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Referat af møde den 18. september 2015:
Deltagere :
Dan Nielsen, Faxe
Henrik Suhr, Roskilde
Eddie Göttsch, Slagelse
Inge Bagge, Lejre
Nicolai Bødker, Solrød
Kurt Hjortsø, Roskilde (tovholder)
Anette Bjerkesmoen Olsen, Region Sjælland (sekret ær)
Gæster:
Per Olsen, Roskilde Kommune hjemmevejlederkorps
Johannes Patursson, Slagelse Kommune SPIR-projektet
1.

Velkomst: Kort præsentation bordet rundt og dage ns program
Dan bød velkommen og orienterede om Rehabilitering Faxe og de
forskellige enheder fordelt i flere byer.

2. Orientering fra arbejdet i RS17-styregruppen
Kurt orienterer om:
- At de første resultater fra benchmarking analysen foreligger i
begyndelsen af oktober.
- Kurt orienterede om rammeaftale-analyse af kontanthjælpsreformen,

herunder også i seneste statistikker om udviklingen i hjemløse og brugen af
forsorgshjem. – (se vedhæftede statistik)
3. Netværkets opgave me d fokusområdet 4: ” Psy kiatriområdet,
herunde r FØP-re formens betydning og ungeområ det”
Kurt orienterede om:
- At der i rammeaftaleregi er et arbejde i gang i forhold til at se på
kontanthjælpsreformens og betydning på det specialiserede
socialområde
- At det er vores netværks opgave at se på førtidspensionsreformens
indvirkning i forhold til de unge. Der er igen en stigning i
tilkendelse af førtidspension, men det handler primært om
aldersgruppen 35-40 år. Der er fortsat få tilkendelser til unge, og
erfaringer i netværksgruppen er da også, at ressourceforløb virker,
specielt når man blander medarbejdere med socialpsykiatrifaglig
viden med medarbejdere med arbejdsmarkeds- og uddannelses
kendskab.
4. Udfordringer i forbinde lse med omda nne lse a f § 107 og § 108botilbud til botilbud med bolige r e fter almenboligloven
Netværkets deltagere gav hinanden sparring i forhold til
problematikken.
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5. Fokusemne: ”Brug af velfæ rdste knologi, soc ial-it m.v. i
socialpsy kiatrien ”
Virtuel bostøtte, Roskilde Kommune v/ Per (medarbejder i
Socialpsykiatrisk center):
Virtuel Bostøtte er endnu et tilbud i viften fra Socialpsykiatrisk center.
Tilbuddet afprøves pt som et pilotprojekt og omfatter 10 unge
borgere.
Projektet byder på en del tekniske udfordringer, men ser lovende ud
og forventes udbredt til flere efter pilotafprøvningen.
(Pers oplæg vedhæftes)
Fokusemne: ”Hvordan bidrage r v i til at øge forskningen på det
specialiserede socialområde? ”
Johannes Patursson, leder af udviklingsenheden SPIR gav et indlæg
om arbejdet med at forsøge at styrke forskningen på området.
Konkret er der etableret et partnerskab mellem Slagelse Kommune,
uddannelsesinstitutionerne (SDU, UCSJ og SOSU-skolen) og regionens
forskningsenhed.
Projektet er i sin afsluttende fase, men der arbejdes på en ansøgning
til Innovationsfonden, hvilket betyder, at der skal u dvikles og
beskrives et antal konkrete projektforslag. Der arbejdes ligeledes på at
oprette et antal Ph.d. projekter i sammenhæng med den studieunit,
der er på det nye psykiatrihospital.
Netværket debatterer oplægget og byder ind med interessant e
projekt muligheder og SPIR roses for at have lykkedes med at etablere
et formelt samarbejde med uddannelsesinstitutionerne. Dette
samarbejde kunne med fordel udbredes.
6. Hvad er vi hver især optaget a f nu og i de n kommende tid i
eget regi – bordet rundt
Eddie er pt meget optaget af besparelseskrav. Dertil er Eddie optaget
af ”hvad er behandling og hvad er ikke behandling” i den kommunale
kontekst. Det nye psykiatrihospital i Slagelse er t æt på at åbne og
samarbejdet mellem kommunen og Regionspsykiatrien har i denne
forbindelse udviklet sig positivt.
Nicolai har fået tillagt et arbejdsmarkeds-aktivtilbud til sin virksomhed.
Er ellers også optaget af besparelser.
Inge arbejder på, hvordan udførerdelen skal se ud fremover. Hun er
også optaget af arbejdet med at optimere overgangen fra barn til
voksen. Inges virksomhed er i samme center som jobcentret, hvilket
giver nogle interessante muligheder, som man afprøver for tiden.
Henrik orienterer om at Roskilde Kommune har erhvervet 4
ejendomme ude på Sct. Hans. Socialpsykiatrien flytter derud med de
udgående medarbejdere og med boenheder. Man lukker derved
boligen i Sct. Pederstræde.
Roskilde kommune har fortsat gang i uddannelse af medarbejdere og i
samarbejdet mellem jobcenter og familieafdelingen. Samarbejdet med
familieafdelingen udmøntes i, at socialpsykiatrisk center kan varetage
opgaver omkring børn fra 12-års alderen.
Anette orienterer om, at det ikke er lykkes at skaffe fortsat
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finansiering til Hanne-Mariehjemmet, hvorfor det sandsynligvis lukkes
pr. 31. 12.2015.

7. Eventuelt og aftaler til næste møde som er a ftalt til den 27.
november i Vordingborg.
Punkter til næste møde e r:
- Slagelses nyudviklede APP – Mind Motion demonstreres (Slagelse)
- Oplæg om at integrere servicelov og LAP indsats (Roskilde)
- Oplæg om at yde gruppebaseret støtte (Roskilde)
- Præsentation af projekter, hvor det kunne være interessant at
etablere klyngesamarbejder (alle)
- Mødeplan 2016
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