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Dagsordenspunkter til styregruppemøde den 10. september 2021  

Dagsordenen er inddelt i punkter til indstilling/beslutning og orientering.  

 

1. Godkendelse af dagsorden til styregruppemøde 10. september 2021 

 

 

Punkter til indstilling/beslutning: 

 

2. Opfølgning fra dialogmødet den 27. august 2021   

 

3. Socialstyrelsens centrale udmeldinger  

 

4. De særlige pladser i Psykiatrien  

 

5. Udbudsrunde VISO  

 

6. Punkter til orientering: 

 

A) Regeringens evaluering af det specialiserede socialområde 

B) Nationale Standardkontrakter på børne- ungeområdet  

C) Nyt fra netværksgrupperne 

D) Nyt fra styregruppen og sekretariatet  

 

7. EVT. 

 

8. Næste styregruppemøde  

 

9.  Punkter til næste styregruppemøde 

• Ankestyrelsens dialogforum 

• Regeringens evaluering af det specialiserede socialområde 

• Socialstyrelsens centrale udmeldinger 

• Nationale standardkontrakter på børne- og ungeområdet 

 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden til styregruppemøde 10. september 2021 

 

Beslutning:  

Godkendt.  

    

 

Punkter til indstilling/beslutning: 

 

2. Opfølgning fra dialogmøde om implementering af Rammeaftalen den 27. august 

2021  

 

Beslutningstema: Styregruppen drøfter outcome fra dagen, og beslutter den videre proces.  

 

Baggrund: 

Dagen indledtes med to faglige oplæg om socialpsykiatrien med fokus på recovery:  
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• Elisabeth Thomassen om Socialstyrelsens projekt om kvalitets- og kompetenceløft i so-

cialpsykiatrien 

 

• Mette Heidemann om Roskilde Kommunes erfaringer med deltagelse i partnerskabspro-

jekt om strategisk udvikling og omlægning af socialpsykiatrien.  
 

Formålet med mødet var en fælles dialog og drøftelse af, hvordan vi sammen får rammeaftalen 

til at skabe størst mulig værdi for borgerne og kommunerne i deres kerneopgaver. Opgaven på 

dialogmødet var at igangsætte arbejdsprocesser indenfor 5 af fokusgruppeområderne (Fokus-

området Afdækning af kapacitet og behov for tilbud udgik) for at kunne etablere tværkommu-

nale arbejdsgrupper, som efterfølgende skal udarbejde kommissorier for det videre arbejde 

med fokusområdet. Der blev etablereret 4 arbejdsgrupper (medlemmerne fremgår af skema-

erne i bilaget fælles opsamling af fokusområderne fra gruppedrøftelserne):  

 

• Styrket fælleskommunalt samarbejde  

• Indsatsen for borgere med psykiske vanskeligheder  

• Praksisnær metodeudvikling og videndeling om effekt  

• Bedre styringsdata og ledelsesinformation  

 

Der blev etableret en planlægningsgruppe for afholdelse af en konference med handicaporgani-

sationer og interessenter for fokusområdet:  

  

• Styrket samarbejde med borgerne og deres pårørende  

 

For at styregruppen kan tilrettelægge den videre proces for implementeringen af rammeafta-

len, kan der være behov for, at der udarbejdes en tidsramme for arbejdet med de 4 kommis-

sorier og for afholdelse af konferencen.  

 

 

Indstilling 

Det indstilles: 

• At styregruppen drøfter outcome fra dagen  

• At styregruppen beslutter en tidsramme for udarbejdelse af kommissorierne samt afhol-

delse af konference. 
  

 

Bilag: 

• Plancher fra Elisabeth Thomassen Socialstyrelsen  

• Plancher fra Mette Heidemann, Roskilde Kommune  

• Opsamling fra Fagligt oplæg om psykiatriområdet  

• Fælles opsamling af fokusområderne fra gruppedrøftelserne  

 

 

Beslutning:  

Styregruppen drøftede, at metoden på dialogmødet havde været konstruktiv, men at det er en 

udfordring at arbejde med strategier på det praktiske niveau gennem et dialogmøde.  

  

Styregruppen besluttede, at der er behov for at samarbejde om prioriterede områder inden for 

de enkelte fokusområde, hvor der skal arbejdes i bredden med de 5 fokusområder. Dette kan 
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ske på forskellig vis blandt andet ved nedsættelse af arbejdsgrupper. Det blev besluttet, at det 

er en direktør, der er tovholder inden for det enkelte fokusområde for at styrke den tværgå-

ende videndeling i styregruppen.  

 

• Styrket Kommunalt samarbejde – Tovholder Mette Heidemann. Der var enighed om at 

fokusere på det mellemkommunale samarbejde gennem:  

          -    Samarbejde om rekruttering af plejefamilier fortsættes eventuelt i ny form                

      med relevante deltagere.  

- Samarbejde og kontraktforhandling med private tilbud i geografiske klynge-

samarbejdsgrupper  

- Samarbejde og udvikling af kvalitetstilbud gennem samarbejde på tilbudsni-

veaumed fokus på faglig kvalitet og udvikling. 

 

Det blev aftalt, at det i den forbindelse er nødvendigt at justere netværksgruppernes 

kommissorier samt bemanding.  

På næste Styregruppemøde drøftes nærmere hvordan udvikling af kvalitetstilbud kan  

tilgås.  

 

• Indsatsen til borgere med psykiske vanskeligheder – Tovholder Allan Ruders.   

Her skal de eksisterende samarbejdsfora (styregrupper) og netværksgruppen indenfor 

psykiatri medtænkes. Der er behov for forpligtende fællesskab mellem Rammeaftalesty-

regruppen, SAM (Styregruppen for sundhedssamarbejde) og SKU (Sundhedskoordinati-

onsudvalget). Der pågår allerede et samarbejde omkring den særlige psykiatriske bor-

ger.  

Konkretisering tages op på senere møde i styregruppen.  

 

• Styrket samarbejde med borgerne og deres pårørende – Tovholder Vini Lindhardt. 

 Der planlægges en konference med afvikling i februar/marts 2022 for brugere, pårø- 

     rende, handicaporganisationer, interesseorganisationer samt fagpolitikere, der sammen 

     drøfter ønsker til det videre samarbejde.  

 Konferencen vil give mulighed for en orientering om rammeaftalen, som afsæt for dialo- 

          gen mellem fagpolitikere, brugere, pårørende og organisationer.  

 

• Praksisnær metodeudvikling og videndeling om effekt – Tovholder Thomas Knudsen. 

Her er vurderede styregruppen, at der er brug for et smalt samarbejdsforum bestående 

af myndighedsrepræsentant fra Slagelse, Guldborgsund og en kommune mere (tilbage-

melding hurtigst muligt), så gruppen om muligt kan mødes inden næste styregruppe-

møde i december 2021. Gruppen skal gå i dybden med kompetence- og vidensudvik-

lingsforløbene:  

- Hvordan håndteres forhandlingsdelen 

- Myndighedsfunktionerne i forhold til samspillet med virksomhederne  

 

• Bedre Styringsdata og ledelsesinformation – Tovholder Lene Magnussen. Den eksiste-

rende økonomigruppe inddrages i arbejdet. Vini Lindhardt tager punktet op på næste 

økonomigruppemøde med henblik på at drøfte:  

- Mere valide data  

- Transparens  

- Effekt  
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Styregruppen besluttede at sætte punkt omkring ambitioner for/ og samarbejde omkring Ram-

meaftalen 23 -24 på næste styregruppemøde. Både strategisk i forhold til styregruppens sam-

arbejde med K17 og KKR og praktisk i forhold til netværksgrupperne. 

 

Styregruppen besluttede i 2022, at dagsordensætte forventninger til kapacitet ud fra kriterier 

for vurdering af fremtidens kapacitet belyst blandt andet gennem VIVES rapport.  

 

  

 

3. Socialstyrelsens centrale udmeldinger  

 

Beslutningstema:  

Styregruppen orienteres og kan drøfte det videre forløb omkring indhold og proces for udmel-

dingerne.  

 

Baggrund: 

Socialstyrelsen har i 2019/2020 udmeldt de tre områder:  

• Udsatte gravide kvinder med skadeligt rusmiddelforbrug  
• Borgere med udviklingshæmning og dom  
• Borgere med svære spiseforstyrrelser  

 

Der har over sommeren 2021 været igangsat høringsrunder for Socialstyrelsen. 

Der er den 10. august 2021 afgivet tilbagemelding fra Lolland Kommune via Rammeaftale 

Sjælland til Socialstyrelsen vedrørende den centrale udmelding omkring borgere med udvik-

lingshæmning og dom. I denne tilbagemelding bemærker Lolland Kommune:  

• at der behov for en tilretning af Tilbudsportalen i forhold til domstype 

• at der er et selvstændigt § 108 tilbud på Kofoedsminde 

• at udfordringen omkring afholdelse af udgiften tilfalder en dansk kommune, når grøn-

landske borger anbringes ved en dansk dom skal medtages, da det er udeladt, 

• at Lolland Kommunes vejledningsforpligtelse enten udelades eller præciseres tydeligere, 

da der er brug for en lovgivningsmæssig afklaret rolle.  

• At betalingsfordeling mellem bestiller og opgaver tydeliggøres 

• At etablering af et centralt visitationsudvalg bør drøftes i de enkelte regionsområder.    

 

Der er den 19. august 2021 afgivet høringssvar fra formændene for de administrative styre-

grupper i regi af rammeaftalen vedrørende udmeldingen om de udsatte gravide med rusmid-

delmisbrug. Heri udtrykkes en undren over for: 

• at den centrale udmelding omkring højt specialiserede tilbud vedrører så smal en 

gruppe 

• at hjemmel til behandling er frivillig deltagelse gennem motivation, hvilket der ikke er 

stor succesrate forbundet med i forhold til målgruppen. 

• at der mangler viden i forhold til opsporing og motivering af målgruppen.  

 

Socialstyrelsen har den 30. august 2021 udsendt udkast til Socialstyrelsens afrapporteringer 

på de centrale udmeldinger til de 5 rammeaftalesekretariater. Af disse udkast fremgår, at man 

på nuværende tidspunkt ikke har indarbejdet hverken generelle eller tekstnære kommentarer 

fra de høringssvar eller andre oplysninger, der er indkommet fra rammeaftalerne.  
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Efter en samlet henvendelse fra Rammeaftalesekretariaterne, beslutter Socialstyrelsen, at der 

skal ses bort fra udkastene, og at man i stedet vil benytte KLs koordinationsmøde den 24. sep-

tember 2021, som drøftelsesforum for, hvilke bemærkninger fra høringsrunden, der skal inkor-

poreres i det endelige udkast.   

 

Herefter er der dialogmøde mellem de administrative Styregruppeformænd og Socialstyrelsen 

den 4. oktober 2021.   

 

På baggrund af Socialstyrelsens udmeldte proces omkring drøftelse på de 2 ovennævnte mø-

der, kan det være relevant med en drøftelse i styregruppen omkring indhold og proces for ud-

meldingerne.  

 

 

Indstilling: 

Det indstilles: 

• At styregruppen tager orienteringen til orientering  

• At styregruppen drøfter indhold og proces for Socialstyrelsens kvalificering af udmeldin-

gerne.   

 

Bilag:  

• Sekretariaternes oversigt over proces og metode til Socialstyrelsens centrale udmeldin-

ger 

• Tilbagemelding til Rammeaftale vedr. central udmelding august 2021 – Lolland Kom-

mune  

• Høringssvar i forhold til den centrale udmelding om gravide kvinder med skadeligt rus-

middelmisbrug. 

• Sammenfatning af Socialstyrelsens behandling af de kommunale afrapporteringer på 

den centrale udmelding for udsatte gravide kvinder med skadeligt rusmiddelbrug og be-

hov for døgnbehandlingsindsats.   

• Sammenfatning af Socialstyrelsens behandling af de kommunale afrapporteringer på 

den centrale udmelding for borgere med udviklingshæmning og dom med behov for an-

bringelse i sikret afdeling.  

• Sammenfatning af Socialstyrelsens behandling af de kommunale afrapporteringer på 

den centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser.  

 

 

Beslutning: 

Styregruppen drøftede Socialstyrelsens udmelding om processen, og havde følgende bemærk-

ninger:  

• I forhold til udviklingshæmmede med dom, så efterlyser styregruppen koordinering 

mellem Socialstyrelsen og ministeriet i og med, at man i ministeriet aktuelt drøfter en 

ændret økonomisk model med takstfinansiering for type 2 pladser.  

• I forhold til udsatte gravide pointerede styregruppen også, at det er en meget smal 

målgruppe, og der mangler viden. Endvidere havde styregruppen fokus på, at der skal 

tænkes i nærhedsprincip, så borgeren ikke flyttes for langt væk.  

• I forhold til spiseforstyrrelser pointeres styregruppen, at de mørketal, som er meldt ind 

ikke afdækker, om der er andre udfordringer, som ikke meldes ind.  
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4. De særlige pladser i Psykiatrien  

 

Beslutningstema:  

Styregruppen orienteres og drøfter seneste nyt omkring de særlige Pladser i Psykiatrien  

 

 

Baggrund:  

Styregruppen blev på deres møde den 25. juni 2021 orienteret om, at Region Sjælland var i 

gang med at planlægge den videre proces omkring ommærkning af pladser. Udvalget for social 

og psykiatri, Region Sjælland har på deres møde den 16. august 2021 anbefalet ommærknin-

gen af de 5 pladser til Forretningsudvalget.  

 

For at opnå bedre udnyttelse af de særlige pladser i psykiatrien besluttede Udvalget for social 

og psykiatri Region Sjælland på baggrund af høringssvar fra de 17 kommuner, at ommærke 5 

særlige pladser til almindelige psykiatriske sengepladser pr 1. september 2021.  

Herefter er det muligt fremadrettet at ommærke pladser med 6 måneders interval for at kunne 

planlægge kapacitetsforandringer. Kommunerne vil derfor blive bedt om at revurdere deres 

behov for særlige pladser inden for de næste 6 måneder.  

 

Da det midlertidige lukkede afsnit huser 7 pladser, besluttede Udvalget for social og psykiatri 

den 17. maj 2021, at der kunne arbejdes videre med et koncept, hvor de 5 ommærkede plad-

ser anvendes som udslusningspladser for den almene psykiatri og de 2 øvrige pladser anven-

des som udslusningspladser for de særlige pladser. De 2 pladser skal have et særligt fokus på 

rehabilitering og vil kunne bidrage til at styrke samarbejde og dialog med kommunerne om det 

videre forløb for patienterne.  

 

Udslusningspladserne for de særlige pladser er et behov der er beskrevet i VIVEs evaluering af 

den 7. juni 2021, som samtidigt konkluderer, at der er et behov for socialpsykiatriske og/eller 

almenpsykiatriske tilbud, der kan rumme de mest komplekse borgere med samtidigt misbrug 

og svær psykisk sygdom.  

 

I model for bedre udnyttelse af de særlige pladser i psykiatrien (bilag) beskrives endvidere, at 

når de særlige pladser er ommærkede og anvendes i den almindelige psykiatri, så medfører 

det, at den særlige kommunale takstfinansiering af de konkret ommærkede pladser bortfalder 

og frigives i det kommunale budget til anvendelse i socialpsykiatrien.  

Den kommunale medfinansiering af uudnyttede pladser sænkes til 75 % af den kommunale 

takst. Det gælder for alle ledige pladser. Kommunerne skal ikke betale for tomgangspladser, 

der ommærkes.  

 

Danske Regioner vil årligt udarbejde oversigt over belægningens procenterne for de særlige 

pladser.  

 

Af øvrige nyheder fra de særlige pladser skal nævnes at, de særlige pladser den 16. april 2021 

fik påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed. De særlige pladser har arbejdet med at forbedre 

patientsikkerheden og øge den faglige kvalitet i behandlingen. På den baggrund ophævede 

Styrelsen sit påbud ved tilsynsbesøg den 8. juni 2021.  

 

 

Indstilling:  

Det indstilles   
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• At styregruppen tager orienteringen til efterretning. 

• At styregruppen drøfter konsekvenser og muligheder af den ændrede finansiering i for-

bindelse med ommærkning af de 5 pladser. 

• At styregruppen overvejer, om sagen skal oversendes til andre fora.  

 

 

Bilag: 

• Model for bedre udnyttelse af de særlige pladser i Psykiatrien  

• Mødegrundlag i Udvalget for social og psykiatri https://www.regionsjaelland.dk/dagsor-

dener/Dagsordener2021/Sider/Udvalget%20for%20social%20og%20psykiatri/MOD-

2021-00290-M%C3%B8de%20d.%2016-8-2021/EMN-2021-05820-4.aspx 

• Nyhedsbrev Særlige pladser i Psykiatrien juli 2021  

 

 

Beslutning:  

Orienteringen blev taget til efterretning. Styregruppen drøftede sagen.   

 

 

5. Ny udbudsrunde VISO   

 

Beslutningstema:  

Styregruppen orienteres om ny udbudsrunde og kan drøfte evt. informationstiltag.  

 

Baggrund:  

Styregruppen blev på sit møde den 25. juni 2021 orienteret om VISO’s kommende udbud på 

voksenområdet. 

 

Til orientering har VISO den 23. august 2021 annonceret en ny udbudsrunde på voksenområ-

det i VISO. Informationen er viderebragt af KL.  

 

De 11 udbud med i alt 12 delaftaler fordeler sig således: 

1. Kommunikation og/eller bevægelseshandicap 

2. Erhvervet hjerneskade 

3. Medfødt hjerneskade 

4. Demens 

5. Autismespektrumforstyrrelse 

6. Opmærksomhedsforstyrrelse 

7. Udviklingshæmning 

8. Komplekse psykiske vanskeligheder og psykiatriske lidelser 

9. Senfølger efter seksuelle overgreb 

10. Negativ social kontrol og vold i nære relationer 

11. Tværkulturelle problematikker 

12. Psykosociale vanskeligheder og en flerhed af funktionsnedsættelser  
 

Den ny udbudsrunde på voksenområdet i VISO er gældende for perioden 1. maj 2022 til 30. 

april 2027. Tilbudsfristen er den 20. oktober 2021 kl. 12.  

 

Yderligere oplysninger om adgang til hele udbudsmaterialet (herunder øvrige bilag, udkast til 

kontrakt mv.) findes her: https://socialstyrelsen.dk/tvaergaende-omrader/Udbud-og-annonce-

ringer/tvaergaende-omrader/udbud-viso-ydelser-pa-voksenomradet.  

https://www.regionsjaelland.dk/dagsordener/Dagsordener2021/Sider/Udvalget%20for%20social%20og%20psykiatri/MOD-2021-00290-M%C3%B8de%20d.%2016-8-2021/EMN-2021-05820-4.aspx
https://www.regionsjaelland.dk/dagsordener/Dagsordener2021/Sider/Udvalget%20for%20social%20og%20psykiatri/MOD-2021-00290-M%C3%B8de%20d.%2016-8-2021/EMN-2021-05820-4.aspx
https://www.regionsjaelland.dk/dagsordener/Dagsordener2021/Sider/Udvalget%20for%20social%20og%20psykiatri/MOD-2021-00290-M%C3%B8de%20d.%2016-8-2021/EMN-2021-05820-4.aspx
https://socialstyrelsen.dk/tvaergaende-omrader/Udbud-og-annonceringer/tvaergaende-omrader/udbud-viso-ydelser-pa-voksenomradet
https://socialstyrelsen.dk/tvaergaende-omrader/Udbud-og-annonceringer/tvaergaende-omrader/udbud-viso-ydelser-pa-voksenomradet
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Der afholdes et virtuelt informationsmøde om udbudsprocessen d. 21. september kl. 10-11 via 

Zoom. 

 

VISO gør opmærksom på, at de så vidt muligt har forsøgt at imødekomme de forskellige input, 

VISO har fået undervejs, herunder dialogen i KKR-regi. Det har bl.a. ført til følgende justerin-

ger: 

• Udbudsmaterialet er generelt gjort mere overskueligt og lettere tilgængeligt bl.a. via 

forskellige visuelle greb. 

• Skabeloner omkring CV, tilbudte metoder og faglige tilgange mv. er nu sat op på en 

måde, så VISO kan hente centrale data herfra, når vi indgår kontrakter med leverandø-

rerne (samlet skabelonkompleks). Det betyder på sigt mindre arbejde for både VISO og 

VISOs leverandører, når samarbejdet går i gang og ikke mindst styrkede muligheder for 

at dele viden omkring leverandørernes tilbudte kompetencer og kvalitet og følge op 

herpå. 

• VISOs afregning for leverandørernes transporttid ændres med de nye kontrakter på 

voksenområdet således, at leverandører på voksenområdet fra 1. maj 2022 får dækket 

alle deres timer til transport med 30 % af deres tilbudte timepris, svarende til en afreg-

ningsgrad for alle transporttimer på 30 %. Den aktuelle afregningsmodel, hvor leveran-

dørerne ikke får dækket første og sidste times transport i forbindelse med en ydelse 

samt, at den resterende transporttid dækkes med 50 % af leverandørens tilbudte time-

pris, svarer til en afregningsgrad for alle transporttimer på ca. 22 %.  

 

 

Indstilling: 

Det indstilles: 

• At styregruppen tager orienteringen til efterretning  

• At styregruppen drøfter om der skal iværksættes yderligere ift. at informere om udbud-

det 

 

 

Bilag:  

• https://socialstyrelsen.dk/tvaergaende-omrader/Udbud-og-annonceringer/tvaergaende-

omrader/udbud-viso-ydelser-pa-voksenomradet.  

 

 

Beslutning:  

Orienteringen blev taget til efterretning.  

 

 

 

6. Punkter til orientering: 

 

A) Regeringens evaluering af det specialiserede socialområde 

B) Nationale Standardkontrakter på børne- ungeområdet  

C) Nyt fra netværksgrupperne 

D) Nyt fra K17 og KKR  

E) Nyt fra Styregruppen og sekretariatet  

  

 

https://socialstyrelsen.dk/tvaergaende-omrader/Udbud-og-annonceringer/tvaergaende-omrader/udbud-viso-ydelser-pa-voksenomradet
https://socialstyrelsen.dk/tvaergaende-omrader/Udbud-og-annonceringer/tvaergaende-omrader/udbud-viso-ydelser-pa-voksenomradet
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A) Regeringens evaluering af det specialiserede socialområde 

 

Beslutningstema: 

Styregruppen orienteres om status på Regeringens evaluering af det specialiserede socialom-

råde  

 

 

Baggrund: 

Styregruppen modtog på mødet den 25. juni 2021 orientering om Status på regeringens evalu-

ering af det specialiserede socialområde.  

 

Der er ikke nye tilføjelser til denne status, hvorfor punktet genoptages på kommende møde.  

 

 

Indstilling:  

Det indstilles 

• At styregruppen tager orientering til efterretning. 

 

 

Bilag:  

• https://sm.dk/arbejdsomraader/handicap/evaluering-af-det-specialiserede-socialom-

raade 

 

 

Beslutning: 

Orienteringen blev taget til efterretning.  

 

 

 

B) Nationale standardkontrakter på børne- og ungeområdet  

 

Beslutningstema: 

Styregruppen orienteres om status på standardkontrakterne på børne- og ungeområdet  

 

 

Baggrund:  

Styregruppen modtog på mødet den 25. juni 2021 orientering om, at de nationale børnekon-

trakter er forsinket, og forventes færdig efter sommerferien.  

 

Opdatering på denne status d.d. er, at børne- og ungekontrakterne afventer Social- og Ældre-

ministeriets godkendelse.  KL forventer derfor, at have dem klar til offentliggørelse i løbet af 

de kommende måneder.  

 

 

Indstilling: 

Det indstilles: 

• At styregruppen tager orienteringen til efterretning 

 

 

Bilag: Ingen 

https://sm.dk/arbejdsomraader/handicap/evaluering-af-det-specialiserede-socialomraade
https://sm.dk/arbejdsomraader/handicap/evaluering-af-det-specialiserede-socialomraade
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Beslutning:  

Orienteringen blev taget til efterretning. 

 

 

 

C)  Nyt fra Netværksgrupperne:  

 

Beslutningstema:  

Styregruppen orienteres og drøfter evt. relevante punkter/temaer  

 

 

Baggrund: 

Netværksgrupperne Voksne Sindslidende og Voksne Handicappede afholder møder hhv. 24. 

september og 7. september 2021. 

 

Netværksgruppen Voksne Sindslidende har følgende punkter på dagsordenen;  

• De særlige pladser i psykiatrien, hvor afdelingssygeplejerske Connie Pedersen fra de 

særlige pladser deltager. Indholdet er:  

o Status på de særlige pladser og drøftelse af, hvad der optager kommunerne 

o Hvad er det der gør, at borger ikke bliver indstillet til plads, og hvilke tilbud skal 

de så visiteres til? 

o Hvad er et ’’behandlingsbehov, der gør, at borgeren kan udvikle sig?’’   

o Hvilke diagnoser kan der ikke behandles på? 

o Forventningsafstemning til forløb og bedre udslusning fra De særlige Pladser. 

 

• Øvrige punkter til netværksmødet er:  

o Opmærksomhedspunkter og pejlemærker for udrulning af FACT-team og udvik-

ling af Stepped Care-modellen 

o Regionens arbejde med ”Fremtidens psykiatri” (der afvikles aktuelt interview 

med bl.a. kommunale personer samt en konference den 6. september 2021) 

o Opfølgning på Dialogmøde om Rammeaftalens implementering: Her er fokusom-

råde om borgere med psykiske vanskeligheder 

o De første erfaringer fra virtuel kommunikation med brug af Vita Comm i Ros-

kilde Kommune 

o Hvad sker der aktuelt på den nationale scene  
 

 

Netværksgruppen Voksne Handicappede har følgende temaer på dagsordenen: 

• Videre arbejde med tværkommunal kompetenceudvikling inden for hjerneskadeområdet  

• Nyt fra Rammeaftale Sjælland – opfølgning fra dialogmødet den 27. august 2021 

• Videre arbejde med tilbud til/ temadag om udviklingshæmmede 

• Rekruttering og fastholdelse af medarbejderkompetencer 

• Runde med interessant nyt fra region og kommuner  

 

 

Indstilling: 

Det indstilles: 

• At styregruppen tager orienteringen til efterretning  
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Bilag: Ingen 

 

 

Beslutning:  

Orienteringen blev taget til efterretning.  

 

 

 

D) Nyt fra K17 og KKR 

 

Beslutningstema:  

Styregruppen orienteres  

 

 

Baggrund: 

 

• Følgende K17-møder resterer i 2021: 24/9 

 

• Følgende møder i KKR Sjælland resterer i 2021: 13/10 

 

• Endvidere er der formøde i KKRs dialogforum den 20/9 og møde 23/9  

 

• Styregruppemøder er som udgangspunkt placeret 14 dage før møder i K17  

 

 

Indstilling: 

Det indstilles 

• At styregruppen tager orienteringen til efterretning. 

 

 

Bilag: 

• Dagsorden KKR Sjælland 30/8:  

https://www.kl.dk/media/28374/dagsorden-sjaelland-30-august-2021.pdf 

https://www.kl.dk/media/28373/bilag-kkr-sjaelland-30-august-2021.pdf 

 

 

Beslutning:  

Orienteringen blev taget til efterretning. Styregruppen besluttede, at der fremadrettet ikke er 

behov for henvisning til KKR og K17, da styregruppens medlemmer på anden vis får, eller kan 

få information herom.   

 

 

 

E) Nyt fra styregruppen og sekretariatet  

 

Beslutningstema:  

Styregruppen orienteres  

 

 

Baggrund: 

https://www.kl.dk/media/28374/dagsorden-sjaelland-30-august-2021.pdf
https://www.kl.dk/media/28373/bilag-kkr-sjaelland-30-august-2021.pdf
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Mundtlig orientering fra formanden på mødet. 

 

 

Indstilling: 

Det indstilles 

•  At styregruppen tager orienteringen til efterretning. 

 

 

Bilag: Ingen 

 

 

Beslutning:  

Orienteringen blev taget til efterretning.  

 

 

 

7. Evt. 

 

 

 

8.  Næste Styregruppemøde  

 

Beslutningstema: 

Styregruppen beslutter dato for næste styregruppemøde   

 

  

Baggrund:  

Der er ikke planlagt yderligere styregruppemøder i 2021.  

 

KL ønsker, at alle direktører i kommunerne mødes med Ankestyrelsens dialogforum.  

Derfor ville det være oplagt at lægge styregruppemøde umiddelbart inden mødet med Anke-

styrelsens dialogforum – som fysisk møde.  

 

 

Indstilling: 

Det indstilles 

• At styregruppen beslutter dato for næste styregruppemøde  

 

 

Bilag: Ingen 

 

 

Beslutning:  

Styregruppen besluttede, at Anne Andersen KKR aftaler webmøde med Ankestyrelsens dialog-

forum.  

Sekretariatet udsender doodle til styregruppen angående planlægning af styregruppemøde til 

afholdelse i december 2021.  
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9. Punkter til næste styregruppemøde: 

• Ankestyrelsens dialogforum 

• Ambitioner for Rammeaftale 23/24. a) styregruppe, b) netværksgrupperne.  

• Udvikling af kvalitetstilbud  

• Foreløbigt nyt omkring den foreløbige takstbekendtgørelse.  

• Børnehuse takststruktur.  

• Regeringens evaluering af det specialiserede socialområde 

• Socialstyrelsens centrale udmeldinger 

• Nationale standardkontrakter på børne- og ungeområdet 

 


