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Referat af møde den 19. januar 2018:  
 

Deltagere: 

Kurt Hjortsø, Lars Aarøe Hansen, Inge Bagge, Jane Siegenfeldt Jensby, 

Dan Nielsen, Rudy Brandt, Christel Zukunft. 

 

Tak til Inge Bagge for værtsskabet. 

 

Det skråskraverede er teksten fra den udsendte dagsorden.  

Almindelig skrift er referat fra mødet. 

 

1. Præsentation 

- Der vedhæftes aktuel deltagerliste 

- Referat fra sidste møde er godkendt.  

- Dagsorden for dette møde er godkendt 

 

2. Status på arbejdet med de særlige regionale psykiatripladser 

- Der bliver en mundtlig status fra Lars. Bl.a. drøfte målgruppe, 

succeskriterier, behandlingstilgang og indhold i behandlingen m.m. 

- Der vedhæftes bekendtgørelse om ”samlet plan” samt Nyhedsbrev fra 

styregruppen 

- Kort information om, hvad der arbejdes med på de specielle pladser i 

øjeblikket 

- Indbyrdes dialog omkring bekymringer og udringer, bl.a.: 

- At autister ikke vurderes til målgruppen, selv om de har en adfærd, 

som kunne være relevant for et ophold på de specielle pladser  

- Økonomien – basis omkring økonomien, objektiv finansiering, den må 

koste 1,8 hvor kommunen skal betale 80 %. Regionen kan selv 

finansiere hvis de gerne vil bruge flere penge. Derved skal 

kommunerne bidrage med 1,4 mio. Dialog omkring betalingen af 

§108 tilbud, imens borgeren er indskrevet på DSP.  

- Hvad skal resultatet være når borgeren udskrives fra DSP, det er 

vigtigt at tage med til DSP arbejdsgruppen 

- Tema til møde, hvordan håndtere vi §108 pladserne, når borgere er 

indskrevet på DSP  

 

 

3. Notat til styregruppen om udfordringer i samarbejdet mellem 

kommuner og den regionale psykiatri 

- Styregruppen har bedt om notat om udfordringerne i samarbejdet. 

Udkast vedhæftes. Du må gerne kommentere skriftligt på udkastet, 

hvis du ikke kan deltage i mødet! 

- Der er støtte og ros til udkastet, som adresserede de udfordringer, 

der er i samarbejdet med psykiatrien.  

- Det blev nævnt flere konkrete eksempel som understøtter de nævnte 

udfordringer. Eksemplerne tages ikke med i rapporten for ikke at gøre 

den for lang eller virke for negativ. Blandt eksemplerne er: 

- At psykiatripersonalet/overlæge ofte ikke har god nok indsigt i det 

kommunale socialområde og –tilbud i f.t. at have realistiske 
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forventninger til mulighederne for den kommunale indsats. At der 

sker genindlæggelser og desværre også dødsfald få dage efter en 

udskrivning, at der først indkaldes til udskrivningskonference efter 

udskrivningen (eksempel med to måneder efter). 

- Kommunernes personale bør på den anden side vide mere om 

medicin f. eks. på botilbuddene, er det vigtigt at vide hvilken type 

medicin, der gør hvad, hvorfor det er vigtigt, at borgeren får taget sin 

medicin samt observation af bivirkninger. 

- Ved visitation fra misbrugsbehandling til psykiatrisk udredning, kan 

der være udfordringer hvis det er personalet fra rusmiddelcentret der 

henvender sig. Hvis det er en lægefaglig der henvender sig, er det 

ofte nemmere. Det kan nogle gange være nemmere at henvende sig 

private.  

- Hvis der er nogen der har noget supplerende relevant dokumentation 

at lægge ved, så må de gerne melde ind.  

 

 

4. Netværkets Årsrapport 2018 

- Udkast til Netværkets Årsrapport vedhæftes. Kommentarer modtages 

også gerne skriftligt. 

- Årsrapporten blev godkendt. 

 

5. Generelt om arbejdet i Netværket, årshjulet m.m. 

- Der vedhæftes Årshjul samt generel info om rammeaftalesamarbejdet 

- Der er tilfredshed med emner og debatterne på netværksmøderne. 

Der var en drøftelse om repræsentation, hvor der gerne skal være en 

balance mellem myndighed og udførere, og med deltagere, som kan 

bidrage ind i debatten. Motivationen til at deltage opstår, når udbyttet 

af mødet har en værdi, der står mål med tidsanvendelsen. 

- Der er ros til runden rundt omkring bordet, da det er her man kan få 

inspiration m.m fra hinanden. Der er ros til tovholderen, der gør et 

rigtigt godt arbejde.  

 

 

6. Næste møde: Fastsættelse af dato, mødested og forslag til em-

ner. 

- Forslag modtages også gerne skriftligt. Referat af sidste møde 

vedhæftes også. 

- Faxe tilbyder at være vært 4 maj, kl. 9-12, Præstøvej 86, 4640 Faxe 

- Forslag til emner til næste gang:  

- Visitation til psykiatri når borger er i misbrugsbehandling i lyset af 

regeringens forslag til at flytte misbrugsbehandling til borgere med 

sindslidelse til regionalt regi.  

- Opfølgning på APV hos hjemmevejlederne – Dan Nielsen (Faxe) og 

Rudy Brandt (Guldborgsund) vil gerne holde oplæg om, hvordan de 

gør.  

- Virtuel bostøtte, erfaringer og viden.  

 

 

Information om Rammeaftalesamarbejdet i RS17 med Styregruppe, 

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

http://www.rs17.dk/  
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