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Referat af møde den 4. maj 2018:  
 

Der deltog 14 kommunale repræsentanter.  

Tak til Dan Nielsen for værtsskabet! 

 

Den skråskraverede blå tekst er fra den udsendte dagsorden.  

Almindelig sort skrift er referatet fra mødet. 

 

1. De særlige pladser: leder Inge Fjordside indleder og vi drøfter 

visitation ind og ud, forløb, indhold og kvalitet, det gode 

borgersamarbejde m.v. 

 

Inge Fjordside indleder: 

Den 1.juli åbner de første pladser. Visitations-kriterier kan ses på 

hjemmeside: 

http://www.regionsjaelland.dk/sundhed/geo/psykiatrien/behandlingsstede

r/afsnit-s4-vordingborg/for-fagfolk/Sider/Visitation.aspx 

 

Ledelsen har fokus på retorikken, blandt andet er det vigtigt at kalde det 

borgere i stedet for patienter. De særlige pladser vil blandt andet have 

misbrugsbehandling og psykiatrisk behandling. Der er en bred 

repræsentation af faggrupper, de bliver sammensat i 

kontaktpersonteams, hvor de skal samarbejde tæt. Der vil blandt andet 

blive arbejdet med kognitiv behandling, mentalisering, psykoedukation og 

rehabilitering. Der vil som forsøg blive arbejdet med, at der bliver gjort 

rent sammen med borgerne, der er ikke serviceassistenter tilknyttet som 

varetager rengøringen. Borgerne skal også have egen dyne, da det skal 

forekomme hjemligt. Der er ansat kokke og så skal borgerne være med til 

at lave mad. Dette for at hjælpe borgerne til at kunne lærer at klare sige 

selv, samtidig med, at de skal have en opfattelse af eget hjem. Målet er at 

borgerne gerne skal kunne komme ud til en mindre indgribende 

foranstaltning efter ophold. Borgerne bliver ikke smidt ud, hvis de tager 

stoffer eller drikker, med mindre de har en dom. Målet er misbruget skal 

blive mindre og mindre. Der er opmærksomhed på, at det ikke skal blive 

et pusher miljø. Det er tænkt at et ophold kan vare fra 6-18 måneder med 

mulighed for forlængelse.  

 

Der er spørgsmål i forhold til frivilligheden, hvilke tanker ledelsen har til at 

det er frivilligt. Ledelsen har tænkt over dette, opholdet skal være 

frivilligt, men så snart man er indlagt, så er det under psykiatriloven, og 

så kan der benyttes tvang. Udgangspunktet skal være at det skal ses som 

åbne pladser, for at se borgerne som en del af samfundet. Når den 

lukkede afdeling af klar, kan pladserne rumme mere. Så længe det kun er 

de åbne, er det sværere at rumme de helt tunge.  

 

Inge informere om, at der er mulighed for at købe jobprøvning til, da de 

specielle pladser har samtaler med lokale kræfter, der kan tilbyde 

jobprøvning.  
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Lone Gøttler sidder i visitations udvalget som den faste kommunale 

repræsentant . 

 

2. Opfølgning på TSP-temadag 3/5 om recovery: Hvad fik vi af ny 

viden og nye spørgsmål? 

 

Der blev nævnt: 

Godt med åbenhed omkring samarbejde med Regionen fremadrettet. Godt 

at høre bruger perspektivet.  

Peers er blevet kørt i to forløb uafhængigt af hinanden imellem region og 

kommune, der har derfor ikke været mulighed for at lave brobygning.  

Givet perspektiv på, hvorfor vi er her.  

Givet godt at høre at hver historie er unik.  

Opmærksomhed på sammenhæng imellem region og kommune for 

borgerne, ellers virker recovery ikke.  

 

 

3. Omfanget af liggedage/færdigbehandlede i den regionale 

psykiatri – hvad er situationen i den enkelte kommune? 

 Hvad kan gøres i den enkelte kommune for at nedbringe liggedags-

tallet? 

 

Kommunerne bliver kritiseret for, ikke at tage borgere hurtige nok hjem 

når borgere er indlagt. Roskilde har reduceret til næsten ingen liggedage 

ved at bruge fremskudt sagsbehandlere, der tager ud og taler med de 

indlagte borgere og får aftalt udskrivningen.  

Greve har to borgere i 2017, der har manglet bolig. 

Kalundborg har haft to borgere i 2017 – den ene har ikke kunne rummes i 

en bolig. 

 

Der kan også være uenighed om, hvorvidt borgerne er færdigbehandlede. 

Både i forhold til behandlingsdom og recidiv. Når der stadig vurderes 

grund for indlæggelse af kommunen men psykiatrien siger de er færdig 

behandlet. Der kan også være problemer med at få indlagt videre på 

somatisk afdeling, fra psykiatrien, hvis der også er somatiske 

behandlings-problematikker.  

 

 

4. Videre arbejde efter Styregruppens behandling af vores 

afrapportering om samarbejdet med den regionale psykiatri: 

 Styregruppen behandlede den 16/3 netværkets afrapportering vedr. 

samarbejdet mellem kommuner og den regionale psykiatri. 

Styregruppen besluttede: 

a. Der var enighed om at temaer skal drøftes sammen med regionen 

og forankres i det tværgående samarbejde 

b. Styregruppen besluttede at temaerne tages med i samarbejdet med 

sundhedsområdet  

c. Det skal bl.a. tydeliggøres, hvad der er den enkelte kommunes 

ansvar at tage op vedr. samarbejdet med den regionale psykiatri, og 

hvad der er de fælleskommunale interesser. 

d. Styregruppen besluttede at netværksgruppen arbejder videre med 

konkrete forslag ift. de 9 temaer og herunder konkrete forslag ift. 

samarbejdet med regionen.  

e. Herunder afklares hvad der egner sig til konkrete initiativer og hvad 

der egner sig til en temadag. 
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f. Styregruppen bakker op om forslaget om at afholde et seminar med 

Region Sjælland  

g. Netværksgruppen kommer med oplæg til næste styregruppemøde 

den 15. maj” 
 

 Det er således især pkt. c, d og e, som vi drøfter. Vores afrapporte-

ring vedhæftes med de 9 temaer. 

 

Referatet af dette fremgår af vedhæftede sagsfremstilling, som er til 

mødet den 15. maj i Rammeaftale-styregruppen. 

 

 

5. Udviklingstendenser i socialpsykiatrien: Indberetning til 

Rammeaftalen 

Netværksgruppen voksne sindslidende anfører en række udfordringer i 

samarbejdet  med den regionale psykiatri, bl.a. for tidlig udskrivning af 

patienter og uhensigtsmæssig overgang til den fortsatte støtte til borgere 

og for mange hurtige genindlæggelser. Der er stigning i antallet af 

borgere med komplekse og omfattende problemstillinger, herunder med 

både psykiske og kognitive problemer eller psykiske problemer 

kombineret med autisme. 

 

 

6. APV i hjemmevejledning: Oplæg ved Dan Nielsen  

Dan orienterede om praksis i Faxe: 

Medarbejderen skal altid tage stilling til eget arbejdsmiljø, når de kommer 

i borgerens hjem. Hvis der er noget at bemærke, skal medarbejdere 

afsøge at afhjælpe problemet med borgeren. Hvis det ikke kan afhjælpes 

via aftale med borgeren, så skal man tage et møde med AMIR og se om 

man kan lave en apv-handleplan. Medarbejderen noterer i skema.  

Ved en ny-opstartet borgerstøtte, skal der være status inden for de første 

5 dage, og der skal også været lavet en status i forhold til arbejdsmiljøet.  

Der har endnu ikke været situation, hvor det ikke har været muligt at lave 

et godt nok arbejdsmiljø, og om borgeren evt. kunne miste sit tilbud. Det 

er et komplekst spørgsmål, hvor der er flere handlemuligheder, evt mødes 

uden for borgerens hjem og sikre den del af beboelsen, hvor arbejdet 

foregår.   

 

Det er apv på opgaven og ikke på hele hjemmet, som det er vigtigt at 

holde sig for øje.  

Der er mulighed for forskellige tiltag og tilrettelæggelser, der gør, at det 

ikke bliver et belastet arbejdsmiljø. En mulighed kan være at lave et tæt 

samarbejde i kommunen med evt teknisk service, myndigheden og 

udfører. 

 

Myndigheden er altid god at have med i tæt samarbejde, så myndigheden 

kan lave en afgørelse.  

 

Sikre at medarbejderne er klædt godt på i forhold til at passe på sig selv.  

Kortlægning af arbejdsforhold, hvad er præmissen for at arbejde her, 

hvad er arbejdsvilkårene.  

 

Bilag til referatet: APV-instruks samt manual til statusnotat, hvor der er 

rubrik til APV i borgers hjem. 
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7. Orienteringsemner: 

- Input til ny standardkontrakt til Camilla Gro Brandt 

- Om det videre arbejde med Hjemløse-rapporteringen til Styregruppen 

- Nationale psykiatriplan 2.0 og planerne om samling af 

misbrugsbehandling i regionalt psykiatrisk regi 

- KL’s analyse  April 2018: ”Indsatser efter Serviceloven til voksne med 

psykiske lidelser”. KL’s notat er vedhæftet, mens den korte artikel kan 

læses her: http://www.kl.dk/Momentum/Markant-flere-med-psykiske-

vanskeligheder-far-hjalp-af-kommunen-

id236555/?utm_source=kl.dk&utm_medium=email&utm_content=ad

visering&utm_campaign=email-advisering-24-04-

2018&utm_id=6b1e7e50-e0da-498f-8bb3-7f1e301a6329  

 

8. ”Bordet rundt” – hvad er jeg optaget af lige nu? 

I stikord blev nævnt: 

- Etablering af §82-enhed, der skal knyttes til myndighed. 

- Mangel på boliger. 

- Overkompensation på §107 på grund af mangel på boliger, mindre 

§85 og mere mentor.  

- Implementering af FIT – fremskudt visitation.  

- Stigende udgifter fremadrettet, da man kan se at der er mange unge.  

- Kvalitetsstandarder især i forhold til §82 – på hele servicelovs-området 

børn og voksne.  

- Botilbudsviften nye projekter, nyt byg, specialisering. Tæt samarbejde 

med udførende led.  

- Etablering af botilbud og psykiatricenter. Projekt i forhold til at 

opfange unge i opsøgende arbejde, i §82 eller §12.  

- Gruppetilbud til borgere, alle medarbejdere er med til at udvikle. 

Fokus på koordinerende unge indsats.  

 

Ønske om et projekt-overblik – hvad har de andre gang i af projekter (til 

fremadrettet). Har man et projekt der kan være interessant for andre, så 

kan man melde ind med, at det vil man gerne orientere om. Det kan også 

være hvilke metoder bruger man. Hvad kan man med fordel dele i 

netværket.  

 

Camilla efterspurgte deltagere til et netværk til at lære af hinanden i f. t. 

kontraktforhandling. Camilla vil gerne have mail og stå for det første 

netværksmøde. cgt@greve.dk Camilla Gro Brandt.  

 

9. Emner til næste møde samt værtsskab 

Eddie G., Slagelse, vil gerne være vært næste gang.  

Og orientere om udviklingsplaner og § 82.  

 

Til fremtidige netværksmøder 

Sager hvor borger gerne vil indlægges på psykiatrisk, men må kæmpe for 

at blive indlagt.  

Senere vil Eddie gerne lave oplæg omkring Rosa-projekt med regionen og 

andre kommuner.  

Ændre arbejdsgangen i §85, såeldes at man fremadrettet er to personer 

der er lige værdige og sammen om opgaven – ved Dan N.  

Sygefravær – Hvordan arbejder man med sygefravær, lære af hinanden, 

http://www.kl.dk/Momentum/Markant-flere-med-psykiske-vanskeligheder-far-hjalp-af-kommunen-id236555/?utm_source=kl.dk&utm_medium=email&utm_content=advisering&utm_campaign=email-advisering-24-04-2018&utm_id=6b1e7e50-e0da-498f-8bb3-7f1e301a6329
http://www.kl.dk/Momentum/Markant-flere-med-psykiske-vanskeligheder-far-hjalp-af-kommunen-id236555/?utm_source=kl.dk&utm_medium=email&utm_content=advisering&utm_campaign=email-advisering-24-04-2018&utm_id=6b1e7e50-e0da-498f-8bb3-7f1e301a6329
http://www.kl.dk/Momentum/Markant-flere-med-psykiske-vanskeligheder-far-hjalp-af-kommunen-id236555/?utm_source=kl.dk&utm_medium=email&utm_content=advisering&utm_campaign=email-advisering-24-04-2018&utm_id=6b1e7e50-e0da-498f-8bb3-7f1e301a6329
http://www.kl.dk/Momentum/Markant-flere-med-psykiske-vanskeligheder-far-hjalp-af-kommunen-id236555/?utm_source=kl.dk&utm_medium=email&utm_content=advisering&utm_campaign=email-advisering-24-04-2018&utm_id=6b1e7e50-e0da-498f-8bb3-7f1e301a6329
http://www.kl.dk/Momentum/Markant-flere-med-psykiske-vanskeligheder-far-hjalp-af-kommunen-id236555/?utm_source=kl.dk&utm_medium=email&utm_content=advisering&utm_campaign=email-advisering-24-04-2018&utm_id=6b1e7e50-e0da-498f-8bb3-7f1e301a6329
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gode/dårlige erfaringer. 

 

Information om Rammeaftalesamarbejdet i RS17 med Styregruppe, 

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

http://www.rs17.dk/  
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