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RS17 Referat - Netværksgruppe for Voksenhandicap den 13. september kl. 9.00 - 12.00  
Mødested: Roskilde Kommune, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde -  Mødelokale B-206 ved receptionen (fra 8.30) 

 

Dagsordenspunkt Bemærkning/uddybning Tid 
ca. 

1) Velkommen og godkendelse af dagsorden Kort navne/præsentationsrunde 5 
min. 

2) Kort oplæg og drøftelse af Unge hjerner  
 

Merete Berger, Hjerneskadekoordinator Slagelse Kommune 

og Stine Harbech, Hjerneskadeforeningen præsenterer 

projektet Unge Hjerner jf. vedhæftede projektbeskrivelse 

med efterfølgende drøftelse 

På mødet fremlagde Merete og Stine projektet med 

bagvedliggende overvejelser, erfaringer og anbefalinger. 

Netværk for unge hjerneskadede (16-35 år) er særligt 

relevant, da de unge skal til at opbygge deres liv som ikke er 

så etableret som ”de voksne” og dermed rummer andre 

udfordringer. Der eksisterer pt. unge hjerner-netværk i 

København og Odense, hvor de kan møde andre unge (16-35 

år) i samme situation. Projektet har kørt i 3 år med ca. 600-

800 unge som har deltaget. Pt. er 210 unge tilknyttet 

projektet som er landsdækkende og heraf er 95% 

velfungerende. Tirsdag i lige uger er der fysisk netværk 2 

timer og tirsdag i ulige uger kører netværket via Zoom. Det 

blev drøftet hvordan projektet kunne igangsættes i region 

sjælland og herunder som forsøg f.eks. 1 år. Det var fra 

Merete og Stine at afstand er vigtigt dvs. der skal ikke være 

for langt og der skal være tilknyttet 2 (fag)personer til de 

fysiske netværksmøder, hvor Zoom møderne køres af 

hjerneskadeforeningen. Ift. fysisk placering blev drøftet 

Ringsted som mulighed, da det ligger midt i regionen.  

Projektet præsenteres for styregruppen for rammeaftalen 

med netværksgruppens anbefaling om at igangsætte det. 

Rammeaftalesekretariatet skriver sagsfremstilling og punkt 

til styregruppemøde 14/10 og herunder indgår drøftelserne. 

Supplerende: På hjerneskadekoordinatorernes 

netværksmøde 19/9 blev projektet drøftet og det var 

anbefalingen at det ift. placering er relevant hvor der i 

forvejen er et ungdomsmiljø miljø og herunder blev foreslået 

CSU Holbæk eller CSU Slagelse. Det anbefales at ildsjæle fra 

specialet tilknyttes tilbuddet og at vælge en kommune som 

15 
min 
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har personale der arbejder inden for området og hvor det er 

muligt at finde personale med neurofaglige kompetencer. 

Hjerneskadeforeningen bakker op om anbefalingerne. 

3) Tema: Meget komplekse borgere II v/Lise R  
- fortsat fra netværksgruppe møde 31/5: 
https://www.rs17.dk/media/pgyfpfmx/rs17-
referat-netv%C3%A6rksm%C3%B8de-
voksne-handicappede-2022-05-31-002.pdf 
 

Bilag vedlagt: Lises skema 
 
 

 

På seneste møde 31/5 var en længere debat ift., om det 
eksempelvis er borger, der er kompleks, er det en 
pårørende, er det svært at finde tilbud, er det dyrt, 
medvirker borger osv. Det blev aftalt, at Lise forsøger at 
sætte de forskellige problemstillinger op i et skema, som alle 
efterfølgende bidrager til. Der blev ikke opgjort antal, da 
opgaven blev mere kompleks, end blot de komplekse 
borgere! Det blev aftalt, at punktet tages med på næste 
netværksmøde. 

På mødet fortsatte drøftelserne fra netværksmødet 31/5 og 

herunder ift. om borgeren er kompleks og/eller om det er 

komplekst at finde et tilbud. Det var den generelle vurdering 

af problematikken både er kompleksitet hos borgeren og 

vanskeligheder ved at finde tilbud herunder til ”besværlige 

borgere”.  Særligt borgere som falder mellem to stole (flere 

samtidige problematikker/diagnoser) er svære at finde tilbud 

til. Forløb kan også besværliggøres af klager fra borgere og 

familie. Der var oplevelser af at der for så vidt er et lille antal 

komplekse borgere, men flere hvor det er vanskeligt at finde 

et tilbud. Løsninger på denne tilbudsmangel kunne være at 

gå sammen flere kommuner eller benytte private tilbud, 

hvilket mange gør. Det blev drøftet at der er ulige vilkår for 

offentlige og private tilbud og at der skal arbejdes med 

rammevilkår for de offentlige tilbud og herunder ift. 

oprettelse af tilbud bl.a. ift. finansiering mv. Sekretariatet 

foreslog at man indledningsvis kunne afholde en temadag 

om emnet. Dokumentet fra Lise vurderes som dækkende 

(oprindelig var det en opfølgning på årsrapporten hvor 

styregruppen ønskede at høre nærmere om omfang, og hvad 

en kompleks borger er.). Der følges op ift. styregruppen som 

orienteres og herunder ift. at det ikke er entydigt om borger 

er kompleks (og i øvrigt er de meget forskellige) og 

problematiseringen af, om det er håndteringen af sagen, der 

er kompleks eller om det er borger. 

30 
min. 

4) Optakt til fokusgruppe om 
udbud/efterspørgsel 

Interviewguide vedlagt 

Optakt til fokusgruppeinterview om udbud/efterspørgsel – 
er der evt. noget fra temadrøftelsen som netværksgruppen 
særligt ønsker at løfte op i fokusgruppen (det kunne f.eks. 
være problematikker med at finde tilbud til komplekse 
borgere og hvordan dette kan løses etc.) 
 

5 
min 

https://www.rs17.dk/media/pgyfpfmx/rs17-referat-netv%C3%A6rksm%C3%B8de-voksne-handicappede-2022-05-31-002.pdf
https://www.rs17.dk/media/pgyfpfmx/rs17-referat-netv%C3%A6rksm%C3%B8de-voksne-handicappede-2022-05-31-002.pdf
https://www.rs17.dk/media/pgyfpfmx/rs17-referat-netv%C3%A6rksm%C3%B8de-voksne-handicappede-2022-05-31-002.pdf
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Det blev nævnt at der er flere målgrupper der er komplekse 
og det sjældent er rene funktionsnedsættelser, men flere 
problematikker/diagnoser samtidig. F.eks. 
udviklingshæmmede med både psykiatri-problematik og 
misbrug og udviklingshæmmede med demens.  

5) Nyt fra rammeaftalen og Eventuelt 
 

Rammeaftalesekretariatet orienterer kort om ”nyt fra 
rammeaftalen” jf. seneste styregruppemøde 12/8-2022: 
https://www.rs17.dk/media/quykaiee/referat-
styregruppem%C3%B8de-rammeaftale-sj%C3%A6lland-
12082022.pdf 
 
Sekretariatet orienterede om at rammeaftalens 
fokusområder for 2021-22 fortsætter i 2023-24 og at 
rammeaftalen udsendes til kommunerne snarest og med 
frist for godkendelse 1/12-2022 
Der afholdes dialogmøde om udmøntning af rammeaftale 
2023-24 i januar 2023. 
Professionshøjskolen Absalon har gennemført en 
kompetenceafdækning i kommunerne og styregruppen har 
besluttet i første omgang at afholde to temadage i efteråret 
– fortsættelse følger. 
Der afholdes ligeledes en virtuel temaformiddag om 
hjerneskaderehabilitering i efteråret – fortsættelse følger 
Rammeaftalesekretariatet er flyttet til Roskilde pr. 1/9 
Der mangler desværre fortsat en tovholder til 
netværksgruppen – så meld tilbage hvis I har mulighed for at 
påtage jer opgaven.   

5 
min 

6) Kl. 10.00-12.00 LG Insight gennemfører 
fokusgruppe med netværket om 
udbud/efterspørgsel på tilbud. 

 

Interviewguide vedlagt 

 

Styregruppen for Rammeaftale Sjælland har bestilt 

konsulentfirma LG Insight til at lave fokusgruppeinterview 

med alle 3 netværksgrupper under rammeaftalen.  

Det er højt prioriteret og en vigtig mulighed for jer ift. at 
kunne give meldinger til styregruppen om 
udbud/efterspørgsel på voksenhandicapområdet og 
herunder bl.a. hvilke tilbud/indsatser som mangler og 
hvordan dette kan løses og hvad styregruppen skal gøre ift. 
diverse initiativer mv. som de kan igangsætte etc. 

2 
timer 

 

 

  

https://www.rs17.dk/media/quykaiee/referat-styregruppem%C3%B8de-rammeaftale-sj%C3%A6lland-12082022.pdf
https://www.rs17.dk/media/quykaiee/referat-styregruppem%C3%B8de-rammeaftale-sj%C3%A6lland-12082022.pdf
https://www.rs17.dk/media/quykaiee/referat-styregruppem%C3%B8de-rammeaftale-sj%C3%A6lland-12082022.pdf
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Netværksgruppe Voksne Handicappede - Rammeaftale Sjælland (Medlemmer pr. 13/9- 2022 - Skriv til 

posko@slagelse.dk / povls@roskilde.dk hvis I har rettelser.) 

Navn Titel og afdeling Myndighed 
= M  
 Udfører 
=U 

Mail + kommune/region 

1. Ann Borggaard Centerleder  anbo@lolland.dk 

2. Anni Søndergaard Socialfaglig konsulent M anni.soendergaard@koege.dk 

3. Birthe Hansen Leder af Voksen Handicap  bish@ringsted.dk 

4. Ditte Vejborg Nielsen Socialfaglig konsulent  Leverandør diniel@regionsjaelland.dk 

5. Emmy Simonsen Afdelingsleder Center for handicap og psykiatri  emms@soroe.dk 

6. Flemming Nielsen Leder, Guldborgsund handicap  fni@guldborgsund.dk 

7. Rikke Louise Olsen  Jurist, Kvalitetssikring, Center for Socialområdet 

Kvalitetssikring 

Center for Socialområdet 

 

Kvalitetssikring 

Center for Socialområdet 

 

Jurist 

Kvalitetssikring 

Center for Socialområdet 

 

 rl@guldborgsund.dk 

8. Jane Sigenfeldt Jensby Afdelingsleder – Center for Social og Psykiatri M jasje@odsherred.dk 

9. Kasia Vad Leder af Social Service, Team Handicap og 

Psykiatri 

M kava@soroe.dk 

10. Monika Petersen Udviklingskonsulent  monpe@faxekommune.dk 

11. Kirsten Kaxe
  

Teamleder, Center for Familie, Social & 

Beskæftigelse 

M kkaxe@faxekommune.dk 

12. Lise Rasmussen Konsulent  lira@lolland.dk 

13. Malene Schmidt Teamleder, Rådgiverteam, Center for Job & 

Socialservice 

M masc@greve.dk 

14. Maria Brændstrup Leder af Myndighedsenheden M Mab@ringsted.dk 

15. Michael Jørgensen Virksomhedsleder, Center for Job og Social U mijo@lejre.dk 

16. Morten Olsen Tilbudsleder   U moajo@holb.dk 

17. Nikolaj Bødker Leder af Center for handicap og socialpsykiatri M+U nb@solrod.dk  

18. Pernille Christoffersen Afdelingsleder Bo og Støtte U perch@holb.dk 

19. Rikke Louise Olsen   rl@guldborgsund.dk 

20. Lisbeth Broberg  Chefkonsulent, Social, Job, Sundhed Roskilde 

Kommuen 

M lisbethbrob@roskilde.dk 

21. Tina Boel Reugboe  Centerleder, Center for Handicap U tinabr@roskilde.dk 

22. Tinamaria Götz Leder af Handicap og Psykiatri U tinagotz@stevns.dk 

23. Tina Mørk Centerleder for Handicap og Psykiatri  tmork@soroe.dk 

24. Tina Vorbøl Hansen Leder af Myndighed M Tina.Hansen4@kalundborg.dk 

25. Trine Witt Volsgaard Myndighedschef, Center for Handicap og Psykiatri M trvol@naestved.dk 

Povl Skov (RS17) Chefkonsulent Rammeaftalesekretariatet, Center 
for Handicap og Psykiatri, Slagelse Kommune 
Fra 1/9 : Social, Job, Sundhed, Roskilde Kommune  

- posko@slagelse.dk 
 
povls@roskilde.dk 

Netværkstovholder Pt. ubesat–Skriv til Povl Skov ind til ny tovholder 
er landet. 

- - 
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