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Referat af møde den 24. november 2017:  
 

kl. 9.00 – 12.00 på Kalundborg Rådhus, 

Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg. 

 

1. Præsentation af deltagerne og dagsorden 

 

2. Oplæg og drøftelse af: “Tilgang til recovery, praktisk udform-

ning og udfordringer” v/ Eddie Göttsch, Slagelse 

Dette punkt bliver samtidig en referenceramme til drøftelse af andre 

punkter på dagsordenen. 

Recovery-tilgangen er at arbejde inde-og-ud, hvor rehabilitering er 

arbejdet udefra-og-ind. Relationer er afgørende for at kunne støtte, 

og til det er FIT relevant.  

 

Inde og ude fra perspektivet skal mødes. I Slagelse hedder det ”Re-

coveryorienteret rehabilitering”. Fleksibel samskabelses- og samar-

bejdsproces. Det er vigtigt at lære fra borgerne, hvad der er vigtigt 

(FIT – Tankegangen). 

Der er altid udviklings- og fastholdelsespotentiale hos alle borgere, i 

større eller mindre grad. Der er interesse for afprøvning på både han-

dicap-og psykiatriområdet.  

 

I debatten blev understreget opmærksomheden på: 

- om det vi gerne vil, bliver omsat til praksis 

- hvad der virker i behandling og socialt arbejde, hvor stor/lille 

betydning vores støtte har i borgerens liv i f.t. andre påvirkninger  

- dilemmaet i forhold til, om borgerens ønske og drømme er realisti-

ske, og det der fagprofessionelt vurderes reelt vil virke  

- at der ikke bliver lagt egne værdier i arbejdet med borgeren, da 

det kan blive en barriere. 

- Recovery er en god fælles tværfaglig og tværsektoriel tilgang. 

 

 

3. KL er undervejs med udspil: ”Udvikling af den kommunale so-

cialpsykiatri” 

Der vedhæftes KL-slides fra møde 10. november om projektet og dets 

fokus. Herunder også drøftelse af: 

- Hvad er de væsentligste udfordringer i samarbejdet mellem 

Region Sjællands psykiatri og kommunerne? 

- Hvilke udfordringer kan med fordel rejses på tværs af kommuner-

ne i f.t. kapacitet og kvalitet i de kommunale hjemmevejlednings- 

og botilbud? 

 

Der var proces med at formulere udfordringer på post-it’s. Input’ene 

bliver struktureret til tema-diskussioner på næste netværksmøde. 

  

4. De nye særlige psykiatri-pladser 

Efter en kort status på planerne tages en drøftelse som input til Lars 
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og Janus’ deltagelse i arbejdsgruppen om visitation og kvalitet. Jf. 

mail-rundspørgen en drøftelse af: 

- Hvilke konkrete problemstillinger hos borgerne skal de nye pladser 

kunne matche (som vi ikke kan på eksisterende botilbud og psy-

kiatriske sengeafdelinger)? 

- Hvordan ser vi udslusningsforløb fra de særlige pladser for os? 

 

Lars Aarøe Hansen orienterer om status i arbejdet. Det drøftes:  

- hvem er målgruppen  

- revurderings-retten  

- den samlede plan, er det løsningen eller det ikke løsningen  

- kommunens skrivearbejde i forhold til visitationen 

- indsamling af oplysninger, hvilken type, hvem gør det etc.  

 

Nogle kommentarer fra netværket:  

- Andre kriterier for at borgeren er ”færdig-behandlet end de 

traditionelle  

- Hvilken tilgang og metoder bliver der arbejdet ud fra?  

- Aktivitet til borgerne under indlæggelse og prisen for aktiviteten.  

- Udslusning – mere rettet mod netværk og eget område  

- Udslusning kan give mening at have på Oringe, så de ikke kom di-

rekte hjem. Evt udgående til deres botilbud.  

- Borgeren skifter jobcenter når denne skifter opholdskommune – 

opmærksomhed på dette (skifter borgeren adresse når de flytter 

ind?)  

- Hvor langt et forløb kan borgeren få? 3-6 måneder kan være for 

kort  

- Kan socialtilsynet bliver mere fleksible og godkende midlertidige 

pladser §108, så den midlertidigt ledige plads kan benyttes af en 

anden, og borgeren har mulighed for at komme tilbage til botil-

bud, så kommunen ikke har skulle sidde med dobbelt betaling?  

 

 

5. Hvordan tænkes de nye §’er 82 a, b, c og d brugt?  

De nye paragraffer handler om: 

a) Gruppebaseret støtte 

b) Tidsbegrænset støtte 

c) Sociale akuttilbud 

d) Støtte i samarbejde med frivillige 

 

Nogle input: 

Give mulighed for at kunne gøre noget mere forebyggende.  

Nogle vil gerne bruge FIT fra første kontakt.  

Nogen arbejder med én indgang til kortere forløb (fra både børn- og 

unge-, job- og voksenområderne).  

Opmærksomhed på hvad de frivillige kan hjælpe med. 

Der er erfaringer med, at det har virket for borgerne og samtidig 

været økonomisk god investering (men brug for flere fakta). 

 

 

6. Hvordan laves APV i hjemmevejledningen? 

Input: 

- Nogen laver apv ude i hjemmet, ok erfaringer med dette 

- Nogen der laver en generel APV for hjemmevejledningen og har ok 

erfaringer med dette.  



 

  Side 3 af 3 sider 

 

- Der kan laves handleplan for hvert enkelt hjem - myndigheden 

kan inddrages i forhold til at følge op, hvis der er noget, der gør 

det vanskeligt at yde støtten.  

- Nogen har en tjekliste/skema, som kan udfyldes.  

- Flere nævner, at udfordringen ligger i at følge op på dem. 

 

 

7. ”Bordet rundt”: Kort om forestående opgaver i den enkelte kommu-

ne, som kan være interessant for andre samt efterspørgsel på inspi-

ration til løsning af udfordringer. 

Der nævnes: 

- Der er nogle sagsbehandlere, der har efterlyst netværk for 

sagsbehandlere, hvor de kan udveksle erfaring og fortælle om de 

steder, de bruger og har gode erfaringer med, om psykologer de 

bruger til bestemte opgaver og har gode erfaringer med etc.   

- Virtuel bostøtte, borgeren skal kunne tale med sagsbehandlere via 

Skype (gerne på som dagsordenpunkt til et møde).  

- Der er dialog omkring ansøgninger til de forskellige Satspulje mid-

ler. Der er forskellige der har budt ind på forskelligt 

- Ansætter nu social-sygeplejersker 

- Kalundborg i gang med stor bolig/botilbuds-udbygning   

- En kommune har gode erfaringer med tilbud til borgere med dob-

beltbelastning: Der er åbent en dag om ugen i et bestemt tidsrum, 

der samarbejdes på tværs omkring og med borgeren. Det nye til-

bud har rykket borgerne, da det har været ok komme, når de var 

påvirket. Borgerne er nu begyndt at hjælpe hinanden også. Det er 

et tilbud til både visiteret og uvisiterede. 

 

8. Næste møde: Fastsættelse af foreløbig dato, mødested og for-

slag til emner. 

På mødet aftaler vi første møde i 2018.  

 

Den 19. januar er næste møde ud fra hensyn til, at arbejdsgruppen 

omkring de specielle pladser mødes 5. januar og har næste møde 26. 

januar. Lejre Kommune er vært. 

Emner til næste gang: 

- nye særlige psykiatripladser 

- Temadrøftelse af udfordringer, jf punkt 3 

- Gruppestøtte 

- Opfølgning og status på § 82, erfaringer, noget på skrift.  

 

Øvrige møder i 2018: 

4. maj  

10. august  

9. november  

 

 

 

Information om Rammeaftalesamarbejdet i RS17 med Styregruppe, 

diverse netværksgrupper, projektgrupper m.m. kan ses her: 

http://www.rs17.dk/  
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