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Rammeaftale-netværket Voksne Sindslidende 

Dagsorden – fredag den 16. september 2022, 
kl. 9-12 

 

 

Mødested:  

Cafeen i "Støtte- og aktivitetscenter" 
Østre Parkvej 2F 
4100 Ringsted 

 

Deltagere: Jane S. Jensby (Odsherred), Kim Hald-Sørensen Rydahl (Faxe), Christina Skoly Odér (Greve), Anette Kornmaaler (Holbæk), Katrine Linneboe 
(Holbæk), Lars Aarøe Hansen (Kalundborg), Dorthe Olsen (Næstved), Svend A. Christensen (Psykiatrien), Kit Vinberg Hansen (Ringsted), Reinhold Schæfer 
(Ringsted), Eddie Göttsch, Birgitte Rubæk Sørensen (Slagelse), Henrik Skov (Solrød), Line Baltzer (Vordingborg), Corna Buus-Hinkler (Køge + tovholder), Ditte 
Vejborg Nielsen (Region Sjælland) 

 

Dagsordenspunkt Referat (hovedpunkter) 

1. Velkommen (ca. 5 min) Velkommen til mødet: 

 

Der opfordres til at kommende møder forlænges med 30 min, da det ikke er muligt at nå 
alle punkterne i dagsordenen. Det aftales at kommende møde særligt forlænges fra kl. 
9.00-14.00, for at sikre at vi når en god del af punkterne på vores ”brutto-liste”. 

2. De særlige psykiatripladser (ca. 20 min) 
På sidste møde i netværket nedsatte vi en gruppe bestående af 
Holbæk, Køge, Roskilde, Greve og Kommunalt 
Sundhedssekretariat. Gruppen har udarbejdet et notat om 
udfordringerne vedr. de særlige pladser (vedhæftet). Notatet har 
været drøftet af Styregruppen for Rammeaftalen (referat fra 
mødet vedhæftet). Styregruppen har bedt netværket drøfte flg.: 
”Det blev drøftet at det er relevant at skabe et overblik over 
voldsepisoder i kommunerne i form af alvorlig vold og trusler fra 
farlige borgere (som man ikke kan få ind på pladserne) og 
herunder bl.a. ved høring i netværksgruppen og evt. også kontakt 

Povl Skov:  
Der er stor opbakning fra styregruppen ift. problematikken omkring De særlige pladser.  
Der afholdes et formøde d. 22.09.22 forinden mødet med ledelsen på De særlige pladser d. 
30.09.22 
 
Det har ikke været muligt at indsamle data forud for mødet d 30.09.22, hvorfor Povl Skov 
beder om input fra Netværket.  

Input fra netværket:  
 
Ringsted: Oplever at De særlige pladser bevæger sig i en god retning rent fagligt. 
Udfordringen er dog at den faglighed de yder pt, kan købes i privat regi, billigere end det vi 
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til politikredsen”. 
Punktet drøftes. 

betaler i regionen. Pt. kan borgerne med de mest komplekse problemstillinger ikke 
rummes på De særlige pladser.  

Kalundborg: Oplever at borgere bliver afvist på baggrund af om der er et 
udviklingspotentiale eller ej. Der er ofte ikke mulighed for udvikling i denne målgruppe, 
men behovet for er relevant tilbud er der stadig. Udfordring ift. borgere med lav begavelse 
der ikke kan arbejdes med kognitivt. I starten var der et større socialfagligt fokus.  
 

Slagelse og Ringsted: Der er en udfordring ift. borgere med en autismediagnose. Der skal 
kunne arbejdes kognitivt med målgruppen, før de godkendes. 
 

Greve: Har haft en borger som opfyldte alle kriterierne, men blev afvist grundet en 
autismediagnose.  

Roskilde: Har oplevet at en borger blev afvist, på trods af at han tidligere har været 
visiteret der til.  

Odsherred: Jane ønsker ikke længere at være repræsentant i visitationsudvalget til De 
særlige pladser. Reinhold fortæller at Ringsted vil overveje at påtage sig opgaven. 

Jane oplever at opgaven er kompliceret. De sager der indstilles, kan ikke rummes på De 
særlige pladser. Jane oplever at borgere der indstilles er for tunge ift. hvad De særlige 
pladser kan tilbyde. 

Ofte er indgang til De særlige pladser fra psykiatrien. Borgerne indstilles direkte fra 
indlæggelse. 

Punktet drøftes på næste møde i forlængelse af, at der har været holdt møde mellem Allan 
Ruders, Thomas de Richelieu, Mette Olander, arbejdsgruppen ift. notat om de særlige 
pladser samt psykiatrien. 

3. Nationalt ledelsesprogram (10 min) 
I regi af KSP’erne er der etableret grupper (på tværs af 
kommuner og psykiatri) som deltager om fælles emner. Kort 
runde og status på at grupperne nu har været afsted første gang 
(Jeanne, Reinhold, Eddie). 

Reinhold, Ringsted:  
I forbindelse med KSP-arbejdet er der etableret et 8 dages uddannelsesforløb. Forløbet 
bære præg af at være et forbedringsarbejde.   

Eddie, Slagelse:  
I gruppen omkring KSP Vest har gruppen valgt at have fokus på stepped care i et 
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borgernært perspektiv, herunder: bedre ledelsessamarbejde, fleksibilitet i samarbejdet 
mellem regioner og kommuner.  

Ksp-øst: Her deltager der en leder fra Roskilde og en leder fra Køge, herudover er der 3 fra 
psykiatrien. Der arbejdes med koordinerende indsatsplan, ift. at styrke samarbejdet med 
og omkring borgeren. Ift. målgruppe udvides den, så det ikke behøver at handle om 
borgere med psykisk sygdom og samtidigt misbrug, det kan også være et værktøj i 
samarbejdet med og omkring andre målgrupper. 

4. Social tilsyn – fysiske rammer (5 min) 
I Roskilde Kommune er det oplevelsen af der fra Socialtilsyn Øst’s 
side er øget fokus på fysiske rammer. Er der andre der har 
oplevelser vedr. dette? 
(Christine) 

Roskilde: oplever at Socialtilsyn øst har større fokus på de fysiske rammer på botilbuddene. 
Roskilde oplever at der skal ændres en del, før botilbuddene lever op til de fysiske rammer.  

Ringsted: har ikke oplevet samme problematik. Men oplever i stedet udfordringer ift. 
hvordan pladstallet på misbrugsområdet udregnes. 
Slagelse: oplever at der er et øget fokus på, om de fysiske rammer er optimale for 
borgerne.  

Kalundborg: oplever at Socialtilsyn Øst har et stort fokus på borgersammensætningen i 
botilbuddene. Kommunerne visiterer borgerne ind, hvor der er plads. Dette betyder at der 
vil være en sammenblanding af målgrupper.  
Lars anbefaler at man anskuer Socialtilsynet som samarbejdspartnere. Kalundborg 
Kommune er ved at omlægge et botilbud og her har Socialtilsynet været gode at 
samarbejde med.  

Solrød: Her er der også et øget fokus på de fysiske rammer. To fælleslejligheder skal 
lukkes, fordi de ikke godkendes af Socialtilsyn Øst. Oplever at dette har store konsekvenser 
for borgerne, da tilbuddene fungerer godt. 

5. Mangel på borgere behandlingsplaner (fra psykiatrien) grundet 
personalemangel (5 min) 
I Sorø er det oplevelsen at der er problemer ift. 
behandlingsplanerne. Fælles drøftelse og oplevelse omkring 
dette. 
(Tina) 

Tina har meldt afbud – udgår af dagsordenen.  

 

 

 

6. Kortfattes tilbagemelding fra møde i Styregruppen for 
Rammeaftalen v. Povl Skov (5 min) 

Tilbagemelding fra Povl Skov: 
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Fokusområderne fra rammeaftale 2021-2022 forlænges. Der vil være et møde, hvor der vil 
være en drøftelse af hvordan fokusområderne udmøntes.  

Absalon er i gang med en afdækning af behov for kompetencer i fremtiden, for de 
almindelige faggrupper på området.  

7. Kortlægning iværksat af styregruppen: ”Udbud og efterspørgsel 
på tilbud”. (120 min) 
På mødet afsættes der to timer til en fokusgruppe drøftelse af 
udbud og efterspørgsel på tilbud i vores region. LG Insight 
gennemfører fokusgruppe med netværket. 
Interviewguide til fokusgruppedrøftelsen vedhæftes. 

Interview 

8. Kl. 11.55:  Næste møde og afslutning (5 min) 

 

Næste netværksmøde 2/12.2022 

Der er foreløbigt lavet aftale med Iben Sand Olesen, Socialstyrelsen, som deltager med et 
oplæg om samarbejde med civilsamfundet.  

Endvidere er der aftale med Allan Ruders ift. at have en fælles drøftelse at hvordan vi 
sikrer tæt dialog mellem styregruppen og netværket. 

9. Bruttoliste, punkter til kommende møder  
 

Forslag til fremtidige punkter til drøftelse i netværket: 

- Evaluering af det specialiserede socialområde (specialiseringsstrategi) 

- Deltagelse på mødet ved Allan Ruders, december-mødet 

- Civilsamfundsindsatser v. Iben fra Socialstyrelsen (forventeligt på decembermødet) 

- 10-års plan for psykiatrien, herunder den politiske aftale når den falder på plads 

- Ekspertudvalg nedsat for at give anbefalinger til en bæredygtig udvikling af 
socialområdet: Ekspertudvalg skal give anbefalinger til en bæredygtig udvikling på 
socialområdet (sm.dk) 

- Hjemløse strategi – herunder ændring af refusionen med henblik på at færre skal 
være på forsorgshjem eller kortere ophold  

- Misbrugsområdet og måden hvorpå det behandles i fagligt oplæg. Evt. indsats ift. 
at fortælle de gode historier om misbrugsbehandlingen. Reinhold vil gerne 
bidrage. 

https://sm.dk/Media/637884859836562572/Evalueringen_specialiserede_socialomraade_afrapportering_med_bilag.pdf
https://sm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2022/maj/ekspertudvalg-skal-give-anbefalinger-til-en-baeredygtig-udvikling-paa-socialomraadet
https://sm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2022/maj/ekspertudvalg-skal-give-anbefalinger-til-en-baeredygtig-udvikling-paa-socialomraadet
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- Roskilde tilbød at holde oplæg om aktuel indsats vedr. tidlig opsporing og tidlig 
indsats i et samarbejde mellem borger, sundhedsfaglig medarbejder og socialfaglig 
medarbejder.  

- Fælles drøftelse af kommissorierne for KSP – hvordan kan vi sikre koordineret og 
samstemmende indsats 

- Socialtilsyn Øst – møde, evt. i samarbejde med Netværket for voksne med 
handicap, samt i samarbejdet med rammeaftalesekretariatet 

- Socialstyrelsen har et projekt hvor en gruppe kommuner bidrager i en indsats ift. 
mennesker med spiseforstyrrelser, Ringsted er en af kommunerne.   

- Forventninger fra ministeriet til samarbejde imellem jobcentret og andre dele af 
kommunen. (brev sendes fra Mille)  

Ønske om tema: ”Hvordan arbejder man sig ud af bilerne”. Pkt. fra Odsherred vedr. 
problematikken omkring at § 85 har meget kørsel og at dette ikke kan tilbydes i § 83 – 
hvordan kan der ydes støtte, uden at skulle køre borgerne? 

  


