
Rammeaftale-netværket Voksne Sindslidende 
REFERAT – NETVÆRKSMØDE FREDAG DEN 31. august 2019 KL. 9.00 – 12.00  
Mødested: Ungeliv, Prinsensvej 10, 4100 Ringsted.  

 

Dagsordenspunkt Referat (hovedpunkter) 

1. Præsentation og dagsorden for mødet 
 

 

2. Nyt fra RS17-styregruppen, KL m.v. 
- Fra seneste RS17-styregruppemøde, 

- Fagligt Symposium 21. august om ”Ungeområdet – 
psykiatri og misbrug” 

 Se vedhæftede oplæg på dette link: 

https://www.rs17.dk/arrangementer/fagligt-
symposium-om-ungeomraadet-psykiatri-og-
misbrug-218-2019.aspx 

- Arbejdet i Den regionale Koordinationsgruppe ”Én af 
os” v/ Dan Nielsen, Faxe 

- Status De Særlige Psykiatripladser 
 

- Udkast til ny rapport fra VIVE omkring udgiftsanalyse. Rapporten er ikke officiel endnu. 

- Socialtilsynets årsrapport, magtanvendelser blev vendt. Samt manglende handleplaner.  

- Fagligt symposium, psykiatrien er åben overfor samarbejde med kommunerne og kan godt se de 
har behov for kommunerne. Momentum artikel giver et godt indblik. 

- Børne- og Ungepsykiatrien bør med i brug af Koordinerende IndsatsPlan (KIP)  

- ”en af os” Dan sidder i den kordinerende styregruppe i Region Sjælland. Landsindsatsen slutter i 
løbet af i år, de oprindelige midler løber til og med 2019. Der er interesse for, at fortsætte i 
region Sjælland med hjælp fra kommunerne. Arbejdet med ambassadørerne fortsætter. Don´t 
fear the weird filmfestival i Næstved gamle bio.  
https://www.regionsjaelland.dk/sundhed/geo/psykiatrien/raadgivning/psykinfo/dontfearthewei
rd/Sider/default.aspx  

- De særlige psykiatripladser (DSP), Inger Fjordside har fået nyt job. Der ansat ny leder Vibeke 
Mortensen. Nyhedsbrevet giver indblik. De færreste kommer fra botilbud til botilbuddet. Mange 
borgere på de særlige pladser er fra behandlingspsykiatrien.  

- Som mulige ressourcepersoner til brug for evaluering af DSP blev nævnt Reinhold Schäfer 
(Ringsted) og Gitte Albrektsen Villumsen (Roskilde) 

3. ”Bordet rundt”: Hvad er jeg optaget af lige 
nu? (senest kl.  9.40) 
 

- Økonomi og tværfagligt samarbejde med andre sektorer internt. Tilbudsudvikling. Kontrakt 
forhandling. Socialt frikort efterspørgsel. Greve etableret nyt Ungecenter for 15-30 årige. 

- Afrusning på Saxenhøj kan give udfordringer, da Saxenhøj selv vurdere hvorvidt borgeren skal 
afruses. Ankestyrelsen vil ikke indgå i afgørelsen da socialtilsynet har godkendt tilbuddet. Den 
afprøves i socialtilsynet, det overvejes om den skal i styregruppen.  

- Indmelding af hvor mange hurtige genindlæggelser der er på psykiatrien (inden for en uge) skal 
sendes til Kurt så Lars kan tage det med videre i tsp samarbejdet.  

- Hvor får vi dokumentation for, hvor mange Psykiatrien peger på til bo-pladseringer, når de 
indlægges i psykiatrien.  

Pause kl.10.10  
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4. Udfordringer med § 107-botilbud, 
udslusning fra 107 samt kapacitet til 
udvidet hjemmevejledning og egen bolig 
v/ Kurt (20 min.) 

Hvilke erfaringer er gjort med at opbygge 

”udvidet §85-støtte”, så det erstatter et §107-

tilbud?  

Opbygning af 85-støtte der kan modsvare 

behov på 15-20 t/ugen plus aften og 

weekend? 

God timing af udslusning og ledig lejebolig? 

 

- Udvidet § 85-korps, der kan levere flere timer om ugen, også aftenen og i weekenden. Indgået 
samarbejde med boligforeninger med anvisningsret til billige boliger. Erfaringer er blandt andet, 
at der bliver brugt færre timer end forventet.  

- Nogle kommuner har etableret netværksgruppe i forhold til ”hjemtagelse” og forhandling. Der 
er mulighed for at kontakte Nikolai, hvis man ønsker at være med.  

- Gladsaxe har gode erfaringer med arbejdet. De kan også vejlede i refusionsområdet.  

5. Ankestyrelsens afgørelse 10-19 (15 min.) 
https://ast.dk/om-
ankestyrelsen/hovedopgaver/vejledning-og-
kurser/webinarer-1/2019/webinar-om-
ankestyrelsens-principafgorelser-10-19-og-11-
19  og 
https://www.retsinformation.dk/pdfPrint.aspx?
id=208460  

AST-afgørelserne er vidtgående i f.t. at 
fortolke ”borgerens medvirken” og 
egenbetaling. 

  

- Sondring i om borgeren vil kunne være i stand til at klarer en begivenhed selv, så er det § 83.  

- Fokusering på, hvem skal betale. Så kan differenceringen gå efter betalingen. Visitator og 
sagsbehandlere sætter sig sammen. Samme korps der udfører.  

- Opmærksomhed på, at fagligheden er forskellige. Det er ofte sundhedsfaglige, der visitere til § 
83, og socialtfaglige der visitere til § 85  

6. Nyt til inspiration i øvrigt, fx på nationalt 
og regionalt plan (kl. 11.20) 

- Kommende møde i TSP 13/9: Der er 
annonceret drøftelse af hvordan 
samarbejdet kan styrkes vedr. 
udviklingsspor, fælles målsætninger, det 
daglige samarbejde om borgeren m.v. 

- På TSP-mødet 13/9 vil Reg Sj præsentere 
deres interne kompetenceudvikling for 
SOSU-assistenter og høre om det har 
interesse for tværsektorielt samarbejde.  

- Politiet på Sydsjælland og Lolland-Falster vil 
få tilknyttet udryknings-

- Arbejde i definering af TSP. Hvem skal sidde der, hvad skal det bruges til.  

- Gerne med input til mødet, så det bliver regionen og kommunerne der arbejde sammen omkring 
det man allerede kan nu, og fremadrettet.  

- De vedtægter,der er for TSP siger ikke meget, så de skal revurderes. En mulighed er, at lave et 
eller to tema møder om året, hvor arbejdsmarkedsområdet bliver inviteret ind  

- Igennem KKR kan man få en fælles strategi, blandt andet inden for ind- og udskrivninger.  

- Det kan få en betydning for KSP.  
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psykiatrisygeplejersker. Se: 
https://www.dknyt.dk/artikel/102708/syge
plejersker-skal-hjaelpe-politiet-med-
psykisk-syge/?nb=1  

Informationsnotat 

vedrørende det Fælles Udrykningskoncept 19062019.pdf
 

- Lovændring om statslig 
færdigbehandlingstakst for psykiatriske 
færdig-behandlingsdage: 
…………………………… 
Fra KL’s budgetvejledning: ”Med 
lovforslaget ændres betalingsansvaret for 
både den regionale og den statslige 
færdigbehandlingstakst, således at de 
fremover vil blive opkrævet hos betalings-
kommunen (jf. lov om retssikkerhed på det 
sociale område) fremfor hos bopæls-kom-
munen. Ændringen gennemføres med hen-
blik på at sikre sammenhæng mellem hand-
leansvar og betaling for færdigbehandlings-
dage.” Se også loven fra maj i år - § 3. Det 
ændrede betalingsansvar træder i kraft fra 
2020. 

- KL’s Momentum om udgiftsvæksten på 
social(psykiatri-)området: 
https://www.kl.dk/nyheder/momentum/2019/
nr-13/voldsom-vaekst-i-efterspoergslen-paa-
bostoette-og-botilbud/  
 

- Kommunerne har ikke rejst fællessager, hvilket gør arbejdet svært. Hvis kommunerne står 
sammen og løfter fælles ønsker/krav giver det større pondus end individuelle ønsker/krav, som 
Regionen så ikke vil efterkomme da det bliver for udfordrende for dem.  

- Forventninger til formandskabet.  

 

- Mulighed for at se indslag på TVØst omkring psykiatrisygeplejersken. Hvor sygeplejersken 
fortæller om arbejdet.  

 

- Refusionsreglerne for bl.a. mentorstøtte er ændret, og det er ikke længere en selvstændig 
aktivering. Flere kommuner lukker LAB-mentorstøtte med socialmedarbejdere ned. Flere 
oplever, at der sker overførsel af borgerens behov til socialstøtte.  

7. Kl. 11.50:  Aftaler om næste møde og 
afslutning 

Næste møde  
Dagsorden til næstemøde 
Peer tilgang 
Saxenhøj  
Udvidet §§ 85 – 82  
Ringsted vil gerne være vært igen.  

 

https://www.dknyt.dk/artikel/102708/sygeplejersker-skal-hjaelpe-politiet-med-psykisk-syge/?nb=1
https://www.dknyt.dk/artikel/102708/sygeplejersker-skal-hjaelpe-politiet-med-psykisk-syge/?nb=1
https://www.dknyt.dk/artikel/102708/sygeplejersker-skal-hjaelpe-politiet-med-psykisk-syge/?nb=1
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=208959
https://www.kl.dk/nyheder/momentum/2019/nr-13/voldsom-vaekst-i-efterspoergslen-paa-bostoette-og-botilbud/
https://www.kl.dk/nyheder/momentum/2019/nr-13/voldsom-vaekst-i-efterspoergslen-paa-bostoette-og-botilbud/
https://www.kl.dk/nyheder/momentum/2019/nr-13/voldsom-vaekst-i-efterspoergslen-paa-bostoette-og-botilbud/

