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Referat af møde den 27. november 2015:
Deltagere:
Jan Adrian, Holbæk Kommune
Janus Bach Jensen, Vordingborg Kommune
Lars Aarøe Hansen, Kalundborg Kommune
Anne Pind, Næstved Kommune
Dorthe Olsen, Næstved Kommune
Merete Ohm, Greve kommune
Nicolaj Bødker, Solrød Kommune
Eddie Göttsch, Slagelse Kommune
Lone Gøttler, Guldborgsund Kommune
Kurt Hjortsø, Roskilde Kommune (Tovholder)
Anette Bjerkesmoen Olsen, Region Sjælland (sekretær)

1. Præsentation
Kurt Hjortsø indleder og mødets deltagere præsenterer sig for
hinanden.
Kurt orienterer kort om:
- At der i forhold til ”Koordineret indsats ift. personer med
dobbeltdiagnoser” er afholdt møde i KKR – Sjællands regi, hvor
der blev præsenteret materiale til en koordineret indsatsplan.
- At der er lagt lovforslag op om ændringer i LAB-loven, som
berører mentorordningen.
Bordet rundt:
Greve Kommune oprettede den 1. februar akutfunktion, og det er en rigtig
succes.
Kalundborg Kommune ændrer finansiering af § 85 til ren BUM-afregning
ligesom man overvejer hvilke tilbud Kalundborg fremover skal have til
borgerne.
Slagelse Kommune ønsker at udvikle Recovery skole. For borgere på
kontanthjælp og under 15 timers støtte ugentligt bliver jobcentret ny
myndighedssamarbejdspartner.
Vordingborg Kommune er fortsat optaget af KRAP og har fortsat ikke
ventetid på § 85 støtte. Vordingborg satser meget på væresteder og
gruppeaktiviteter.
På døgnområdet er ”sammen om” projekt med psykiatrien, hvor man
mødes på I Pad og andre elektroniske platforme.
Kommunen udfordres nu af traumatiserede flygtninge og har etableret et
forum, hvor sagerne drøftes med de relevante parter.
Arbejdstilsynet har været på besøg og italesætter et nyt fokus: hvordan
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ledelse sikrer at medarbejdere gør det, de siger de gør ift.
arbejdsprocesser.
Solrød Kommune har søsat et projekt, hvor sygeplejersker er koblet på
borgere med angst for at imødegå selvskade og indlæggelser.
Næstved Kommune har god succes med akuttilbuddet, der er rigtig
mange henvendelser i rådgivningen.
Integreret Psykiatri er under fysisk etablering. Parterne flytter fysisk
sammen.
Kommunen er udfordret af op til ½ års ventetid på § 85 støtte.
Guldborgssund Kommune har reduceret ventetiden på § 85 støtte ved at
tilbyde korte intensive forløb, og erfaringerne er hidtil gode. Der udvikles
nu på et efterværnstilbud, ligesom der arbejdes på at tilbyde § 85 på
skæve tider.
Beskrivelse af tilbuddet ”korte forløb” er vedhæftet referatet.
Region Sjælland gør opmærksom på at den centrale udmelding
vedrørende personer med svære spiseforstyrrelser. KKR Sjælland afholder
et seminar for aktørerne på området den 15. januar. Orientering er
efterfølgende udsendt til netværket til orientering.
Roskilde Kommune flytter en del af socialpsykiatrien op til psykiatriens
matrikel og socialpsykiatriens hus skal også tilbyde misbrugsbehandling til
indlagte borgere fra Roskilde Kommune.
Akuttilbuddets ambulante tilbud er en succes, og løfter opgaven så godt,
at akutovernatningen næsten ikke bruges.
Roskilde starter i december 2015 de første kursusforløb på recoveryskolen ”Akademiet for Recovery og Kompetenceudvikling” (ARK). Blandt
andre skal Peer-samarbejdet med Psykiatrien Øst levere undervisere, og
der skal være peer-uddannelse. Sigtet på, at deltagelse på ARK-kurser
bliver standard i §85-støtten.
Laver nu for-visitation til 3 mdr. §85-støtte, hvor udfører skal bidrage til
efterfølgende vurdering af det videre behov.
Forslag
-

til temaer til fremtidige dagsordner
Flygtninge og psykiatri - herunder traumatisering
Recovery tilgangen – herunder værtsfamilier
Samskabelse – civilsamfundet og andre
§ 85 Tema:
- organisering og metode ift. støtten
- sagsbehandling
- fakta om omfang – benchmarking
- progressionsmåling
- definition af socialpsykiatrisk behandling/ psykiatrisk behandling
(forslag til definition fra Eddie – sendes til mig, som videresender)

2. Demonstration af Slagelses nye APP – Mind Motion
Eddie demonstrerer Mind Motion, som er udviklet i et partnerskab
mellem Socialpsykiatrien i Slagelse Kommune, Digitypes og Adapt.
APP-en beskrives på hjemmeside: www.mind-motion.dk
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3. Fokusområde 4: Psykiatriområdet, herunder FØP-reformens
betydning
Mødet drøfter, hvorledes netværket bedst kan levere et kvalificeret
bidrag.
Netværket aftaler følgende:
Trin 1:
Netværket udsender spørgeskema til følgende kommuner: Næstved,
Solrød, Slagelse, Roskilde, Guldborgssund.
Skemaet udsendes med link og med en svarfrist.
Trin 2:
Der afholdes dialogmøde
Kurt er tovholder på processen.
4. Ideer til projekter/ aktiviteter, det kunne være interessant at
etablere samarbejde om
Netværket afventer resultaterne fra Fokusområde 4.
I forbindelse med åbningen af det nye psykiatrihospital er afsat midler
til praksisforskning.
Slagelse Kommune arbejder på at igangsætte flere projekter og
opfordrer andre til at deltage. Eddie kan kontaktes.
KL og Psykosocial Rehabilitering indleder et samarbejde om forskning
og udvikling af viden.
5. Møde- og arbejdsplan 2016
Mødeplanen godkendes og møderne placeres geografisk således:
4. marts kl. 9.00 – 13.00, Psykiatrisygehuset, Slagelse
Tema: KORA-rapporten + rundvisning på hospitalet (OBS mødet er
forlænget)
27. maj kl. 9.00 – 12.00, Guldborgssund – Saxenhøj, Sakskøbing
9. september kl. 9.00 – 12.00, Slagelse
25. november kl. 9.00 – 12.00, Roskilde - Toftevangen
6. Eventuelt
Intet
Information om Rammeaftalesamarbejdet i RS17 med Styregruppe,
diverse netværksgrupper, projektgrupper m.m. kan ses her:
http://www.rs17.dk/
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