
Allonge til Samarbejdsaftalen om voksne 
borgere med psykisk sygdom 

 

I tillæg til den indgåede samarbejdsaftalen har Bornholms regionskommune, 

Psykiatrisk Center Bornholm og Praktiserende Læger på Bornholm indgået følgende 

aftale om brug af Professionelle Samarbejdsmøder.  

 

Professionelle samarbejdsmøder skal understøtte et velkoordineret forløb for både ambulante forløb og 

forløb under og efter behandling og/eller indlæggelse. På professionelle samarbejdsmøder drøfter de 

forskellige professionelle aktører sagen – uden borgerens/patientens deltagelse – og kan indgå aftaler om det 

fremadrettede forløb.  

 

Professionelle samarbejdsmøder afholdes fortrinsvis som fysiske møder, men i særlige situationer kan mødet 

afholdes som videomøder, telefonmøder eller lign.  

 

Et professionelt samarbejdsmøde kan afholdes på ethvert tidspunkt i et udrednings- og behandlingsforløb, 

når enten kommunen, det psykiatriske center eller egen læge skønner, at der kan være behov herfor. 

 

Et professionelt samarbejdsmøde kan evt. bruges som forberedelse til et egentligt netværksmøde med borger 

og dennes netværk, men kan tillige bruges i forhold til at få klarlagt muligheder og barrierer i forhold til en 

sammentænkt og helhedsorienteret plan for den enkelte borger/patient.    

 

Parterne bør prioritere at deltage i professionelle samarbejdsmøder.  

 

Den part, der inviterer til professionelt samarbejdsmøde, skal sikre at borgeren/patienten, der mødes om, har 

givet samtykke til samarbejdsmødet og til samarbejdsmødets parter. 

 

Den part, der inviterer til et professionelt samarbejdsmøde, skal udarbejde en dagsorden for mødet. Den part, 

der inviterer, skal desuden udarbejde et kort referat, der beskriver de aftaler, der bliver indgået. Referatet 

sikrer at alle parter ved, hvad der er aftalt på mødet – og dermed også ved, hvem der skal følge op på de 

aftaler, der er indgået.   

 

Når der inviteres til professionelt samarbejdsmøde er parterne forpligtet til at finde et egnet mødetidspunkt 

og mødested, så mødet afholdes indenfor en rimelig frist. Den rimelige frist fastsættes individuelt under 

hensyntagen til antallet af involverede aktører, borgerens/patientens situation samt det evt. forestående behov 

for et egentligt netværksmøde. 
 

Der er vigtigt, at deltagerne i det professionelle samarbejdsmøde kan sikre, at der igangsættes nødvendige 

tiltag i kommunen eller det psykiatriske center.  


