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Tak til Greves Akuttilbud for værtsskabet og information om akuttilbuddet 

 

Det skråskraverede er teksten fra den udsendte dagsorden.  

Almindelig skrift er referat fra mødet. 

 

Det blev aftalt på mødet, at referatet laves så kort som muligt. 

 

1. Præsentation 

 

2. Orientering om Akuttilbuddet i Greve samt erfaringsudveksling 

fra tilsvarende tilbud andre steder (Holbæk, Køge, Næstved, Roskilde). 

Hvad kan vi udlede af disse forsøg til fremadrettet indsats? 

 

Greve Kommune har besluttet at videreføre akuttilbuddet efter 

puljeudløbet. Indgår også som ”tilgængeligheds-tilbud” for visiterede 

borgere i tidsrummet 16-08. 

 

Fra de andre kommuner blev bl.a. nævnt, at frem til kl. 20 er det 

primært ”nye borgere”, der henvender sig, mens det mest er ”kendte” 

efter kl. 20. Der opleves færre gen-indlæggelser, men det er svært at 

dokumentere konkret sammenhæng til aktutilbuddet. 

 

Være opmærksom på ”akut-snitfladen” til regionspsykiatrien 

(behandlings-begrebet og opgaveglidning). 

 

 

3. Tilbagemelding til Rammeaftale 2018 om udviklingstendenser og 

forventet udvikling 

Dagsordenstekst: Se den udsendte mail med dagsorden. 

 

Vi indledte med en bredere drøftelse af forskellige emner. 

OBS! på at regionen har høringsfrist den 21, maj på ”Visions- og 

Udviklingsplan 2018-23 for Psykiatrien”. Høringsforslaget kan ses her: 

http://www.regionsjaelland.dk/dagsordener/Dagsordener2017/Sider/Reg

ionsrådet/3016-Møde%20d.%2027-4-2017/3248611.aspx  

 

Alle opfordres til at give høringssvar.  

http://www.rs17.dk/
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Der vedhæftes notat med eksempler på kommentarer, som kan synes 

relevante at sende. Bl.a. synes der at mangle adressering af en hel del af 

de udfordringer, som opleves fra kommunal side. 

 

Se også vedhæftede bilag som blev resultatet af drøftelsen om 

udviklingstendenser og udfordringer. 

 

 

4. Kommissorium for netværkets fokusopgave 

Fokusemnerne med afsæt i: 

- Den nye aftale om rehabiliterende socialpsykiatriske afdelinger (150 

nye pladser): Hvad indebærer den af muligheder og risici? 

 http://www.sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Psykiatri/2017/April/Ministre-

tilfredse-med-aftale-om-nye-rehabiliterende-psykiatriske-

afdelinger.aspx  

- Oprustning af forebyggende indsats mod vold i kommunale botilbud 

samt etablering af regional task-force 

 

Derudover har Sundheds- og Ældreministeren omtalt: 

- At Udvalget om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen 

arbejder på anbefalinger om blandt andet styrket sammenhæng for 

personer med psykiske lidelser. 

 Udvalget kommer med sine anbefalinger i sommeren 2017.  

- Og  løbet af efteråret 2017 forventes en arbejdsgruppe at komme med 

konkrete anbefalinger til bedre styring af psykiatrien. 

 

Resultatet af drøftelsen blev enkelte redigeringer i det udsendte forslag. 

Den nye version vedhæftes som bilag. 

 

 

5. Andre former for specialisering i socilapsykiatrien 

Den 5. maj holdes en workshop, som udspringer af en RS17-temadag 4. 

november 2016. Her var en af konklusionerne, at der er brug for 

udvikling af andre og nye former for specialisering, hvor bestillerne kan få 

adgang til specialviden på andre måder end ved at købe en plads, det vil 

sige indskrive en borger i et tilbud på traditionel vis. Det drejer sig fx om: 

·    Er der konkrete eksempler, hvor ikke har været muligt at finde det 

rette tilbud eller de rette ydelser? 

·    Er der noget, som kunne ønskes i anden form? (F.eks. enten mere 

eller mindre af noget) 

·    Er der behov eller ønsker til nye ydelser?  
 

 

På baggrund af drøftelsen er følgende sendt som vores bidrag: 

- Der er bl.a. behov for udbredelse af specialiseret viden inden 

spiseforstyrrelse, misbrug og især alkohol- og frontallap-skader, 

udadreagerende adfærd 

- Meget gerne kunne købe udgående ekspert-bistand til konkrete 

borgere samt til generel opkvalificering af personale, indretning af 

fysiske rammer m.v. 

- Der er gode erfaringer med, at man godt kan have en vis blanding af 

problemstillinger på samme botilbud. Fx kan der nås god effekt i et 

botilbud at have 3-4 med spiseforstyrrelse sammen en gruppe andre 

unge. Men for mange kan give et negativt miljø. Det samme gælder 

med borgere med misbrug – få er godt. Udbredelse af viden om, 
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hvordan det kan gribes an og hvor grænsen går, vil være godt. 

- Borgere med svære psykiske problemer og samtidig risiko-adfærd: Vil 

de kommende regionale rehabiliteringstilbud og den kommende task-

force også kunne bidrage med generel viden? 

 

 

6. Bordet rundt 

Refereres ikke i detaljer. I stort set alle kommuner er overvejelser om 

organisatoriske og opgavemæssige omlægninger, bl.a. som følge af øko-

nomisk grunde. Flere kommuner overvejer at etablere nye botilbud. 

 

7. Eventuelt og emner til næste møde: 

Mødeplanen skal ”spille sammen” med styregruppens. 

Mødeplanen for resten af 2017 ser p.t. således ud: 

- Fredag den 8. september kl. 9 – 12 i Næstved (mødested følger) 

- Fredag den 25. november kl. 9 – 12 i ?. 

 

Mulige emner: 

- Den nye fokusopgave med specialiserede rehabiliteringspladser i regionalt regi 
samt kvalificering af kommunale botilbud 

- Behovet for aflastningspladser 

- Ventetidspladser til botilbud i h t. § 108  

- Korte ophold i værtsfamilier  

- Udfører involvering i rehabiliteringsteams 

- Målstyring – hvordan måler vi flow? 

- Dilemmaet privat/professionel relation til borgerne (Oplæg ved Janus Bach 
Jensen) 

 
Information om Rammeaftalesamarbejdet i RS17 med Styregruppe, 

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

http://www.rs17.dk/  
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