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Vi holder møde i netværket ”Voksne sindslidende” 
Fredag den 25. november kl. 9-12 på Toftebakken 11, 4000 

Roskilde 

 

Du finder stedet her: 

https://www.google.dk/maps/place/Toftebakken+11,+4000+Roskilde/@5

5.652014,12.0664654,16z/data=!4m5!3m4!1s0x4652607f9ba96aad:0x99

bdcf40cbbf7bbc!8m2!3d55.6516623!4d12.0706024?hl=da  

Vær opmærksom på, at der er et begrænset antal p-pladser på selve 

Toftebakken.  

Undgå at parkere på Region Sjællands og Region Hovedstadens p-

områder, men brug de offentlige p-pladser, der er lidt nede af Bistrup 
Allé. Gå de 300 m og nyd udsigten over Roskilde Fjord og området  

 

Referat 

 

Generelt: 

Mødet udtaler en gensidig aftale om, at alle husker at til- eller framelde 

sig til netværksmøderne ved at acceptere eller afvise på 

kalenderbookningen. 

Det betyder meget for planlægningen af møderne, at vi ved, hvor mange 

der deltager. 

 

 

Orientering om Toftebakken, vores nye kombinerede botilbud, basis 

for vores nye (hjemme-)vejlederkorps VIRK m.v. samlokaliseret med 

Psykiatrien Øst. 

 

 

Kurt orienterer om Toftebakkens forskellige funktioner. 

Orienteringen munder ud i en aftale om, at netværket på et senere møde, 

http://www.rs17.dk/
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mailto:abo@regionsjaelland.dk
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gerne vil drøfte følgende emner: 

* behovet for aflastningspladser 

* ventetidspladser til botilbud iht. § 108 

* en engelsk model: korte ophold i værtsfamilier, som er støttet op af et 

akutteam. 

 

Recoveryskolen ARK i Roskilde: Oplæg ved Theresa Boye Mørk og 

Bolette Villesen, som arbejder på ARK. 

Kl. 10.30: Et kort punkt om: Erfaringer fra Region Sjællands 

recoveryhøjskole. Emnet var på TSP-mødet den 17. november, hvor 

flere af mødedeltagerne også deltager og kan give orientering fra.  

 

Theresa og Bolette orienterede om ”Akademiet for Recovery og 

Kompetenceudvikling” ARK – en Recovery Skole. 

 

Akademiet har 3 målgrupper: 

- medarbejdere i den kommunale og regionale psykiatri 

- pårørende 

- borgere med psykisk sårbarhed 

 

Akademiet eksisterer i et samarbejde mellem SIND, Region Sjælland og 

Roskilde Kommune 

 

En Peer i Akademiet er:  

En medarbejder med Peer kompetence og faglig kompetence 

Og 

Har erfaring med at komme sig fra psykisk sårbarhed og eller psykisk 

sygdom 

En Peer er uddannet gennem Peer – uddannelse eller tilsvarende. 

 

Alle kurser er udviklet og bliver afholdt i et samarbejde mellem 2 

facilitatorer, hvoraf den ene har Peerkompetence. 

Kurserne er tilrettelagt med plads til kursisternes input og behov. 

 

Et kursus er på mellem 6 og 12 uger og afholdes 1 x ugentlig 3 timer. 

 

(Der er meget mere information på www.ark-roskilde.dk og på Facebook-

ARK-Roskilde) 

 

Perspektivet i ARK er, at levere tilbud til hjemmevejledere og til 

Jobcenter. 

 

ARK er puljefinansieret. Puljefinansieringen udfases i 2018 og ARK skal 

indfases i hjemmevejlederbudgettet. 

ARK indgår aktivt i medarbejder opkvalificeringen i Socialpsykiatrien. 

 

Forventningen er, at den hurtige, intensive støtte i hjemmevejledningen 

http://www.ark-roskilde.dk/
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og i ARK vil kunne skabe en udvikling hos borgeren, så en del vil kunne 

afsluttes i visiterede forløb. 

 

Projektets effekt og kursernes indhold og struktur dokumenteres til 

Socialstyrelsen i form af et spørgeskema. 

 

Der udleveres kursusbevis ved gennemført kursus. 

 

Oplægget om ARK udløste følgende debat: 

Slagelse Kommune er på vej med at udvikle et tilbud sammen med 

aftenskolerne og Psykiatrien Vest med ARK som inspirationskilde.  

Solrød Kommune arbejder på at sende en gruppe medarbejdere på ARK 

for at blive inspireret. 

Vordingborg Kommune finder det spændende at ARK blander de private, 

professionelle og personlige domæner. Det er sundt af og til at redefinere 

vores tænkemåde. 

Guldborgsund Kommune finder det vigtigt at medtage den dimension, at 

borgeren forpligter sig, blandt andet ved formel tilmelding. 

Stevns Kommune kunne ønske sig, at der udvikles noget fælles, eller at 

der kunne inviteres andre kommuner ind til at benytte en kommunes 

tilbud. 

Roskilde Kommune oplyser, at man har Lejre Kommune med i 

samarbejdet, men at det er vigtigt at være opmærksom på barriererne 

ved lange afstande og land transporttid. 

 

Recoveryhøjskolen 

Eddie Orienterer fra TSP-mødet: 

Slagelse Kommune er udpeget til at være frontkommune i forhold til at 

udbrede kendskabet til Recoveryhøjskolen. 

Der er søgt midler i TRYG-fonden til at videreføre højskolen og til at 

udbrede optaget til alle 17 kommuner. 

Man planlægger med samme antal pladser som hidtil. 

Et ophold er 5 dages internat og foregår på Ubberup Højskole. 

Prisen er på ca. 10.000 kr. og delfinansieres mellem kommunen og 

regionspsykiatrien. 

I forhold til den fremtidige drift af Recoveryhøjskolen, skal 

finansieringsformen genaftales, således at der kan aftales visitationsform 

 

Der er overvejende positive tilbagemeldinger og erfaringer fra kursisterne, 

men det er samtidig en oplevelse, at der nemt opstår et tomrum hos 

kursisterne, når de kommer hjem efter et ophold. Dette skal kommunerne 

være opmærksomme på. 

Da ikke alle borgere, der ønsker et kursus, har kontakt med 

socialpsykiatrien, har Slagelse Kommune valgt at bede om en begrundet 

ansøgning. 

Fremover vil Slagelse Kommune desuden afholde informationsmøde forud 

for et kursus. 

Solrød Kommune har haft en hel gruppe kursister afsted fra samme 

botilbud, hvilket var rigtig positivt og gav mulighed for at arbejde videre 
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med oplevelserne derhjemme. 

 

Opfølgning på ”Center Lindegårds-sagen”, herunder nyt om 

regeringens handlingsplan vedr. nye botilbud og styrket indsats på de 

eksisterende botilbud. 

 

Der er nedsat 2 arbejdsgrupper med deltagelse fra Roskilde Kommune, 

Københavns Kommune, Region Sjælland Psykiatri Øst. 

Arbejdsgrupperne skal afklare og systematisere de ydelser, der skal 

leveres til Lindegårdens beboere, og hvem der skal levere dem. 

 

Pt. er der fokus på, om kommunerne yder den misbrugsbehandling til 

borgere på socialpsykiatriske bosteder, som der er behov for. 

 

Kommunerne oplyser, at de formentlig ikke er systematisk 

misbrugsbehandling i et tilstrækkeligt omfang. 

Nogle af dilemmaerne i denne debat er:  

* definitionen af misbrug/ forbrug contra selvmedicinering 

* beboeren ønsker ikke at modtage misbrugsbehandling 

 

Det er meget vigtigt, at der er fokus på både den psykiske tilstand og på 

misbruget/ forbruget. 

 

Platangårdens Ungdomscenter tilbyder systematisk misbrugsbehandling til 

beboerne, når der er behov for det. 

 

Netværket orienteres, når der er nyt fra de nedsatte grupper. 

 

Noget nyt i udviklingen vedr. ressourceforløb og tildelinger af 

førtidspensioner (vedr. borgere med psykiske problemer)?  

KL har udgivet en publikation ”Fra førtidspension til ressourceforløb”, som 

rummer interessante ting om bl.a. 1/3 afslutter ressourceforløb med at 

komme i job/uddannelse/fleksjob. 

Se den her: http://www.kl.dk/Okonomi-og-
dokumentation/Ressourceforlob-skaber-forventninger-om-en-bedre-
fremtid-
id212920/?utm_source=kl.dk&utm_medium=email&utm_content=adviserin
g&utm_campaign=email-advisering-10-11-2016&utm_id=6b1e7e50-e0da-
498f-8bb3-7f1e301a6329  
 

Der er store forskelle i kommunernes praksis i forhold til at tildele 

ressourceforløb. 

KL´s publikation er interessant, da 5-delen af de positive resultater er 

væsentlig højere end de (få) tilbagemeldinger netværket har samlet. 

I KL rapporten er der også spændende fakta om borgerne og deres 

baggrund i forhold til forsørgelsesgrundlag, indlæggelser osv. 

 

Der er en oplevelse i rehabiliteringsteamet af, at medarbejderne får stor 

effekt af at deltage i faglige netværk og også af at lade udførerdelen 
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deltage med borgerne i møder med eksempelvis rehabiliteringsteamet. 

Medarbejderne i udfører leddets viden er vigtig i forhold til at skabe et 

bedre fagligt vurderingsgrundlag for rehabiliteringsteamet. 

 

Emner til møderne i 2017? 

 

* behovet for aflastningspladser. 

* ventetidspladser til botilbud iht. § 108. 

* en engelsk model: korte ophold i værtsfamilier, som er støttet op af et 

akutteam. 

* udfører-involvering i rehabiliteringsteams. 

* målstyring – hvorledes måler kommunerne på flow. 

* dilemmaet privat/ professionel i relationen til borgerne 

 

Mødedatoer i 2017. Forslaget er: den 3. marts, den 5. maj, den 8. 

september, den 25. november. Hvem melder sig til at være værter? 

De foreslåede mødedatoer er godkendt. 

 

Foreløbigt er aftalt følgende mødesteder: 

3. marts: ikke fastlagt 

5. maj: Greve Akuttilbud 

8. september: Næstved Integreret Psykiatri 

24. november: ikke fastlagt 

 

Hvis I tilbyder mødesteder til de ledige datoer, kan I melde ind til Anette. 

 

Kort ”aktuelt lige nu hos os” – bordet rundt. 

 

Slagelse er midt i en virksomheds omorganisering, hvor handicap § 85 

området lægges ind i socialpsykiatriorganisationen. 

Det er interessant at arbejde videre med at integrere organisationerne. 

Slagelse arbejder på at udvikle et nyt datasystem til målstyring. 

 

Solrød har fokus på målstyring. Man arbejder med SHERPA og har ansat 

en medarbejder til projektet.  

Læs mere om SHERPA her: 

 

http://star.dk/da/Viden-og-analyse/Hvad-virker-i-

beskaeftigelsesindsatsen/Kontrollerede-forsoeg/Sherpa.aspx 

 

Vordingborg er fortsat optaget af KRAP og har fået tilknyttet en Ph.d. 

studerende til socialpsykiatrisk center. 

Er desuden optaget af dilemmaet privat/ professionel, hvilket kunne være 

et interessant emne til et senere møde. 

Er ligeledes optaget af beskæftigelse og undervisning. 

 

Guldborgsund arbejder med at udvikle tilbuddene på det visiterede § 104 

område, da der er stor nedgang i antallet af visiterede borgere. 

Er ligeledes optaget af at etablere § 85 støtte til erstatning for § 107 

botilbud til borgere med forskellige diagnoser og handicaps. 

http://star.dk/da/Viden-og-analyse/Hvad-virker-i-beskaeftigelsesindsatsen/Kontrollerede-forsoeg/Sherpa.aspx
http://star.dk/da/Viden-og-analyse/Hvad-virker-i-beskaeftigelsesindsatsen/Kontrollerede-forsoeg/Sherpa.aspx
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Arbejder med at udvikle på ”modul-botilbud” 

 

Organisatorisk sammenlægges socialpsykiatri og ældreområdet. 

 

Stevns arbejder på at oprette og udvikle nye botilbud i Stevns Kommune 

med henblik på at tilbyde borgere, der er anbragt i andre kommuner, et 

tilbud i Stevns Kommune.  

Der skal oprettes tilbud til borgere i socialpsykiatrien og i 

handicapområdet. 

 

 

 

Næste møde finder sted den 3. marts 9.00 – 12.00. Mødested er ikke 

fastlagt – byd gerne ind. 

 

 

Information om Rammeaftalesamarbejdet i RS17 med Styregruppe, 

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

http://www.rs17.dk/  
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