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Referat af møde den 4. marts 2016
Deltagere:
Inge Bagge, Lejre Kommune
Janus Bach Jensen, Vordingborg Kommune
Jane Siegenfeldt Jensby, Odsherred Kommune
Karsten Nørgaard Friis, Ringsted Kommune
Lars Aarøe-Hansen, Kalundborg Kommune
Lene Chortzen Isak, Roskilde Kommune
Nikolaj Bødker, Solrød Kommune
Tina Mørk, Stevns Kommune
Kurt Hjortsø, Roskilde (tovholder)
Anette Bjerkesmoen Olsen, Region Sjælland socialområdet (referent)
1. Præsentation
2. Integreret Psykiatri i Næstved – status og perspektiver
Annete Veie vil give et kort oplæg
Annete Veie orienterer om den integrerede Psykiatri i Næstved, som
fysisk er beliggende i Psykiatriens Hus sammen med Distriktspsykiatrien.
(Annetes slides er vedhæftet referatet)
3. Planlægning af de særlige regionale psykiatripladser:
Kurt orienterer vedr. ”hvor er vi nu” og hvad sker fremover. Region
Sjælland er i gang med planlægning af 23 pladser, se
http://www.regionsjaelland.dk/dagsordener/Dagsordener2017/Sider/Regionsrådet/3018-Møde%20d.%2022-8-2017/3339822.aspx
Vi skal udpege to repræsentanter til arbejdsgruppe om visitationsforhold. Gerne en fra myndigheds- og en fra udfører-side. Hvem er
interesseret?
Alle kommuner er bedt om til den 6/9 at melde tilbage til RS17-sekretariatet, hvor mange borgere man mener at have i målgruppen
til disse pladser.
Regionsrådet har besluttet, at der placeres 23 særlige psykiatriske
pladser på Oringe i Vordingborg.
Ibrugtagningen vil ske i 2 faser.
Der udtrykkes et kommunalt ønske om, at aftale en mere gradvis
indfasning, med henblik på at minimere antallet af tomgangspladser.
I sammenhæng med ibrugtagning af de 23 pladser, bør det aftales, at
udviklingen i anvendelsen af pladserne følges.
Den 6. september skulle alle kommuner melde ind til styregruppen,
hvor mange pladser den enkelte kommune skønner at have behov
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for. Ud over antal skal kommunerne også oplyse, om borgerne forud
har ophold på § 107-, § 108 botilbud eller almennyttigt botilbud.
Ud over de 23 særlige psykiatriske pladser, er der nedsat en taskforce, som er bemandet med særligt sagkyndige fra kommuner og
psykiatrien. Denne taskforce kan i særlige situationer bistå en kommune i forhold til indsatsen overfor borgere med særlige vanskeligheder.
En af destore udfordring i det videre arbejder vil blive at fastlægge
ind- og ud-visitationskriterier og at få visitationen til at fungere. Samt
økonomien.
Netværk for voksne sindslidende er blevet bedt om at udpege 2 repræsentanter fra henholdsvis myndighed og udførerled til en arbejdsgruppe, der skal arbejde med visitation til de særlige psykiatriske
pladser.
Netværket udpeger: Lars Aarøe-Hansen, Kalundborg Kommune
(myndighed) og Janus Bach Jensen, Vordingborg Kommune (udfører).
4. Erfaringer med og tiltag til at forebygge vold i kommunale/regionale botilbud.
Det andet spor med at forebygge vold i de kommunale/regionale
botilbud, jf. vedhæftede oversigt fra regeringens arbejdsgruppe.
Hvad er der af gode og mindre erfaringer til reduktion af vold i botilbud?
I forhold til arbejdet med at minimere risikoen for vold på bostederne
er der fortsat rum for forbedring.
Et værktøj, der anvendes i flere kommune er, at observere, registrere
og anvende viden om adfærdsændringer hos borgeren,
Andre tiltag handler om at have skærpet fokus på medicinhåndtering
og andre sundheds- og trivselsfremmende indsatser.
Flere steder arbejdes med evidensbaserede risikovurderingsværktøjer, psyko-fysisk træning mm.
Det er ligeledes vigtigt at have fokus på de fysiske rammers betydning for risikominimering.
I Solrød har man indført GPS til de udkørende medarbejdere, så de,
når de alarmerer, kan spores.
Der er indgået en aftale mellem Praktiserende lægers organisation,
Staten, Danske Regioner og KL om implementering af initiativ om faste læger tilknyttet længerevarende botilbud efter servicelovens §
108 for borgere med psykiske lidelser.
(Aftalen og KLs supplementsskrivelse vedrørende sundhed er vedhæftet referatet).

5. Tværsektorielt projekt om indsats til moderat/ svært
sindslidende med misbrug i botilbud og under indlæggelse?
(målgruppen i pkt. 1+2)
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Der har været tiltag til tværsektorielt og tværkommunalt samarbejde
om medicinhåndtering m.v. Med inspiration fra Region Midt ønskes
drøftelse af om noget tilsvarende kunne være relevant på Sjælland,
da netop målgruppen med sindslidende og misbrugsproblemer er i fokus som nævnt i pkt. 3 og 4. Se: http://www.rm.dk/omos/aktuelt/nyheder/nyheder-2017/juli-17/falles-indsats-for-beboeremed-misbrug/
De Koordinerende Indsatsplaner giver en ramme for samarbejdet,
men de skaber ikke i sig selv et tværfagligt-/sektorielt samarbejde i
behandlingen og støtten til den borgergruppe, der både har kontakt
med psykiatrien, socialpsykiatrien og misbrugsbehandlingen.
Region Midt, et samarbejde mellem en række kommuner og psykiatrien, har udarbejdet et projekt, der sætter fælles uddannelse af
medarbejdere fra psykiatrien og de sociale bosteder. (se projektbeskrivelse i link).
Netværket udtrykker ønske om, at udvikle samarbejdet mellem kommunerne og psykiatrien efter inspiration fra Region Midt i et projekt,
der kunne fokusere på at opnå en mere fælles forståelse for tværfagligt og tværsektorielt samarbejde.
Der kunne være tale om at arbejde med en yderligere udbygning af
forløbsprogrammet og de koordinerende indsatsplaner, ligesom målgruppen også er relevant i f.t. de særlige psykiatripladser.
Projektideen er sat på dagsorden til TSP-møde den 12. september.
6. Kommissorium for netværkets arbejde overfor styregruppen
Forslag vedhæftes til drøftelse inden det sendes til RS17-styregruppe.
Forslaget er godkendt.
7. Slut-evaluering af de kommunale akuttilbud
Der foreligger nu slutevaluering af akuttilbuddene, som bl.a. Greve,
Køge, Roskilde og Næstved har været med i. Se her:
http://socialministeriet.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2017/aug/socialeakuttilbud-griber-mennesker-i-akut-psykisk-krise/
Og der er kommet lovmæssig ”kan-” hjemmel til at oprette akuttilbud.
Hvad har disse projekter givet af ny viden?
Hvad tænker den enkelte kommune at gøre?
Nogle konklusioner fra rapporten er:
- Brugerne af akuttilbuddene er flergangsbrugere (70%)
- Primært telefonrådgivning og ambulant indsats
- Flest henvendelser i tidsrummet mellem kl. 15.00 – 22.00
- 1. gangs henvendelser er middelsvær eller alvorlig krise
- Flergangsbrugerne er i let krise
- Henvendelsesårsager: ensomhed, depression 38 %
- Henvendelsesårsager: angst, nervøsitet 32 %
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Konklusioner vedrørende effekt:
- Øget tryghed, sikkerhed
- mindre antal indlæggelser og færre sengedage i psykiatrien
- 1. gangs henvendelser giver flere henvendelser til psykiatrien
I Roskilde Kommune er akutrådgivningen primært telefonrådgivning
og lidt ambulant indsats. Der har været mindre behov for overnatningspladserne.
Lejre Kommune har samme oplevelse.
Odsherred Kommune arbejder på at udvikle et akuttilbud i et samarbejde mellem kommunen og Region Sjælland psykiatrien. Tilbuddet er
planlagt til at indeholde 1 sengeplads.
Solrød Kommune har gode erfaringer med, at borgerne, når de har
behov for kontakt udenfor almindelig åbningstid, visiteres til de udkørende sygeplejersker.
Vordingborg Kommune har en akuttelefon og et særligt indsatsteam,
som tager over i tidsrummet 8.00 – 17.00 alle årets dage.
Ringsted Kommune vurderer pt. om der er behov for et akutteam.
8. Kommentarer til ny standardkontrakt ved køb/salg af pladser
RS17-økonomigruppen har bedt om kommentarer fra netværket til
ny standardkontrakt.
Netværket har ingen forslag til ændringer af kontraktforslaget.
9.

Som orienteringspunkter:
a. Nyt fra TSP-samarbejdet
b. Regionens behandling af høringssvar på udviklingsplan for
Psykiatrien, se:
http://www.regionsjaelland.dk/dagsordener/Dagsordener2017/Sider/Regionsrådet/3018-Møde%20d.%2022-82017/3294198.aspx

10. ”Bordet rundt”
•
•

•
•

Odsherred interesserer sig for, hvorledes man skal håndtere egenbetaling pr. 1.1. 2019
Kalundborg udvikler antallet af socialpsykiatriske botilbud. Man
etablerer 3 forskellige tilbud i samme ramme. Man nedlægger desuden eksisterende botilbud og opretter nye midlertidige tilbud. Man
planlægger ligeledes udvikle væresteds området efter de fremtidige behov. Kommunen arbejder med en flerårig udviklingsplan.
Sideløbende med udvikling af nye tilbud, arbejdes med at udvikle
en fælles tilgang til arbejdet i socialpsykiatrien.
Ringsted har gennemført en botilbudsanalyse, som lægges til
grund for forskellige udviklingsområder.
Lejre har gennemført en analyse af sagsforløb. Analysens konklusioner er overvejende positive, men har også afdækket udviklingsmuligheder. Kommunen oplever et merarbejde i forhold til
borgere, der ikke kan give informeret samtykke til eksempelvis
flytning.
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•
•

•

Solrød interesserer sig pt. for virtuel bostøtte og har planer om, at
alle udfører medarbejdere skal videreuddannes. Solrød har oprettet
en del nye boliger i socialpsykiatrien.
I Roskilde er der kommet ny chef på det samlede social- og sundhedsområde samt ny leder af det socialpsykiatriske område. Der er
kommet meget fokus på sundhedsområdet i indsatsen, herunder
også medicinhåndtering. Roskilde har desuden planer om en styrket rehabiliteringsindsats.
Region Sjælland har fortsat meget fokus på den fysiske og mentale
trivsel og herunder, ikke mindst, på medicinhåndtering. I Region
Sjælland skal alle medarbejdere, der skal håndtere medicin gennemgå et 2 dages basiskursus i medicinhåndtering. De medicinansvarlige får tilbud om et 3-dages overbygningskursus. Region
Sjælland arbejder med kvalitetsstandarder i den danske kvalitetsmodel for socialområdet.

10. Eventuelt og næste møde

-

Punkter til næste møde:
Fortsat opfølgning på den nye akuttilbuds-hjemmel fra 1. januar 2018
i Servicelovens § 82c:
http://www.ft.dk/ripdf/samling/20161/lovforslag/l150/20161_l150_so
m_vedtaget.pdf
I øvrigt bedes I i god tid melde punkter ind til dagsordenen. Og goså
gerne bruge gruppen til dialog mellem møderne.
Næste møde:
Den 24. november kl. 9.00 – 12.00 på Kalundborg Rådhus, Holbækvej
141 B, 4400 Kalundborg.
Mødebookningen i Outlook kalenderen tilrettes med mødeadresse og
nytilkomne deltagere.
Den aktuelle deltagerliste for netværket vedhæftes referatet.
Information om Rammeaftalesamarbejdet i RS17 med Styregruppe,
diverse netværksgrupper, projektgrupper m.m. kan ses her:
http://www.rs17.dk/
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