Årsrapport 2016 fra
”Netværket for Voksne Sindslidende”

www.RS17.dk
Dato

Baggrund:
Styregruppen for Rammeaftale Sjælland har besluttet at nedsætte en
række permanente netværksgrupper, 1) Børn og Unge, 2) Voksne handicappede, 3) Voksne sindslidende
Netværksgrupperne skal årligt udarbejde en årsrapport som beskriver netværksgruppens arbejde det forgangne år.

1. Resumé
”Den store udviklings-klinge” præges dels af initiativer som følge af regeringens handlingsplan efter Psykiatriudvalgets anbefalinger, og omfatter
mange initiativer til stort løft af hele psykiatriområdet og en øget og ændret
kommunal rolle og aktivitet. Fx indsats til dobbeltdiagnoser, akuttilbud,
recovery-tilgangen m.v. Dels er de forskellige drabs-/overfaldshændelser
på botilbud med efterfølgende centrale tiltag til forebyggelseaf vold på
botilbud.
Begge dele berører såvel den kommunale som regionale psykiatri samt
samarbejdet.
I 2016 havde netværket fortsat en dagsorden med disse emner suppleret
med, at rehabiliterings- og recovery-tilgangen har sat mange
udviklingsaktiviteter i gang vedr. paradigmer, indsatser og metoder i den
enkelte kommune.
Hovedpunkterne er:
 tidlig opsporing og tidlig indsats til børn og unge,
 bedre udredning og målretning af støtten til borgeren, bl.a. fokus på
uddannelses- og jobperspektivet,
 brug af gruppeforløb og øget brug af støtte i inkluderende miljøer,
 brug af hjemmevejledning/bostøtte frem for botilbud,
 færre længerevarende botilbud til fordel for flere midlertidige botilbud,
 sammenhængende støtte til borgere med misbrugsproblemer,
 tættere samarbejde med den regionale psykiatri
og meget mere.
Sammenholdt med at der ikke på forhånd er et ensartet ”kommunalt landskab” på området, så betyder det også, at fokus og aktiviteter i den enkelte
kommune kan variere en del blandt kommunerne.
Netværket har holdt 4 møder i 2016. Med en mødedeltagelse på typisk 1115 personer må det siges at være pæn kommune-repræsentation, og energien i møderne har været høj. Der har været personudskiftning i kredsen
på niveau med de seneste år.

2. Kommissorium
Netværksgruppernes opgaver er indenfor for hvert deres opgaveområde at

4. januar 2017
Kommunerne i region
Sjælland samt Region
Sjælland:
”Netværket for Voksne
sindslidende”
Tovholder:
Kurt Hjortsø,
Roskilde Kommune,
kurthj@roskilde.dk
4631 5574
Sekretær:
Anette Bjerkesmoen Olsen
Region Sjælland
abo@regionsjaelland.dk
5787 5715

give input til styregruppen, der kan understøtte styregruppens arbejde,
herunder ift. :1) Opfølgning på udvikling og kapacitet, 2) Vidensdeling, 3)
Faglig udvikling.
Det fælles kommissorium kan ses her:
http://rs17.dk/netvaerksgrupper/faelles-kommissorium.aspx .

3. Netværksgruppens kontaktpersoner
Pr. janaur 2017 er følgende tilmeldt netværket:

Navn
Kommune
Alice Nielsen
Greve Kommune
Anette Bjerkesmoen Olsen Region Sjælland (sekr.)
Anita Janne Scheel
RS 17
Ann Borggaard
Lolland Kommune
Camilla Gro Brandt
Greve Kommune
Dan Nielsen
Faxe Kommune
Dorthe Olsen
Næstved Kommune
Eddie Göttsch
Slagelse Kommune
Flemming Willadsen
Køge Kommune
Gitte Helver
Lolland Kommune
Hanne Hansen
Sorø Kommune
Hanne Nielsen
Ringsted Kommune
Inge Bagge
Lejre Kommune
Jan Adrian
Holbæk Kommune
Janus Bach Jensen
Vordingborg Kommune
Jens Bo Nielsen
Odsherred Kommune
Jette Frost Andersen (orient Næstved Kommune
Johannes Michelsen
Roskilde Kommune
Kia Brisson Andersen
Ringsted Kommune
Kurt Hjortsø (tovholder)
Roskilde Kommune
Lars Aarøe Hansen
Kalundborg Kommune
Lone Gøttler
Guldborgsund Kommune
Lone Lykke Marker
Lejre Kommune
Nicolaj Bødker
Solrød Kommune
Poul Skov (orientering)
RS 17
Tina Mørk
Stevns Kommune
Tina Thaanum
Stevns Kommune

Mailadreesse
ani@greve.dk
abo@regionsjaelland.dk
ansch@naestved.dk
anbo@lolland.dk
cgt@greve.dk
dann@faxekommune.dk
dorol@naestved.dk
edols@slagelse.dk
flemming.willadsen@koege.dk
gihe@lolland.dk
hah@soroe.dk
hanie@ringsted.dk
inba@lejre.dk
ja@holb.dk
jabj@vordingborg.dk
jebni@odsherred.dk
jetmo@naestved.dk
johannesmi@roskilde.dk
kban@ringsted.dk
kurthj@roskilde.dk
Lars.Hansen5@kalundborg.dk
lgttl@guldborgsund.dk
loly@lejre.dk
nb@solrod.dk
pskov@naestved.dk
TinaMork@stevns.dk
tinatj@stevns.dk

4. Netværksgruppens arbejde i 2016
4.1 Organisering
Det er den enkelte kommune, der selv melder sig til netværket, som gerne
skal have en sammensætning med repræsentanter fra både forvaltning og
udførere. I årets løb blev stort set alle 17 kommuner repræsenteret i netværket. Netværket faciliteres af en tovholder og en sekretær. Møderne holdes på skift blandt deltagerne.
4.2 Fokusområder 2016
 Input til samarbejdet med den regionale psykiatri: Forårets drab på
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Center Lindegården og de efterfølgende tiltag på central hold har løbende været genstand for drøftelse af, hvad der er de bagvedliggende årsager og gode løsninger. Konkret har Lejre, Køge, Faxe og Roskilde
kommuner og Psykiatrien Øst har haft et udviklingsprojekt om forløbsprogrammer i forhold til dobbeltdiagnosticerede. Det skal i 2017 udbredes til alle kommuner i regionen.
Det videre arbejde med RS 17-fokusopgaven om psykiatriområdet, førtidspensionsreform m.v.: Her har det vist sig vanskeligt at dokumentere
evt. utilsigtede virkninger af førtidspensionsreformen, da der endnu kun
er afsluttet få ressourceforløb. Specielt er det vanskeligt en skaffe dokumentation for en evt. sammenhæng til selve reformen.
Udvikling i indsatser og metoder: Gruppeforløb i hjemmevejledning m.v.
Samarbejdet med Socialtilsyn Øst om de socialpsykiatriske botilbud:
omdannelse af servicelovsbotilbud til almenbolig-botilbud, fleksibel brug
af både § 107 og § 108-paldser på samme botilbud,
Pædagogisk diplomuddannelse i Psykologi for medarbejdere i socialpsykiatrien
Recovery-tilgangen, recoveryskole og –højskole med afsæt i oplæg fra
eksisterende aktiviteter i region og kommuner.

4.3 Aktiviteter
Der har ikke været aktiviteter udover emnerne på de ordinære møder.
De enkelte møder har dog været holdt på lokaliteter, hvor der samtidig har
været fremvisning af relevant tilbud på området (det nye psykiatrisygehus i
Slagelse, Saxenhøj i Guldborgsund Kommune og Toftebakken, Roskilde,
som samlokaliseringstilbud med Psykiatrien Øst.
4.4 Redegørelse til Rammeaftale 2017
4.5 Status: Erfaringer og resultater
4.6 Udfordringer og udviklingsbehov
Rehabiliterings- og recovery-tilgangen i borgernes støtte har sat mange
udviklingsaktiviteter i gang på psykiatriområdet i den enkelte kommune.
Lige fra tidlig opsporing og tidlig indsats til børn og unge, bedre udredning
og målsætning af støtten til borgeren, brug af hjemmevejledning frem for
botilbud, færre længerevarende botilbud til fordel for flere midlertidige botilbud, sammenhængende støtte til borgere med misbrugsproblemer.
Dertil kommer behovet for effektiviseringer, som udmønter sig i bl.a. effektdokumentation af indsatserne, brug af gruppeorienteret støtte frem for
1-til-1-støtte, sikre flow i midlertidige botilbud m.v.
Endelig er der samarbejdet med den regionale psykiatri, bl.a.:
- de tidlige udskrivninger fra regionspsykiatri til socialpsykiatri, også af
borgere med svære psykiske og adfærdsmæssige problemer
- specialiseringen i den regionale psykiatri
- metodeudvikling på tværs af sektorer med mange parter
- øget fokus på sundhedsaftalernes muligheder for fastlæggelse af samarbejde mellem kommuner og mellem kommuner og region
- udvikling af dokumentation og sagsbehandling.
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Der er et par gennemgående temaer i debatten om samarbejdet med regionspsykiatrien, og der er også stor forskel på, hvordan samarbejdet opleves i forhold til distriktspsykiatrien og heldøgnspsykiatrien.
I forhold til distriktspsykiatrien beskrives samarbejdet generelt som godt og
der har været afholdt samarbejdsmøder mellem kommuner og distriktspsykiatrien. Det opleves som et problem, at der skæres ned på det opsøgende
arbejde i distriktspsykiatrien, ligesom det er en udfordring, at borgere afsluttes fra distriktspsykiatrien, når borgeren ikke møder frem til aftaler,
eller når borgeren ikke udviser progression. Dette betyder at mange kroniske borgere afsluttes. Borgerne kan dog genhenvises, hvis der bliver behov.
I forhold til heldøgnspsykiatrien udskrives borgere med både farlig adfærd
og behandlingsdom hurtigt og genindlægges igen ligeså hurtigt.
Der er bred enighed om, at der igen er et stigende antal ”svingdørspatienter”, hvilket er svært uhensigtsmæssigt for både patienten og omgivelserne.
Det er fortsat rigtig svært at få indlagt borgere med dobbeltdiagnose, og de
udskrives hurtigt igen, hvis de overhovedet modtages.
Den pågående diskussion af, hvornår en borger er færdigbehandlet giver
svingdørspatienter.
4.7 Anbefalinger (til styregruppen)
Den fælles tværsektorielle indsats med fælles mål for borgerens bedring og
sammenhængende forløb i begge sektorer bør prioriteres højt i såvel den
enkelte kommune som i KKR-regi. Udbredelsen af forløbsprogrammet for
psykisk sårbare med samtidigt misbrug samt initiativer i forlængelse af
”forebyggelse af vold på botilbud” kan være omdrejningspunktet for en
mere generelt fokus på det tværsektorielle samarbejde og den enkelte
kommunes indsats.
Ombudsmanden har den 4. januar 2017 annonceret, at man vil føre tilsyn
med socialpsykiatriske tilbud og med psykiatriske afdelinger samt det
tværsektorielle samarbejde.
5. Netværksgruppens arbejde i 2017
5.1 Organisering
Netværksgruppens organisering, mødeform m.v. fortsætter uændret.
5.2 Opgaver og fokusområder for 2017:
Fortsat følge og drøfte nationale, kommunale og regionale initiativer som
har betydning for området.
Der vil fokus på opfølgningen på ”forebyggelse mod vold på botilbud”, jf
ovenfor.
RS17-styregruppen har tildelt Netværksgruppen opgaven med fokusområde
4. Dette forventes afrapporteret uden der på dette tidspunkt kan fremlægges klare konklusioner og anbefalinger pga manglende dokumentation for
årsags-virknings-sammenhænge.
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De øvrige emner i 2017 forventes at blive:
 Udvikling af partnerskaber med civilsamfundet.
 Peer (borgere med egne psykiatrierfaringer) – udvikling af kompetence
og funktion
 Samtidig støtte og misbrugsbehandling i sociale botilbud
 PTSD m.v. hos flygtninge og behovet for socialpsykiatrisk støtte
 Dokumentation og effektmåling
 Velfærdsteknologi, virtuel bostøtte, brug af apps m.v. – erfaringer og
indsatser.
5.3 Opgaver og årshjul/ tidsplan:
5.4 Aftalte møder i 2017
I 2017 er planlagt med møder:
3. marts kl. 9.00 – 12.00, Faxe Kommune
5. maj kl. 9.00 – 12.00, Greve Kommunes akuttilbud
8. september kl. 9.00 – 12.00, Næstved Kommune
25. november kl. 9.00 – 12.00,?
5.5 Rammeaftale 2018 – Fokusområder 2018
 Opfølgning på initiativer fra centralt hold til forebyggelse af vold på
botilbud samt etablering af ny type botilbud i regionalt regi
 Det generelle samarbejde med den regionale psykiatri, jf. tidligere
 Samtidig støtte og misbrugsbehandling i botilbud, jf. tidligere
6.

Øvrige bemærkninger.
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