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Mødested: Ungeliv, Prinsensvej 10, Ringsted 

 

Dagsordenspunkt Referat (hovedpunkter) 

1. Velkommen og kort intro til mødet  

2. Orientering og drøftelse af De Særlige Pladser med Connie 
Pedersen, leder af DSP 

Connie Pedersen indleder med oplæg om status og tiltag i udvikling af 
kompetencer og koncept på DSP. 
Derefter fælles drøftelse. 
På sidste DSP-styregruppemøde blev bl.a. ønsket en drøftelse af: 

- Hvad der gør at borgere ikke bliver indstillet til en DSP-plads, og 
hvilke tilbud visiteres de så til? 

- Hvad det vil sige, at borgerne skal have et ”behandlingsbehov, der 
gør, at borgeren kan udvikle sig. Der skal også ses på, hvilke 
diagnoser der ikke kan behandles på.”  

- Forventningsafstemning til forløb og bedre udslusning fra DSP. 

Seneste nyhedsbrev fra DSP er vedhæftet: 
2002-07 

Nyhedsbrev vedr. de særlige pladser i Region Sjælland juli 2020 docx.pdf 
Hvem har lyst til at være suppleant til Jane Jensby (den faste kommunale 
repræsentant i Visitationsforum)? 
 

De slides, der blev præsenteret på mødet: 

Om DSP - 

Netværksmøde Voksne Sindslidende Ringsted 24-9-21.pptx
 

De borgere, der bliver henvist, er så dårlige, at de ikke kan være på fx botilbud (bl.a. 
pga farlighedskriteriet). Men der er gråzoner mellem DSP og rets- og behandlings-
psykiatrien. Der er ikke et overblik over, hvilket tilbud borgerne får, hvis de bliver 
afvist til et ophold på DSP. 
 
Det er vigtigt at helhedssynet på borgerne er i fokus. DSP vil gerne lave tæt 
samarbejde med kommunerne, hvor der tales sammen hver tredje måned.  
I forhold til udskrivning af borgere, er der i januar lavet en ny forløbsbeskrivelse. 
Kommunerne skal være mere med, når borgerne skal udskrives. Så borgerne har en 
afstemt forventning til, hvad der skal ske efter ophold på DSP. 
 
DSP vil gerne invitere til kaffemøder og kontakt gerne DSP hvis man har spørgsmål, 
tvivl eller lign.  
 
Det blev aftalt, at der i foråret 2022 kan holdes et netværksmøde på DSP i Vordingborg. På 
dette tidspunkt kendes også den nationale evaluering af de særlige pladser. 

3. F-ACT-teams og Stepped Care-model: 
Hvad er status i tiltagene? 
Hvilke nye tiltag giver det anledning til i kommunerne?  
Hvad er der af fælles opmærksomhedspunkter og pejlemærker? 

 

Tilbagemelding fra kommunerne var, at de ikke har mærket til F-ACT teams i praksis 
endnu.  

Det er kommunernes oplevelse, at når Regionen tager initiativet, så er det på 
Regionens præmisser. Hvor det måske kunne give mere hvis det blev et samarbejde i 
ide fasen og initiativ fasen.   

Lisbeth Broberg, ansat i det Fælleskommunale sekretariat for Sundhed (se: 
Sekretariatet - Kommunal Sundhed Sjælland (ks-s.dk), deltager i en Temagruppe 
Voksne med psykisk sygdom, som er en del af Sundhedsaftale-organiseringen. 
Temagruppen har behov for, at kommunerne melder ind med sager, temaer eller lign. 
Fx input fra KSP´erne om ting, der bør tages op i fx Temagruppen. 

https://www.ks-s.dk/sekretariatet/


Stepped-care er i den indledende ”sættefase” med deltagelse af Næstved, Ringsted-
Slagelse (fællesprojekt), Kalundborg og Roskilde som projektsteder. Den kommunale 
vinkel bør være ”borgeroplevet stepped-care”, hvor det er borgerens behov, der afgør 
hvilke fagpersoner og enheder, der er vigtige i afklaring/indsatsen.  

Også vigtigt at de modeller, der udvikles, allerede fra starten tager sigte på at kunne 
passe ind i alle 17 kommuner, når SC skal udrulles i hele regionen. Samt at der afklares 
evt. opgaveflytning og finansiering af dette. 

4. Fremtidens Psykiatri (Region Sjælland), 10-årsplan for 
psykiatrien udvikling, evaluering af det specialiserede 
socialområde m.v. 
- Se Status på igangsatte finanslovsprojekter i Psykiatrien - Region 

Sjælland (regionsjaelland.dk) 

- Materialer er vedhæftet mailen om ”Fremtidens Psykiatri” samt 
oversigtskort om Reg Sjællands Psykiatri 

- Debatindlæg: KL og Socialpædagogerne: Folketinget skal give 

socialpsykiatrien et løft  

- Bedre Psykiatri: Psykiatriplanen bliver Astrid Krags vigtigste opgave 

- Altinget: Social 

 

Der blev henvist til de udsendte links. 

5. Nyt fra Styregruppen for Rammeaftaler m.m. 
Opfølgning på dialogmødet om implementering af fokusområder i 
Rammeaftalen 
Se referat af Styregruppemødet 10/9 her: Mødereferater (rs17.dk) 

 

Temagruppen for voksne med psykisk sygdom vil gerne have særligt fokus på 
ungegruppen 18-25 år, da der er et indtryk af, at der er særlige udfordringer omkring 
denne gruppe. Der skal indsamles data, og så skal temagruppen børn- og unge også 
være en del af arbejdet. Der blev opfordret til, at det er aldersgruppen fra 13 år, der 
fokuseres på, hvis der skal være fokus på tidlig opsporing og indsats. Gerne indlede 
med overblik over de mange initiativer, der allerede er i gang til målgruppen i 
kommunerne. 

Ringsted er i gang med et arbejde i samme type projekt for gruppen 13-25 år. Flere 
andre kommuner har også projekter i gang. 

6. Bordet rundt: ”Hvad er jeg optaget af lige nu”? Efterspørg gerne 
input til en udfordring …  
 

Der blev delt en masse gode viden …. Bl.a.: 
Positive erfaringer med IPS i Solrød Kommune. Også i gang med brug af ”virtuelle 
briller” til indsats mod bl.a. angst. 
Alle har udfordringer med at rekruttere medarbejdere. 
Ringsted udvikler kursus med Metropol til medarbejdere på §82-området om 
Systemisk Narrativ terapi. 
Udfordringer i diagnoser og derved mulighed for opholdssteder. Udfordringer med 
egen læge der ikke har kendskab til udadreagerende borgere.  

https://www.regionsjaelland.dk/dagsordener/Dagsordener2021/Sider/Udvalget%20for%20social%20og%20psykiatri/MOD-2021-00290-M%C3%B8de%20d.%2016-8-2021/EMN-2021-01267-8.aspx
https://www.regionsjaelland.dk/dagsordener/Dagsordener2021/Sider/Udvalget%20for%20social%20og%20psykiatri/MOD-2021-00290-M%C3%B8de%20d.%2016-8-2021/EMN-2021-01267-8.aspx
https://www.kl.dk/forsidenyheder/2021/august/debatindlaeg-kl-og-socialpaedagogerne-folketinget-skal-give-socialpsykiatrien-et-loeft/
https://www.kl.dk/forsidenyheder/2021/august/debatindlaeg-kl-og-socialpaedagogerne-folketinget-skal-give-socialpsykiatrien-et-loeft/
https://www.altinget.dk/social/artikel/bedre-psykiatri-psykiatriplanen-bliver-astrid-krags-vigtigste-opgave?SNSubscribed=true&ref=newsletter&refid=altinget-dk-social-163&utm_campaign=Altinget%20DK%20-%20Social&utm_content=Altinget%20DK%20-%20Social&utm_medium=e-mail&utm_source=nyhedsbrev
https://www.altinget.dk/social/artikel/bedre-psykiatri-psykiatriplanen-bliver-astrid-krags-vigtigste-opgave?SNSubscribed=true&ref=newsletter&refid=altinget-dk-social-163&utm_campaign=Altinget%20DK%20-%20Social&utm_content=Altinget%20DK%20-%20Social&utm_medium=e-mail&utm_source=nyhedsbrev
https://www.rs17.dk/styregruppen/modereferater/


Udfordringer med borgere, der er på botilbud men udvikler demens, hvor behovet 
ikke svarer til botilbuddets målgruppe og kompetencer.  
Region Sjælland oplever stor efterspørgsel på pladser til borgere med komplekse 
udfordringer. 
Guldborgsund i gang med uddannelsesforløb på tværs af social og sundhed. 
 

7. Nyt til inspiration i øvrigt fra lokalt, regionalt eller nationalt plan 
 

8. Kl. 11.50:  Aftaler om næste møde og afslutning (og mulighed for 
en eftersnak) 
Emner til næste netværksmøde 26/11? 

Næste møde er 26. november 

- Erfaringer med brug af Vita Comm i Roskilde Kommune Interesse for 

misbrugsbehandling, både for psykisksygdom og for udviklingshæmning 

- Et ønske om, at afholde et netværksmøde på DSP i foråret 2022. Så flere kan 

se pladserne og tale omkring mulighederne.  

- Forslag til fast punkt fremover: Hvad sker der i KSP-klyngerne og 

Sundhedsaftale-regi? 

- Lisbeth Broberg inviteres til at deltage fast fremover. 

- Også drøfte om møderne ligge om fredagen og om mødernes form (fysisk 

og/eller virtuelt). 

- Drøfte sammenhæng mellem VUM 2.0 og Fælles Faglige Begreber  
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