Rammeaftale-netværket Voksne Sindslidende
DAGSORDEN – NETVÆRKSMØDE FREDAG DEN 15. november 2019 KL. 9.00 – 12.00
Mødested: Ungeliv, Prinsensvej 10, 4100 Ringsted. Indgang på bagsiden af bygningen (se billede med p-plads og indgang nederst)
Offentlig transport: Ringsted Station og så 20 min gåtur: https://goo.gl/maps/YpPrs1m5CKgWy4Yh7
Dagsordenspunkt

Referat (hovedpunkter)

1. Præsentation og dagsorden for mødet

Der efterspørges en afklaring ift. problematik vedr. afrusningstilbud oprettet
efter § 110 ved blandet andet Saxenhøj.

Deltagere:
- Kurt Hjortsø, Roskilde Kommune
- Nikolaj Bødker, Solrød Kommune
- Camilla Gro Brandt, Greve Kommune
- Jane Siegenfeldt Jensby, Odsherred Kommune
- Kit Vinberg, Faxe Kommune
- Inge Bagge, lejre kommune
- Dorthe Olsen, Næstved Kommune
- Lise Bjerre Kyllingsbæk, Ringsted Kommune
- Reinhold Schäfer, Ringsted Kommune
- Maria Brandstrup, Ringsted Kommune
- Eddie Göttsch, Slagelse Kommune
- Ditte Vejborg Nielsen, Region Sjælland

2. Nyt fra RS17-styregruppen, TSP-samarbejdet, KL, konferencer
m.v.
-

-

Alle bidrager til deling af nyttig viden
Da der ikke er udsendt referater fra seneste RS17styregruppemøde, fra direktør- & chefmødet 25/10 om
kommende rammeaftale, fra TSP-mødet 13/9 bedes de, der
deltog kort referere hovedpointer vedr. socialpsykiatrien fra
disse møder
Møder m.v. i den kommende tid med relevans for
socialpsykiatrien?

Det aftales at Ringsted Kommune er tovholder på ovenstående og
efterspørger eksempler på problemstillinger.
Punktet sættes på næste dagsorden.

Poul Skov er pt. sygemeldt.
Der drøftes Ankestyrelsens principafgørelse ift. §§ 83 og 85.
Nogle kommuner oplever udfordringer ift. de ændringer der skal ske på
området. Andre kommuner løser udfordringerne igennem et tværfagligt
samarbejde på tværs.
Greve Kommune har arrangeret en temadag med Ankestyrelsen ift. afklaring
på hvordan principafgørelsen skal tolkes og anvendes i praksis.
Se Ankestyrelsens video/webinar om emnet:
https://ast.dk/om-ankestyrelsen/hovedopgaver/vejledning-ogkurser/webinarer-1/2019/webinar-om-ankestyrelsens-principafgorelser-1019-og-11-19

3. ”Bordet rundt”: Hvad er jeg optaget af lige nu? (senest kl. 9.30)

Der blev blandt andet nævnt:
Stort fokus på hjemtagelse af borgere.
Der er løbende fokus på opfølgning om forhandlinger af takster for § 107 og §
108 kommune og udfører.
Der er et ønske om at ”samarbejde mellem kommune og leverandør” er et
punkt på dagsordenen ved næste Styregruppemøde.
Der ses en udvikling ift. § 85 og hvornår støtten kan leveres. Der er tidligere set
en systematik ved at § 85 leveres inden for en 8-16 ramme. Der er et behov for
at støtten kan leveres på andre tider af døgnet.
Der opleves stigninger på § 85 i nogle kommuner og andre kommuner opleves
der en lille nedgang. Dette kan f.eks. skyldes tilgangen af § 82.
Det aftales at ”døgnstøtte i egen bolig” sættes på næste dagsorden.
Der opleves en udfordring ift. betaling af transportudgifter til unge med
autisme.
Der søges om transportudgifter, merudgifter til biler mm. til transport til og fra
uddannelse. Odsherred har og fået en afklaring på, at transportudgifter evt.
kan bevilliges igennem skoleregi. Odsherred sender dokumentation ud til
netværket.

Pause kl.10.10
4. Rapport: Nationale Mål for Sundhedsvæsenet v/ Kurt
Se rapporten her: http://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Lighed-isundhed/2019/Oktober/~/media/Filer%20%20Publikationer_i_pdf/2019/Nationale-maal-for-sundhedsvaesenet2019/Nationale-Maal-2019-pub.pdf

Refleksioner ift. rapporten:
Tallene viser, at det på flere områder er blevet værre fra 2017-2018
Fx at flere udskrivninger ender i akut genindlæggelser.
Endvidere giver undersøgelsen et differentieret billede og der vil være behov

Blandt psykiatri-indikatorerne i kommunetabellen for Reg. Sjælland
for at de enkelte kommuner dykker ned i tallene, for at få et overblik over de
(s.18) kan ses udviklingen 2017->18 samt niveau i f.t. landsgennemsnit
(vedhæftet). Der er nogle generelle tendenser, men også store forskelle enkelte forhold.
mellem kommunerne.
Giver rapporten anledning til henvendelse til Styregruppen eller TSPmødet 29/11?

Aftales at det sættes på dagsordenen igen.
Endvidere aftales det at sætte på næste TSP-møde.

5. Behandling og støtte til spiseforstyrrede v/ Reinhold og Kurt
Der synes at være og flere borgere, hvor det er uklart, hvad der
er den regionale psykiatri, prakt. læge og kommunens rolle i
indsatsen. Artikel med case fra Roskilde vedlægges.
Hvad kan være pejlemærkerne for parternes indsatser?

Drøftelser af behovet for relevante tilbud til målgruppen.
Det aftales at emnet sættes på næste TSP-møde.
Reinhold har efter mødet sendt disse to udsnit omkring måltidsstøtte ift hhv
kliniske retningslinjer (SST) og nationale retningslinjer (Socialstyrelsen).

udsnit vedr
udsnit vedr
måltidsstøtte - Nationale
måltidsstøtte
retningslinjer
- kliniske
– for retningslinjer
rehabilitering .pdf
til borgere med svære spiseforstyrrelser.pdf

Som nævnt er der ikke fundet evidens for virkning af måltidstøtte: SST: ”Der er
ikke fundet evidens til at besvare dette fokuserede spørgsmål”.
Link til de samlede retningslinjer:
https://socialstyrelsen.dk/udgivelser/nationale-retningslinjer-forrehabilitering-til-borgere-med-svaerespsieforstyrrelser/@@download/publication
https://www.sst.dk/da/udgivelser/2016/~/media/6A78CE09B00842D2BA7BC1
88C13CA346.ashx
6. Samarbejdet mellem socialpsykiatri og jobcentrene i forhold til
borger med psykisk sårbarhed v/ Tina V Hansen, Kalundborg
Har de enkelte kommuner formelle samarbejder – Hvordan løses
opgaven i forhold til forebyggelse og ikke mindst erfaringer med
Servicelovens § 82.
7. Autisme: Udredning – behandling og tilbud v/ Tina V Hansen,
Kalundborg
Hvilke erfaringer/udfordringer opleves? Fra TSP mødet den
22.3.2019 blev præsenteret dette:
https://www.regionsjaelland.dk/sundhed/geo/psykiatrien/om_
psykiatrien/forfagpersoner/sundhedsaftalen/Sider/TvaergaaendeSamarbejdsforum-for-Psykiatri-(TSP).aspx

Punktet udgår og sættes på dagsordenen for næste Netværksmøde.

Punktet udgår og sættes på dagsordenen for næste Netværksmøde.

8. Fokusemner på psykiatri/socialområdet i næste rammeaftale?
v/ Kurt
Psykiatri har fået større opmærksomhed sundhedsaftalen, og
stort set alle kommuner er meget presset på socialpsykiatrien.
-

Den indgåede Sundhedsaftale:
http://publikationer.regionsjaelland.dk/det-naeresundhedsvaesen/sundhedsaftale2019-23/?page=1#/

Ingen tvivl om at socialpsykiatrien vil få en særlig plads i den
næste rammeaftale.
Hvilke emner vedr. socialpsykiatrien synes netværket, der bør
være fokus på i rammeaftalen?

9. Mødekalender i 2020 og fokusemner
Vi skal aflevere årsrapport til RS17-styregruppen for 2019 samt
plan for møder og fokusemner i 2020. Forslag?

Emner, der ønskes taget op:
•
•
•
•
•
•
•
•

Opfølgning på regeringens 10-års plan for udvikling af psykiatriområdet
(forventes i foråret 2020)
Det gode samarbejde/ hvilke krav kan vi stille til hinanden
Revurdering af ”Værktøjskassen” i Sundhedsaftalen
Ønske om et målrettet fokus på de udsatte unge.
Fælles og koordinerede tilbud til spiseforstyrrede
Fælles drøftelse af ”hvornår man er færdigbehandlet”.
Sprog og kulturforståelse for borgere med anden etnisk baggrund.
Udfordringen ift. at de fleste længerevarende botilbud er opført efter
almenboliglovens § 105 og ikke servicelovens § 108. Og de vanskeligheder
det skaber lovgivningerne imellem.

Ønske om at nedlægge stofmisbrugs-netværket og lægge det sammen med
psykiatri-netværket.
Kurt finder nye datoer i 2020.
Ringsted vil gerne lægge mødelokale til.
Særlige fokusemner:
Drøftelser ift. takstforhandling, kan vi gøre noget sammen i ramme-regi?
Ankeafgørelsen vedr. 83 og 85

10. Nyt til inspiration i øvrigt, fx på nationalt og regionalt plan (kl.
11.30)
- Undersøgelse af brandsikkerhed på bosteder og plejecentre
11. Kl. 11.50: Aftaler om næste møde og afslutning

Næste møde

