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”Netværket for voksne sindslidende”

www.RS17.dk
Dato
21. august 2018

Referat af møde den 10. august 2018:
Tak til Eddie Göttsch for værtsskabet!
Det skråskraverede er teksten fra den udsendte dagsorden.
Almindelig skrift er referat fra mødet.
1. Velkomst og præsentation
2. Bordet rundt: Hvad er jeg optaget af lige nu? Hvad vil jeg
gerne høre mere om?
I korte stikord blev nævnt:
- Budget – håndtering af dette og af tilbageholdenhed. Udfordringer
med at lave kvalitetssikring af arbejdet – hvordan sikre man
kvaliteten når der er travlt, samt stramme budgetter, hvordan sikre
man opfyldelse af standarderne.
- Flere oplever udfordringer med MEDCom. Blandt andet på grund af
it-systemer der ikke er kompatible.
- Der bliver arbejdet med fælles sprog og fundament, dette skal støtte
og hjælpe til at få et bedre samarbejde mellem bestiller og udfører,
og hjælpe til at skabe et bedre forløb for borgerne samt forsøge at
forhindre at det bliver ”dem og os”.
- Der bliver arbejdet med specialisering inden for egne interne botilbud,
så tilbuddene har specialist viden.
- Ved hjemtagelse kan det være svært at finde egnede lejligheder til
borgerne, der er mangel på billige egnede boliger.
- Der arbejdes på at styrke sagsbehandlerne, så de har mulighed for at
kunne vurdere under pres, det vil sige, at når samarbejdspartnere,
borgere eller andre presser skal vurderingen være fagligt valid.
3. De Særlige Pladser, Oringe:
- Oplevelser med visitation til en særlige plads, især tilfælde hvor
indstillingen er afvist af Visitationsforum?
- Hvilke alternative tilbud til en særlig plads er benyttet ved
afvisning til DSP?
- Skal der lempes i visitations-kriterierne for at få fyldt pladserne op?
(det er der tilsyneladende en politisk interesse for, jf
økonomiaftalen med Danske Regioner)
- Erfaringer med udarbejdelse af Samlet Plan for borgeren?
- Hvordan er udvisiteringen af den ene borger fra en særlig plads
oplevet af kommunen? Hvad har behandlingspsykiatriens tilbud
været? Og hvilket tilbud fik borgeren så?
- Med mere …..
Der er på vej til at blive fyldt op på de første 7 pladser som er første fase,
så kommer de resterende 16 pladser til november. Det er kommet godt
fra start.
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Der er oplevelse med høje krav til beskrivelsen af borgeren, som kan give
udfordringer, blandt andet ved at psykiatrien har ikke ville give de
nødvendige oplysninger. Derfor var det svært at visitere da, DSP ikke ville
visitere med mindre alle dokumenter var.
Skabelonen man skal skrive i, kan ikke udvide sig, det giver udfordringer.
Det er givet videre.
Der har været lydhørhed ved visitationen. Det har været udfordrende at
lave den samlede plan, men ikke uoverkommeligt. Der er erfaring med
god progression hos en borger efter 1½ måneds indskrivning.
Der har tvivl om, hvilken § et ophold skal bevilliges under, nogle har
erfaringer med at bruge §102.
Der er tvivl, om DSP er omfattet af refusion for store enkeltudgifter, dette
skal afklares tydeligt.
Der er et ønske om at undersøge om der er mulighed for at lave tilbud i
kommunerne, måske til de borgere, der ikke kan visiteres til en DSPplads, men ligger tæt på målgruppen.
Der skal være løbende opfølgning på hvordan DSP opleves, hvilke
udfordringer der er, hvilke gode historier der er.
4. Hvad rører sig i øvrigt på det regionale niveau og i
rammeaftale-regi?
- Styregruppen RS17 udskød den 15. maj deres behandling af vores
forslag til udvikling i samarbejdet mellem kommuner og den
regionale psykiatri til den 17. august.
- Ny arbejdsgruppe om ”Bedre samarbejde om særlige tilbud”
- Andre samarbejder?
Der er mange genindlæggelser i psykiatrien, det er en udfordring de fleste
oplever. Det kan skyldes flere faktorer, og der forsøges en fælles
italesættelse af det sammen med psykiatrien.
Der er i rammeaftale regi nedsat en arbejdsgruppe der arbejder med forsorgshjems pladser. Måske er der ikke så stor mangel på forsorgshjemspladser, hvis den enkelte kommune bedre kan give de unge en bolig
(unge bør ikke være på forsorgshjem), og samtidig at de, der er har langvarige ophold på forsorgshjemet (og udgør en stor andel af pladsbruget)
får mere relevante tilbud, da de typisk har både sundheds-, psykiatri-,
misbrugs- og adfærdsudfordringer.
5. Hvad rører der sig på det nationale niveau?
Sundhedsstyrelsen har udgivet deres faglige oplæg til styrkelse af den
regionale og kommunale indsats på psykiatriområdet. Se:
https://www.sst.dk/da/udgivelser/2018/styrket-indsats-for-menneskermed-psykiske-lidelser

Fra regeringens økonomiaftale med Danske Regioner: reducere antal
genindlæggelser, misbrugsbehandling, lempe adgangskriterier til DSP m.m. Se:
https://www.regioner.dk/media/8894/aftale-om-regionernes-oekonomi-for2019.pdf
Referat ……….
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6. Oplæg om fra Eddie Göttsch om Organisering og udviklingsplaner samt fra Johannes Patursson om brug af § 82 i Slagelse
Kommune.
CPUS har et udviklingsfokus, hvor de er opmærksomme på samarbejdet
med borgeren, og at relationerne/kemien imellem borger og medarbejder
har stor betydning.
De benytter sig også af video møder med borgerne, og har gode
erfaringer, bl.a. som supplement til møder. Borgerne er med til at vælge
om de ønsker at have video møde.
Recovery skolen Stars er ikke en fysisk skole, men et program der ligger
på flere fysiske lokationer.
Der arbejdes med at skabe et overblik over hvilke tilbud CPUS har, så det
er tydeligt for alle, hvad der kan tilbydes.
Slides fra oplægget vedhæftes referatet som bilag.
7. Næste møde: Fastsættelse af dato, mødested og forslag til emner.
Reinhold Schäfer tilbød at være vært ved næste møde i Ringsted den 9.
november.
(Sorø er backup, hvis mødet ligger en dag Reinhold ikke kan)
Som emner til næste møde blev nævnt
• §82 fortsat
• DSP
• Den nære psykiatri
• Specialiserings begrebet og tilgang
Information om Rammeaftalesamarbejdet i RS17 med Styregruppe,
diverse netværksgrupper, projektgrupper m.m. kan ses her:
http://www.rs17.dk/
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