og Helle Hagemann Olsen, direktør, Halsnæs Kommune. 
2 Se evt. anbefalinger på psykiatriudvalgets rapport side 122 (mental sundhed i jobcentre), 123 (fokus på somatiske sygdomme), 168 
(rimelig tilpasning på arbejdspladsen), 226 (børn af forældre med psykisk lidelse), 114 (sundhedspleje mv.), 163 (inklusion i folkeskolen), 
149 (fleksibel overgang til voksenområdet), 226 (inddragelse af pårørende), 177 (akuttilbud), 123 (fokus på somatisk sygdom), 134 (shared 
care), 194 (kompetenceudvikling), http://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Psykiatri/2013/Oktober/~/media/Filer%20-
%20Publikationer_i_pdf/2013/Rapport-psykiatriudvalg-okt-2013/21-10-2013/21102013Enmodernebenoginkluderendeindsatsweb.ashx  
3 Se http://files.rammeaftale-h.dk/200000162-
ec1fbee5a7/KKR%20Hovedstadens%20kortl%C3%A6gning%20af%20sammenh%C3%A6ngende%20forl%C3%B8b%20for%20unge%20med
%20psykiske%20lidelser_november%202013.pdf  
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http://files.rammeaftale-h.dk/200000162-ec1fbee5a7/KKR%20Hovedstadens%20kortl%C3%A6gning%20af%20sammenh%C3%A6ngende%20forl%C3%B8b%20for%20unge%20med%20psykiske%20lidelser_november%202013.pdf
http://files.rammeaftale-h.dk/200000162-ec1fbee5a7/KKR%20Hovedstadens%20kortl%C3%A6gning%20af%20sammenh%C3%A6ngende%20forl%C3%B8b%20for%20unge%20med%20psykiske%20lidelser_november%202013.pdf
http://files.rammeaftale-h.dk/200000162-ec1fbee5a7/KKR%20Hovedstadens%20kortl%C3%A6gning%20af%20sammenh%C3%A6ngende%20forl%C3%B8b%20for%20unge%20med%20psykiske%20lidelser_november%202013.pdf

