
Rammeaftale-netværket Voksne Sindslidende 
DAGSORDEN – NETVÆRKSMØDE FREDAG DEN 6. marts 2020 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 
 

Indledningsvis var præsentation af Ringsted Kommunes projekt 
med lyserød autocamper, hvor medarbejder kører rundt i Ring-
sted og holder forskellige steder, hvor der klages over de unge 
ophold i gadebilledet. De unge vil gerne være ved autocamperen. 
De unge er en blanding af scooter kørere og unge med et for-
brug/misbrug af euforiserende stoffer og/eller alkohol. 

2. Nyt fra RS17-styregruppen, TSP-samarbejdet, KL, konferencer m.v. 
- Alle bidrager til deling af nyttig viden 

- Dorthe Olsen har sagt ja til at deltage i følgegruppen for ”Det fælles udryknings-

koncept Politi-Psykiatri” 

- Opfølgning på RS17-styregruppemødet 21/2: Fokusområder i kommende ram-

meaftale, behandling af netværkets Årsrapport, ændringer i Sundhedsaftalens 

mødefora (nedlæggelse af bl.a. TSP) 

- Møder m.v. i den kommende tid med relevans for socialpsykiatrien?  

 

I rammeaftalen 2021-22 vil komme eksplicit fokus på psykiatri-
området.  

Alle kommuner har skulle melde ind på sundhedsaftalen. Der bli-
ver lavet tre temagrupper, en af dem handler om voksen psykiatri 
og. En af de temagrupper erstatter TSP. En af de grupper skal 
være på direktør niveau. Det er vigtigt at der er konneks imellem 
rammeaftalen og sundhedsaftalen.  

Netværket skal fremadrettet bruge mere tid på området og der-
ved give en fælles stemme ind.  

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

 

Hvordan kan man visitere anderledes.  
Svært placerbare borgere: Udfordring med borgere med svær 
psykiatri, som samtidig vurderes for farlige til psyk.sengeafsnit.  
Forebyggelse.  
Skæve boliger, bla. til udslusning af borgere med langvarige op-
hold på forsorgshjem.  
Faxe har særdeles gode resultater med Social Færdigheds Træ-
ning SFT (fået Socialstyrelsen støtte til implementering).  
Samarbejdet med Socialtilsynet - opleves bl.a. at blive mere nid-
kære (emne til næste møde).  
Indsats for at rykke unge ud fra § 110, men stadig udfordring med 
boliger, der er til at betale. 
Økonomi fylder alle steder 
Stigning i takstforhøjelser – der udhuler budgetterne  

Pause kl.10.15  

https://goo.gl/maps/YpPrs1m5CKgWy4Yh7


4. Er der ny viden/erfaringer med Ankestyrelsens afgørelse om §83/§85 v/ Jane 
Jensby  
 

Der er nedsat en arbejdsgruppe, der skal komme med forslag til, 
hvordan ankestyrelsens principafgørelser kan udmøntes i forhold 
til botilbud og hjemmeboende. 

På Handicap-netværkets møde meldte Jane Jensby (Odsherred), 
Jonna Andersen (Slagelse) og Tina Hansen (Kalundborg) sig.  

Fra Psykiatri-netværket meldte yderligere Dorthe Rasmussen 
(Holbæk) og Malene Schmidt (Greve) sig. 

5. Besvarelse af spørgeskemaer til Socialstyrelsen: 
1) Behandling og støtte til spiseforstyrrede v/ Kurt 

 Alle kommuner skulle senest 28/2 aflevere spørgeskema til Povl Skov om svært spi-
seforstyrrede børn og unge samt voksne. (Tag din egen kommunes besvarelser 
med). Det er aftalt, at vi i netværket gennemgår de indkomne spørgeskemaer og 
kommenterer på dem på næste møde den 15. maj, inden sagen behandles på RS17-
møde. Vi skal have nedsat en lille arbejdsgruppe til at stå for forberedelse af dette 
plus. 
 
2) Udsatte gravide kvinder med skadeligt rusmiddelforbrug (og behov for 

døgnbehandling) 
Muligvis skal vi netværket også gennemgå besvarelser på dette (med mindre ”misbrugs-

klyngerne” vil gøre det) 

1. Fristen er rykket frem til RS17-styregruppens møde den 24/4. 
Arbejdsgruppe med Reinhold Schæfer, Dan Nielsen og Kurt 
afleverer på netværkets vegne forslag til RS17.  

6. Samarbejdet mellem socialpsykiatri og jobcentrene i forhold til borger med psy-
kisk sårbarhed v/ Tina V Hansen, Kalundborg og Kurt 

- Har de enkelte kommuner formelle samarbejder? 

- Hvordan løses opgaven i forhold til forebyggelse og ikke mindst erfaringer med 
Servicelovens § 82? 

- Er der gode erfaringer med nogle bestemte beskæftigelsesrettede indsatser (ud 
over IPS)? 
 

Tæt samarbejde lederne imellem. Organisering hvor flere områ-
der er dækket fremmer samarbejdet.  
Samarbejdsmøder med jobcenteret.  
Opmærksomhed på hvad der er mentordel og hvad der er § 85 
del.  
Overlevering sammen med borgeren.  
Step up indsatser.  

 

7. Autisme: Udredning – behandling og tilbud v/ Tina V Hansen, Kalundborg 
Hvilke erfaringer/udfordringer opleves? Fra TSP mødet den 22.3.2019 blev præ-

senteret dette: https://www.regionsjael-

land.dk/sundhed/geo/psykiatrien/om_psykiatrien/for-fagperso-

ner/sundhedsaftalen/Sider/Tvaergaaende-Samarbejdsforum-for-Psykiatri-

(TSP).aspx 

Behandlings psykiatrien henviser fejlagtigt til at kommunerne kan 
bruge §102.  

Oplevelse af selvforståelses kursus bliver efterspurgt ofte.  

Forebyggende arbejde, at arbejde med forældrene i forhold til, at 
støtte i arbejdet med overgangen fra ung til voksen. Roskilde er 

https://www.regionsjaelland.dk/sundhed/geo/psykiatrien/om_psykiatrien/for-fagpersoner/sundhedsaftalen/Sider/Tvaergaaende-Samarbejdsforum-for-Psykiatri-(TSP).aspx
https://www.regionsjaelland.dk/sundhed/geo/psykiatrien/om_psykiatrien/for-fagpersoner/sundhedsaftalen/Sider/Tvaergaaende-Samarbejdsforum-for-Psykiatri-(TSP).aspx
https://www.regionsjaelland.dk/sundhed/geo/psykiatrien/om_psykiatrien/for-fagpersoner/sundhedsaftalen/Sider/Tvaergaaende-Samarbejdsforum-for-Psykiatri-(TSP).aspx
https://www.regionsjaelland.dk/sundhed/geo/psykiatrien/om_psykiatrien/for-fagpersoner/sundhedsaftalen/Sider/Tvaergaaende-Samarbejdsforum-for-Psykiatri-(TSP).aspx


 

 
med i puljeprojekt om støtte til unge og deres forældre: 
https://socialstyrelsen.dk/projekter-og-initiati-
ver/handicap/unge-med-autisme-overgang-til-selvstaendigt-liv  

8. Ny stedfortræder til Visitationsforum for De Særlige Pladser v/ Kurt 
Der er brug for en ny fælleskommunal stedfortræder for Lone Gøttler, når hun har 
afbud til møder i Visitationsforum.  

Der var ingen, der umiddelbart meldte sig. Alle bedes undersøge 
baglandet for, om der er nogen, der vil være stedfortræder. 

9. Regeringens 10-årsplan psykiatriområdet samt for flytning af dele af misbrugsbe-
handlingen v/ Kurt 

- Hvad er på spil?  

- Hvilke konsekvenser kan det have for borgerne og for den kommunale rolle? 
 

Forebyggende tidlig indsats (lav tærskel indsats). Unge området 
kommer massivt ind her. Tidlig opsøgende indsats for 13-25 
årige. Tidlig opsporing og indsats ved mistrivsel, spiseforstyrrel-
ser, angst m.m.  
Brug for bedre dokumentration/evidens for fx støtte til spisefor-
styrrelser og parternes forpligtigelser i den fælles indsats. 
 
Egentlig botilbud og de mest komplicerede borgere: Udgående 
støtte fra psykiatrien 
 
Øget tværfagligt og tværsektorielt samarbejde: 
Step care – opbygning sammen med regionen. Intensiteten skif-
ter, man kan starte i lav tærskel og derefter intensitet i forhold til 
hvad borgeren siger.  
Flere ser gerne distriktspsykiatrien tilknyttet kommunerne.  
Ved beliggenhed tæt på psykiatrisygehus kan udskrivnings-/bro-
bygningshuse være god ide. 
 
Mere forpligtigende arbejde og samarbejde  
Forudsætning at der bliver tilført ressourcer til kompetenceløft 
og af særlige faggrupper. 
Fælles om, at lave specialiserede tilbud? I regionalt regi,  tvær-
kommunalt eller?  
 

10. Nyt til inspiration i øvrigt, fx på nationalt og regionalt plan (kl. 11.30) 
-   

11. Kl. 11.50:  Aftaler om næste møde og afslutning Næste møde  
Erfaringer med socialtilsynet  
Evaluering af Gro  
§ 83 – 85  
Udspil af psykiatriplanen fra Regeringen  

 

https://socialstyrelsen.dk/projekter-og-initiativer/handicap/unge-med-autisme-overgang-til-selvstaendigt-liv
https://socialstyrelsen.dk/projekter-og-initiativer/handicap/unge-med-autisme-overgang-til-selvstaendigt-liv

