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RESUMÉ 
Netværksgruppen for Voksen Handicap har afholdt 6 møder i 2013. Hovedindsatsen 

fra Netværksgruppen har været fokuseret omkring hjerneskadeprojektet, det særligt 

specialiserede område og Tilsynskonceptet, hvor der har været bidraget til og 

afviklet spørgeskemaundersøgelser, workshops og leveret konkrete bud til etablering 

af et fortsat arbejde med hjerneskadeområdet i 2014. 

 

Netværksgruppen bifalder beslutningerne om, at arbejdet i 2014 bliver 

projektorienteret og med tilknyttede kommissorier for de enkelte indsatsområder. 

Netværksgruppen ser frem til at bidrage til de projekter, der etableres. 

 

Netværksgruppen er ved årets udgang blevet påvirket af, at der er etableret en 

ekspertgruppe for de særligt specialiserede områder, idet der er 3 gengangere i de to 

grupper. Netværksgruppen vurderer det som en fordel, at der er gengangere. 

Netværksgruppen forventer, at det medfører et styrket informationsflow mellem 

Ekspertgruppe og Netværksgruppe. 
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KOMMISSORIUM 
 

Netværksgruppernes opgave er inden for hvert deres opgaveområde at give input til 

styregruppen, der kan understøtte styregruppens opgave med på de enkelte 

opgaveområder ’at følge op på udvikling og kvalitet’. Netværksgrupperne fungerer 

derved som bindeled i koordinationen mellem kommunerne. Netværksgrupperne 

skal eksempelvis levere: 

 

 Tilbagemelding til styregruppen i forhold til udvikling og kvalitet indenfor de 

enkelte områder 

 Faglig vurdering i forhold til de oplysninger, som styregruppen modtager fra 

kommunerne omkring tilbuddenes indhold og omfang 

 Faglige input herunder forslag til fokuspunkter og konkrete forslag indenfor de 

enkelte områder. 

 Input til udvikling herunder overblik over udviklingstendenser og forslag til 

strategier indenfor de enkelte områder 

 Udarbejdelse af årsrapport. 

 

Vidensdeling 
Parallelt med det arbejde, der følger opfølgning på udvikling og kapacitet, skal 

netværksgruppen sikre at central viden – faglig og organisatorisk – er et fælles 

grundlag for opgavevaretagelsen i regionen. 

 

Som led i planlægning af årets arbejde vurderer netværksgruppen behovet for, at 

hele netværksgruppen eller repræsentanter for netværksgruppen, arrangerer eller 

deltager i temadage eller andet. 

 

Faglig udvikling 
 

 Faglige drøftelser 

 Diskussioner af fremtidige behov  

 Konkrete forslag til løsninger  

 Udviklings- og forsøgsprojekter i forhold til nye tilbud  

 Faglige arrangementer, konferencer, seminarer, nyhedsbreve 
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NETVÆRKSGRUPPENS MEDLEMMER  
Oversigten over gruppens medlemmer er under revision primo 2014. 

Philip Thomas Oates Faxe  

Malene Schmidt Greve  

Søren Palshøj Guldborgsund  

Dan Rune Bjørneboe Holbæk Tovholder 

Pia Stausgaard Holbæk  

Anni Søndergaard Køge  

Anne Røder Lejre  

Lise Rasmussen Lolland  

Birgit Kähler Næstved  

Jette Frost Andersen Næstved  

Susanne Thomsen Næstved  

Dorthe Schmidt 

Jørgensen 

Odsherred  

Randi Beiskjær Region Sjælland  

Hanne Nielsen Ringsted  

Niels Lidholm Ringsted  

Tina Boel Roskilde  

Svetlana Sokolska Sekretariatet 

Rammeaftale Sjælland 

 

Jonna Andersen Slagelse  

Nikolaj Bødker Solrød  

Gitte Bruus   

 Stevns  

Jasmina Diness 

Mikkelsen 

Vordingborg  

Marita Dalsgaard Vordingborg  
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NETVÆRKSGRUPPENS ARBEJDE I 2013 

Organisering 
Netværksgruppens arbejde har været organiseret i møder, tit med faglige oplæg. 

Gruppens medlemmer har herudover deltaget i seminarer, bidraget til workshops og 

arbejde omkring det særligt specialiserede område og Tilsynskonceptet samt med 

spørgeskemaundersøgelser på hjerneskadeområdet.  

Der har været afholdt 6 møder på skift i de deltagende kommuner. De enkelte 

kommuner og regionen har selv afholdt omkostningerne forbundet med møderne.  

Herudover er der blevet afholdt ad-hoc arbejdsmøder pr. telefon i forbindelse med 

bidrag til RS17 workshop om de mest specialiserede tilbud afholdt i Næstved [indsæt 

dato]. 

Holbæk Kommune har fungeret som tovholder for gruppen. Holbæk Kommune har 

fungeret som tovholder for Netværksgruppen i to år ved årsskiftet 2013-2014. 

Slagelse har i en længere overgangsperiode påtaget sig rollen som tovholder.  

Holbæk Kommune tilbyder at fortsætte som tovholder for netværksgruppen. 

Der er i 2013 blevet etableret en ekspertgruppe for de mest specialiserede tilbud. 

Ekspertgruppen har aktiv deltagelse fra flere af netværksgruppens medlemmer, og 

det må forventes at påvirke Netværksgruppens aktivitetsniveau, så længe 

ekspertgruppen er særligt aktiv.  

Fokusområder  
Netværksgruppen har både i 2012 og i 2013 bidraget til det prioriterede arbejde med 

senhjerneskadede. Netværksgruppen har medvirket i forbindelse med to 

spørgeskemaer til en indledende screening af kommunernes indsats suppleret med 

en workshop for hjerneskadekoordinatorer og projektledere fra de enkelte 

kommuner. 

Analysearbejdet, bestående af afrapportering og forslag til det videre arbejde, blev 

forelagt K17 den 31. maj 2013 og KKR den 11. juni 2013, hvor det blev besluttet at 

videreføre arbejdet med hjerneskadeprojektet med Poul Bjergved, Slagelse 

Kommune som tovholder og ansættelse af en projektkoordinator til at løfte opgaven.  

Flemming Hansen, Roskilde Kommune, er udpeget til at være tovholder på udvikling 

af hjerneskadeindsatsen kommunerne imellem i Region Sjælland. 

Arbejdet med hjerneskadeopgaven fortsætter herefter i dette regi. 

Aktiviteter  
Netværksgruppen har holdt 6 møder i 2013. I forbindelse med enkelte af møderne 

har der deltaget medarbejdere med tilknytning til hjerneskadeområdet med henblik 

på at kvalificere input til udarbejdelse af spørgeskemaer og workshops. Der er 

afholdt to temadage i Næstved på hjerneskadeområdet og det særligt specialiserede 

områder. 
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Anbefalinger til styregruppen 
Netværksgruppen har i forbindelse med arbejdet med hjerneskadeområdet anbefalet 

styregruppen, at der arbejdes intenst med hjerneskadeområdet i 2013 og i 2014. 

Anbefalingen er blevet fulgt, idet der på mødet i KKR den 11. juni blev etableret et 

særskilt projekt forankret i Slagelse Kommune med egen tovholder.  

Videre finder netværket, at der fortsat skal sættes fokus på kapaciteten på pladser 

til personer med kompliceret og/eller udadreagerende adfærd. Formålet er at sikre 

fokus på ny viden og tiltag på dette område som supplement til Ekspertgruppens 

ansvar for det særligt specialiserede område. 

Indsatsen omkring denne målgruppe foreslås koordineret i forhold til det arbejde, 

der pt. er i gang omkring dyre anbringelser samt arbejdet omkring formulering af 

kravspecifikationer for området. 

Med etableringen af Ekspertgruppen for særligt specialiserede tilbud og med et 

kommissoriedrevet arbejde med indsatsområderne i 2014 afventer Netværksgruppen 

konkrete udmeldinger med ønsker om bidrag før en endelig anbefaling til 

styregruppen om arbejdet udarbejdes. 
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NETVÆRKSGRUPPENS ARBEJDE I 2014 

Organisering 
Netværksgruppen forventer at afholde 5-6 møder i løbet af 2014. Fokus for disse 

møder forventes at være koncentreret omkring vidensdeling mellem kommunerne og 

løbende bidrag til konkrete projekter iværksat af styre- og ekspertgruppe. 

Fokusområder for 2014 
Med etableringen af Ekspertgruppen for særligt specialiserede tilbud og med et 

kommissoriedrevet arbejde med indsatsområderne i 2014 afventer Netværksgruppen 

konkrete udmeldinger med ønsker om bidrag før en endelig anbefaling til 

styregruppen om arbejdet udarbejdes. 

Fokusområderne for 2014 er samlet:  

 Godkendelse og tilsyn  

 Senhjerneskadede herunder pensionsreformens betydning   

 Metodeudvikling herunder evidens & effekt og med misbrugsområdet og 

nyspecialisering som mulige cases  

 Psykiatriområdet herunder pensionsreformens betydning   

 Forpligtende samarbejde herunder organisatorisk og økonomisk og med 

dobbeltdiagnoser og ADHD som mulige cases 

Opgaver og årshjul/tidsplan  
Netværksgruppens årshjul, som det foreligger ultimo 2013 er som følger: 

Mødetidspunkt Aktivitet 

20. januar 2014 i 

Næstved 

9.00-12.00 

Opfølgning på fokuspunkter 

Nyt fra styregruppe og ekspertgruppe 

Drøftelse af brugen af hjemmesiden 

r17.dk 

18. marts i Greve Opfølgning på fokuspunkter 

Udviklingsstrategi 2015 

25. april Opfølgning på fokuspunkter 

Drøftelse af forslag til styringsaftale 

15. september Opfølgning på fokuspunkter  

Årsrapport 

18. november Opfølgning på fokuspunkter 

Årsrapport og opsamling på årets arbejde 

Netværksgruppen vil have fokus på, hvordan hjemmesiden RS17.dk kan bruges 

aktivt. Planen for 2014 vil blive tilpasset i takt med udviklingen på området. 
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Aktiviteter 2014  
Netværksgruppen har ikke ultimo 2014 taget stilling til behovet for eventuelle 

særlige arrangementer med afsæt i Netværksgruppen selv. 

 


