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Dagsordenspunkter til styregruppemøde den 25/6-2021  

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

 

1. Godkendelse af dagsorden til styregruppemøde 25/6 

 

 

Punkter til indstilling/beslutning: 

 

2. Dialog med Socialtilsyn Øst: Årsrapport 2020  

 

3. Børne- og ungeområdet med fokus på forsyningssikkerhed og kvalitet i tilbud 

 

 

4. Punkter til orientering: 

 

A) Proces for implementering af rammeaftale 2021-22 IV og dialogmøde 27/8 II 

B) Nyt fra Netværksgrupperne: Opfølgning på årsrapporter mv. 

C) Henvendelse til Region Sjællands Psykiatri-ledelse fra Styregruppen for Rammeaftalen III  

D) VISOs kommende udbud på voksenområdet  

E) Nyt om de særlige pladser i psykiatrien 

F) Standardkontrakter 

G) Nyt fra Socialstyrelsen: Udfordringer ift. voksne på det specialiserede socialområde og CU 

H) Status på Regeringens evaluering af det specialiserede socialområde 

I) Webinar om kompetenceudvikling indenfor hjerneskadeområdet 4/6 og videre proces 

J) Nyt fra K17 og KKR 

K) Nyt fra styregruppen og sekretariatet  

 

5. Evt. 

 

6.  Punkter til næste styregruppemøde 27/8-2021: 

• Opfølgning på dialogmøde om implementering af rammeaftale 2021-22 

• Regeringens evaluering af det specialiserede socialområde 

• Socialstyrelsens centrale udmeldinger 

• De særlige pladser i psykiatrien 

• Nationale standardkontrakter på børneområdet 
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1. Godkendelse af dagsorden til styregruppemøde 25/6 

 

• Styregruppen godkendte dagsordenen. 

 

 

 

Punkter til indstilling/beslutning: 

 

 

2. Dialog med Socialtilsyn Øst: Årsrapport 2020 

 

Beslutningstema: Styregruppen orienteres og drøfter årsrapporten med SØ 

 

Følgende er modtaget fra Socialtilsyn Øst: 

 

Baggrund: 

Socialtilsynet udarbejder en årsrapport om tilbuddenes kvalitet, som skal sendes til sekretaria-

tet for rammeaftalen og socialstyrelsen senest den 1. juli året efter det kalenderår rapporten 

vedrører. Årsrapporten beskriver Socialtilsyn Østs erfaringer med tilbuddenes og plejefamilier-

nes faglige og organisatoriske kvalitet på udvalgte fokuspunkter. Socialtilsynets kvantitative 

virke beskrives ligeledes. Rapportens konklusioner skal indgå i drøftelserne om den rammeaf-

tale på det specialiserede sociale område og det almene ældreboligområde, som indgås mel-

lem kommunalbestyrelserne i regionen og regionsrådet.  

 

Socialtilsyn Øst aflagde i 2020 i alt 2.234 tilsynsbesøg hos de 399 sociale tilbud og 1.085 ple-

jefamilier, som socialtilsyn Øst havde i 2020-opgaveporteføljen. Alle plejefamilier, tilbud og af-

delinger har minimum fået et besøg som foreskrives i lov om socialtilsyn. 

I 2020 havde socialtilsynet særligt fokus på, den nye lov på plejefamilieområdet der trådte i 

kraft den 1. juli 2019. Socialtilsyn Øst har i forbindelse med fokusemnet interesseret os for, 

hvad plejefamilierne forventes at kunne inden for typologierne, sammenholdt med kvaliteten 

socialtilsynet møder. Derudover er der analyseret på plejefamiliernes kvalitet i forhold til at øn-

ske eller søge ændringer i godkendelsen, specifikt i typologien.   

 

Derudover har vi blandt andet truffet følgende antal afgørelser, ansøgninger mm.: 

• Ny-godkendt 48 plejefamilier og 19 sociale tilbud  

• Truffet 13 afgørelser med vilkår der indeholdt 17 vilkår  

• Truffet 8 afgørelser om påbud der indeholdt 10 påbud 

• Truffet 7 afgørelse om skærpet tilsyn der indeholdt 23 påbud 

• Truffet 2 afgørelse om tilbagekaldelse af godkendelsen 

• Modtaget 270 ansøgninger vedrørende væsentlige ændringer – 82 på tilbudsområdet og 

188 på plejefamilieområdet  

• Modtaget 89 anmodninger om aktindsigt, disse er behandlet efter henholdsvis forvaltnings-

lovens- og offentlighedslovens regler.  

• Modtaget og behandlet 256 henvendelser om bekymrende forhold – whistleblowordningen.  

 

Tilsynsopgaverne i 2020 blev udført af 72 medarbejdere – 51 tilsynskonsulenter, 17 stabsmed-

arbejdere og 4 ledere. 

Der er et fald på 1,8 % i antal godkendte pladser på plejefamilieområdet i forhold til 2019. An-

tallet af antal ledige plader er på niveau med antallet i 2019. 
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Den samlede vurdering er, at ønsket fra regeringens side om et kvalitetsløft på det specialise-

rede sociale område, er i en fortsat positiv udvikling, og at samarbejdsrelationerne mellem so-

cialtilsynet, tilbuddene og kommunerne styrkes blandt andet ved kontinuerlig dialog. Mere spe-

cifikt kan det konkluderes: 

• At de sociale tilbud og plejefamilierne vedrørende de udvalgte fokuspunkter har en ge-

nerel høj kvalitet. 

• At antallet af godkendte plejefamilier i 2020 er svagt stigende for første gang siden 

2015, som hænger sammen med, at antallet af ansøgninger om ny-godkendelse som 

plejefamilie er stigende i Socialtilsyn Øst. 

• At 50,3 % af de plejefamilier Socialtilsyn Øst har ny-godkendt i perioden 2015-2019 

fortsat er aktive pr. 31. december 2020. 

• At der er et markant fald i antal plejefamilier og tilbud, der ønsker at ophøre af egen 

drift. 

• At kvalitetsmodellen fortsat har skabt en øget bevidsthed om selve opgaven med at 

være plejefamilie, i forhold til fagligheden og hvilke gensidige forventninger/krav, der er 

mellem plejefamilien og anbringende kommune. 

• At plejefamilierne kan blive mere bevidste om og tage ansvar for deres kompetenceud-

vikling. 

• At Plejefamilierne i almen, forstærket og specialiseret typologi i vid udstrækning formår 

at sikre udvikling og trivsel for plejebørn med et støttebehov svarende til typologien. 

• At plejefamiliernes kvalitet i forhold til at håndtere udfordringer og belastninger i rela-

tion til barnets støttebehov, samarbejde med biologisk netværk og samarbejdspartnere 

i øvrigt samt have opmærksomhed på at søge relevant støtte og kompetenceudvikling 

styrkes fra almene over forstærkede og til specialiserede plejefamilier. Dette er i over-

ensstemmelse med den forventede indsats i lyset af plejebørns støttebehov i typolo-

gien. 

• At tilbuddene kan blive endnu bedre til at inddrage børnene/de unge i forhold til at ud-

arbejde individuelle mål i forhold til at understøtte udvikling af barnets/den unges kom-

petencer til at indgå i sociale relationer og leve et så selvstændigt liv som muligt. 

På baggrund af konklusionerne i denne årsrapport kan vi anbefale: 

• At både de sociale tilbud og plejefamilierne fortsætter den positive udvikling i forhold til 

arbejdet med deres egne udviklingspunkter, der fremgår af tilsynsrapporten. 

• At kommunernes fokus på at rekruttere plejefamilier fastholdes og udbygges fordi: 

o Antallet af ny-godkendte plejefamilier er svagt stigende 

o Antallet af aktive plejefamilier er svagt faldende, herunder antallet af pladser. 

• At der er opmærksomhed på handleplaner med opdaterede og konkrete brugbare mål 

for barnets udvikling og at dette sikres af anbringende kommune og efterspørges af 

plejefamilierne. 

• At der er opmærksomhed på løbende kompetenceudvikling og at vejledning, supervi-

sion og efteruddannelse sikres af anbringende kommune og efterspørges af plejefamili-

erne i overensstemmelse med plejeopgavens omfang. 
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• At der er opmærksomhed på og bevidsthed om den enkelte plejefamilies ressourcer og 

begrænsninger inden for typologien og at anbringende kommune løbende og i forbin-

delse med visitation indgår i dialog med plejefamilierne om rækkevidden af deres god-

kendelse. 

• At de sociale tilbud fortsætter arbejdet med at udvikle deres praksis med at inddrage 

børnene/de unge i forhold til at udarbejde individuelle mål for at understøtte udvikling 

af barnets/den unges kompetencer til at indgå i sociale relationer og leve et så selv-

stændigt liv som muligt. 

• At sociale tilbud, plejefamilier og anbringende kommuner i fællesskab har opmærksom-

hed på, at der indgår specifikke mål vedrørende uddannelse og beskæftigelse i handle-

planerne, således at der sikres et fortsat fokus på anbringende kommuners rolle i koor-

dinering af forhold vedrørende anbragte børn og unges skolegang og uddannelse. 

• At kommunerne har opmærksomhed på sociale tilbuds og plejefamiliers oplevelse af 

kvaliteten af sagsbehandlingen og samarbejdet i forbindelse med, at den anbragte unge 

nærmer sig de 18 år. 

Socialtilsyn Øst indleder og deltager under punktet. 

Indstilling 

Det indstilles: 

• At styregruppen tager orientering til efterretning  

• At styregruppen drøfter de fremsatte anbefalinger og herunder i forhold til kommende 

års rammeaftale. 

• At sagen videresendes til K17 og KKR 

 

Beslutning:  

Styregruppen tog orienteringen til efterretning.  

Styregruppen drøftede årsrapporten og havde 3 opmærksomhedspunkter: 

• Der er fortsat behov for fokus på rekruttering af plejefamilier, blandt andet i hvilket om-

fang disse anvendes af kommuner uden for regionen, og om der kan hentes viden, som 

kan bruges i rekrutteringen ved at se på de ny-rekrutterede plejefamiliers profil.  

• Der bør være opmærksomhed på, om den større andel sanktioner på private end kom-

munale tilbud afspejler forskelle i kvalitet.  

• Endelig bør der være en opmærksomhed på, i hvilken udstrækning krav og anbefalinger 

i relation til tilsynet er udgiftsdrivende på tilbuddene.   

 

Sagen videresendes med styregruppens opmærksomhedspunkter til K17 og KKR til oriente-

ring.  

 

Bilag: 

• Socialtilsyn Østs årsrapport 2020  

 

Beslutning:  

  

 

3. Børne- og ungeområdet med fokus på forsyningssikkerhed og kvalitet i tilbud 

 

Beslutningstema:  

Styregruppen drøfter børne- og ungeområdet med fokus på forsyningssikkerhed og kvalitet i 

tilbud 
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Baggrund: 

På styregruppemøde 12/5 blev det, under drøftelsen af årsrapporten for netværksgruppen 

Børn og Unge, besluttet at sætte øget fokus på børne-og ungeområdet på næste møde    

 

Ift. børn og ungeområdet blev på styregruppemødet 12/5 bl.a. betonet følgende: 

• Det er væsentligt med billige boliger til de unge, og der skal være særlig opmærksom-

hed på boligforsyningen til de unge i rammeaftalearbejdet og herunder også dialog med 

boligselskaber og overvejelse af muligheden for nye løsninger.   

Ift. netværksgruppen for børn og unge blev bl.a.  særligt fremhævet: 

• Psykiatriområdet: Samarbejde med psykiatridelen: 1) arbejdsgruppe om bedre samar-

bejde om henvisningspraksis, da mange henvisninger bliver tilbagevist. 2) arbejds-

gruppe om anbefalinger ift. at kvalificere samarbejdet med psykiatri og anbragte børn 

og unge på botilbud. Der er behov for opmærksomhedspunkt ift. kommunernes børne-

tilbud, da vi er forsyningsudfordrede på børneområdet i region sjælland særligt ift. unge 

med komplekse problemstillinger, og der er behov for øget samarbejde om forsynings-

sikkerhed og herunder også landspolitisk fokus. Ift. forsyningsudfordringen kan skeles 

til region hovedstadens model med fælles underskudsdækning i forbindelse med opret-

telse af pladser.   

 

Repræsentanter for netværksgruppen Børn og Unge indleder og deltager under punktet. 

  

Indstilling: 

Det indstilles: 

• At styregruppen drøfter børne- og ungeområdet med fokus på forsyningssikkerhed og 

kvalitet i tilbud samt den videre proces  

 

Beslutning:  

Styregruppen drøftede børne- og ungeområdet.  

Der er et fortsat behov for fokus på rekruttering af plejefamilier jf. også drøftelse under punkt 

2. 

Der opleves aktuelt et pres ift. en stigning i antal børn og unge med psykiske vanskeligheder, 

herunder med behov for kontakt til behandlingspsykiatrien. Tematikken inddrages derfor på 

det aftalte dialogmøde om implementering af rammeaftalen den 27. august 2021. 

Endelig dagsordenssættes området som en temadrøftelse i regi af styregruppen i efteråret 

2021.  

  

 

4. Punkter til orientering: 

A) Proces for implementering af rammeaftale 2021-22 IV og dialogmøde 27/8 II 

B) Nyt fra Netværksgrupperne: Opfølgning på årsrapporter mv. 

C) Henvendelse til Region Sjællands Psykiatri-ledelse fra Styregruppen for Rammeaf-

talen III  

D) VISOs kommende udbud på voksenområdet  

E) Nyt om de særlige pladser i psykiatrien 

F) Standardkontrakter 

G) Nyt fra Socialstyrelsen:  

- Udfordringer ift. voksne på det specialiserede socialområde og CU-hørng 

H) Regeringens evaluering af det specialiserede socialområde 
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I) Webinar om kompetenceudvikling indenfor hjerneskadeområdet 4/6 og videre 

proces 

J) Nyt fra K17 og KKR 

K) Nyt fra styregruppen og sekretariatet  

 

 

A) Proces for implementering af rammeaftale 2021-22 IV og dialogmøde 27/8 II 

 

Beslutningstema: Styregruppen orienteres 

 

Baggrund: 

På styregruppemødet 12/5 var der opbakning til program og materiale for dialogmødet 27/8 

med få justeringer og ligeledes opbakning til også at invitere virksomhedsledere til dialogmø-

det. Der var opbakning til eksterne oplægsholdere på dialogmødet og mulige vinkler kunne 

f.eks. være god praksis ift. hvordan man arbejder recoveryorienteret.  Mulige oplægsholdere 

kunne f.eks. være Elisabeth Thomassen fra Socialstyrelsen ift. deres paraplyprojekt om styrket 

kvalitet i socialpsykiatrien suppleret med Roskildes kommunale perspektiv indenfor delprojek-

tet om partnerskab om strategisk udvikling og omlægning af socialpsykiatrien. Det blev aftalt 

at implementeringsgruppen arbejder videre med forslag til oplægsholdere og program for dia-

logmødet 27/8 på baggrund af drøftelserne og ift. mulige oplægsholdere på dagen.  

 

Sekretariatet har ultimo maj kontaktet Elisabeth Thomassen og aftalt at hun holder oplæg 

27/8 om psykiatriområdet: Socialstyrelsens projekt om styrket kvalitet i socialpsykiatrien.  

Det er aftalt med Mette Heidemann at hun er medoplægsholder om de kommunale erfaringer 

fra Roskildes deltagelse i partnerskabsprojektet. Samlet vil de to oplæg vare ca. 1 time. 

 

Outlookinvitation er udsendt 9/4 og medio maj en reminder ift. at sende invitationen videre til 

fagpersoner: Virksomhedsledere mv. Socialtilsyn Øst er også inviteret. Pt. er ca. 45 tilmeldte   

 

Implementeringsgruppen har afholdt møde 17/6 og 18/6 er udsendt mail til direktører og che-

fer med invitation og materiale til dialogmødet 27/8. Der udsendes en reminder i starten af au-

gust.  

 

Implementeringsgruppen forudsætter at styregruppemedlemmerne er tovholdere på gruppe-

drøftelserne om de enkelte fokusområder og herunder med ansvar for at samle op på dialog-

mødet 27/8. 

 

Vedhæftet er let forkortet invitation/program med fokusområderne udspecificeret. 

Det øvrige udsendte materiale er kort om rammeaftalen og oversigt over fokusområderne som 

blev godkendt på styregruppemøde 12/5. 

 

Indstilling: 

Det indstilles: 

• At styregruppen tager orienteringen til efterretning  

 

Bilag: 

• Invitation/program til dialogmøde 27/8, udsendt til direktører og chefer 18/6  

 

Beslutning: 

• Styregruppen tog orienteringen til efterretning.  
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B)  Nyt fra Netværksgrupperne: Opfølgning på årsrapporter mv. 

 

Beslutningstema: Styregruppen orienteres og drøfter evt. relevante punkter/temaer  

 

Baggrund: 

Netværksgrupperne Voksne Sindslidende og Voksne handicappede har afholdt møder hhv. 

28/5 og 8/6 bl.a. med opfølgende drøftelser ift. årsrapporterne for 2020 jf. referater i bilag. 

 

Netværksgruppen Voksne sindslidende havde bl.a. et punkt om fokus på de unge med mistriv-

sel og psykiske udfordringer og herunder hvilke nye tiltag der er planer om eller er iværksat i 

kommunerne: 

• Socialstyrelsen har projekt med 8 kommuner på landsplan, som handler om tidlig fore-

byggende tiltag for 13-25 årige. Det er en tresporet indsat omkring åbenrådgivning, 

gruppetilbud, og familietilbud. Der er projekt midler til tre år.  

• Oprustning på misbrugsbehandling da det ses at der er stor tilgang blandt unge. Det 

ses generelt stigning i at tilbyde rusmiddelbehandling helt ned til 13 årige. Svær at 

finde gode og relevante døgnmisbrugsbehandling til unge.   

• Andet udfordring er unge med spiseforstyrrelser. Ofte uenigheder med regionens Klinik 

for Spiseforstyrrelse, som mener kommunen skal lave spisetræning, selv om det ikke er 

en del af det kommunale indsatsområde (laver ikke symptom-behandling).  

• Mange unge søger om botilbud. De har det dårligt med blandt udadreagerende adfærd, 

er ofte i konflikt med forældre, har begyndende eller moderat misbrug, fravær fra ud-

dannelse.   

• Der var genkendelse af, at der mangler billige boliger, der kan rumme unge mennesker. 

Både for at undgå at unge starter deres voksenliv i et døgntilbud, men også for at for-

hindre andre dyre indsatser.  

Afledt af mødet med psykiatriledelsen 11/5, hvor også tovholderen for netværkgruppen for 

voksne sindslidende deltog, blev det aftalt at konsulent Svend Christensen fra psykiatriledel-

sens sekretariat fremadrettet deltager i netværksgruppen for voksne sindslidendes møder, før-

ste gang 28/5 og fortæller om regionens tanker med FACT-teams og Stepped Care. 

Status er at F-ACT-teams ikke helt er rullet ud, da regionen har udfordringer med at skaffe det 

relevante tværfaglige personale. Stepped Care er under opstart og skal foldes sammen med 

Kalundborg, Holbæk, Ringsted, Næstved og sikkert også Roskilde kommuner.  

 

Netværksgruppen Voksne Handicappede havde bl.a. følgende emner/temaer som netværket 

ønsker at løfte op i rammeaftalen: 

• Det gode samarbejde med brugere og pårørende på handicapområdet – i sam-

arbejde med handicaporganisationerne (fokusområde 3)  

Vi ser flere eksempler, hvor vi (kommunerne) ikke lykkes med god forventningsafstem-

ning. Noget ser vi i form af klager fra borgere/pårørende, når de ikke får det de, synes, 

de har behov for. Noget handler om, at forventningerne til hvad man kan få ”fra kom-

munen”, generelt er stigende. Noget handler om at kommunikere afgørelsen bedre. No-

get handler om grundlæggende om mistillid – borgere der oplever at kæmpe mod sy-

stemet. Under alle omstændigheder er det en større og tilbagevendende udfordring. Og 

et emne som er svært at arbejde med og ”lande rigtigt”. Ikke mindst fordi der ofte også 
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er pres fra politikere og medier, og sagsbehandlere som oplever at komme i klemme i 

X-pres. Relevante spørgsmål er:  

Hvordan kan vi tale om og arbejde med udfordringerne på en konstruktiv måde? 

Hvordan skaber vi de gode relationer og gensidig tillid i samarbejdet? 

vi er afhængige af med- og modspil fra handicap organisationerne, hvis vi skal lykkes. 

Inddragelse af erfaringer fra Odsherred og Roskilde: 

Odsherred har med afsæt i oplæg fra KL og Danske Handicaporganisationer med 5 prin-

cipper for god borgerinddragelse inviteret handicaporganisationerne til en drøftelse.  

Roskilde har indført ABC-metoden, som består af 3 trin: A: Anerkend, B: Bearbejd, C: 

Call-back 

 

• Samarbejde omkring sikre kapacitet for tilbud (fokusområde 5).  

Målgrupper som borgere med svære spiseforstyrrelser, ældre udviklingshæmmede med 

andre problemer end udviklingshæmning, jf. netværkets drøftelser på tidligere møder. 

Det kunne være interessant at undersøge samarbejdsmuligheder nærmere.  

- Fx er man i Roskilde ved at undersøge mulighederne for et strategisk samarbejde 

med andre, herunder private fonde. Kunne man fs. inspirere nogle af de private 

fonde til at etablere et tilbud til (yngre udviklingshæmmede eller borgere med au-

tisme) i Roskilde. Tilbuddet skulle også sælge pladser til andre kommuner.Fx hente 

inspiration fra Rammeaftale Hovedstaden, der arbejder med en økonomimodel hvor 

man laver underskudsgaranti for at give incitament til kommuner om at åbne tilbud, 

hvor de ikke selv bærer risiko.  

• Udfordringer med udmåling af BPA udgør dels et konkret eksempel problematik 

nævnt under emne 1. Faktisk er problemet så stort, at det kan være svært at skaffe 

medarbejdere til denne type sager. Dels er det en udfordring, at kommunerne har me-

get forskellige måder at udmåle BPA på. Det giver bla. store udfordringer, når borgere 

flytter til kommunen.  

 

• Det gode mellemkommunale samarbejde ved sagsoverdragelse. Opfølgning på net-

værkets forslag om ”god skik”: At fraflytterkommunen betaler den første måned, her-

under ift. lovhjemmel. I den forbindelse arbejdes der også på at afklare, om der er et 

juridisk problem med at betale den første måned. 

 

Der vil på mødet blive givet en orientering. 

 

Indstilling: 

Det indstilles: 

• At styregruppen tager orienteringen til efterretning og at netværksgruppernes bemærk-

ninger indgår i det videre arbejde med rammeaftalen og herunder ift. dialogmødet 27/8 

 

Bilag: 

• Referat fra møde i netværksgruppen Voksne Sindslidende 28/5: 

https://www.rs17.dk/media/hrjbdvkp/2021-05-28-referat-af-

netv%C3%A6rksm%C3%B8de-voksne-sindslidende.pdf  

• Referat fra møde i netværksgruppen Voksne Handicappede 8/6: 

https://www.rs17.dk/media/nbwl2ls0/rs17-referat-netv%C3%A6rksm%C3%B8de-

voksne-handicappede-8-juni-2021.pdf 

 

Beslutning: 

https://www.kl.dk/forsidenyheder/2021/februar/faelles-principper-fra-kl-og-dh-skal-styrke-retssikkerheden/
https://www.kl.dk/forsidenyheder/2021/februar/faelles-principper-fra-kl-og-dh-skal-styrke-retssikkerheden/
https://www.rs17.dk/media/hrjbdvkp/2021-05-28-referat-af-netv%C3%A6rksm%C3%B8de-voksne-sindslidende.pdf
https://www.rs17.dk/media/hrjbdvkp/2021-05-28-referat-af-netv%C3%A6rksm%C3%B8de-voksne-sindslidende.pdf
https://www.rs17.dk/media/nbwl2ls0/rs17-referat-netv%C3%A6rksm%C3%B8de-voksne-handicappede-8-juni-2021.pdf
https://www.rs17.dk/media/nbwl2ls0/rs17-referat-netv%C3%A6rksm%C3%B8de-voksne-handicappede-8-juni-2021.pdf
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• Styregruppen tog orienteringen til efterretning. 

 

 

C) Henvendelse til Region Sjællands Psykiatri-ledelse fra Styregruppen for Rammeaf-

talen III  

 

Beslutningstema: Styregruppen orienteres 

 

Baggrund: 

På styregruppemøde 26/3 og 12/5 blev orienteret om at styregruppen i februar har henvendt 

sig til Region Sjællands Psykiatri-ledelse om F-ACT-teams og Stepped Care-model og herunder 

om dialog om samarbejdet og at der er afholdt møde med Psykiatrien 11/5.  

 

På mødet 11/5 deltog Region Sjællands Psykiatri-ledelse og Rammeaftale Sjælland samt Sund-

hedssekretariatet. Formålet med mødet var at have en god dialog om det tværsektorielle sam-

arbejde og herunder med fokus på temagruppen for voksne med psykisk sygdom. På mødet 

blev det aftalt at konsulent Svend Christensen fra psykiatriledelsens sekretariat fremadrettet 

deltager i netværksgruppen for voksne sindslidendes møder, første gang 28/5. 

 

På styregruppemøde 12/5 tog styregruppen tog orienteringen til efterretning. Der var stor in-

teresse for det fælles samarbejde på mødet mellem psykiatrien, rammeaftale Sjælland og 

sundhedssekretariatet og herunder med fokus på sundhedsaftalens temagruppe for voksne 

med psykisk sygdom.  

 

Der vil på mødet blive givet en orientering. 

 

Indstilling: 

Det indstilles: 

• At styregruppen tager orienteringen til efterretning 

 

Beslutning: 

• Styregruppen tog orienteringen til efterretning. 

 

 

D) VISOs kommende udbud på voksenområdet  

 

Beslutningstema: Styregruppen orienteres og drøfter evt. yderligere informationstiltag 

 

Baggrund: 

Ift. VISO’s kommende udbud på voksen området har Rammeaftale sjælland i maj orienteret 

rammeaftalestyregruppen og kommunerne (via vores faglige netværksgrupper). Socialstyrel-

sen er ligeledes kontaktet med forventning om at de også orienterer kommunerne og melder 

tilbage omkring tidsplan og proces for udbuddet. Socialstyrelsen er blevet bedt om at frem-

sende yderligere materiale og herunder proces- og tidsplan samt deadline for udbuddet.  

 

Primo juni har VISO svaret følgende (som er videresendt til netværksgrupperne) 

”Torsdag d. 20. maj 2021 blev der åbnet for afgivelse af høringssvar i forbindelse med voksen-

udbuddet. 

Det er annonceret via Socialstyrelsens nyhedsmail. 

Hermed link: 
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https://socialstyrelsen.dk/tvaergaende-omrader/Udbud-og-annonceringer/tvaergaende-omra-

der/horing-udbud-pa-voksenomradet-i-viso 

 

Høringen foregår i perioden 19. maj til 14. juni 2021.  

Der er tale om udkast til udbudsmateriale. Det endelige udbudsmateriale vedr. udbud af ydel-

ser på voksenområdet i VISO forventes at blive annonceret i august/september 2021. 

 

Af høringsmaterialet fremgår bl.a.: 

- Oversigt over alle udbud, som forventes at blive udbudt i denne runde på voksenudbud-

det i VISO 

- Målgruppebeskrivelser, kombinationsproblematikker og cases. Det vil være forskelligt 

hvilket høringsmateriale, der er tilgængeligt for de forskellige udbud. 

- Udkast til spørgsmål og skabeloner, som skal udfyldes af tilbudsgivere i forbindelse 

medtilbudsafgivelsen på udbuddet.  

- Skabeloner vedrørende CV, metoder og faglige tilgange, typer af udredning og samar-

bejdsaftale medunderleverandører.” 

 

Supplerende har sekretariatet spurgt VISO om de har kontaktet kommunerne direkte ift. infor-

mation om det kommende udbud eller planlægger at gøre det og hvornår? 

VISO i deres svar har henvist til møde i KL's Koordinationsforum for det specialiserede social- 

og specialundervisningsområde d. 29. april har Socialstyrelsen orienteret om udbud i VISO ge-

nerelt, herunder gjort opmærksom på, at næste udbud i VISO-regi vil være på voksenområdet, 

forventeligt august/september 2021. Der er ligeledes orienteret om dette gennem diverse ny-

hedsmails fra Socialstyrelsen. I forbindelse med oplægget for KL’s Koordinationsforum er det 

drøftet, at det vil være relevant, hvis KL er obs på at orientere bredere ud, når udbuddet 

igangsættes – fx via medlemmerne af koordinationsforum/KKR.  Det er således op til KL, om 

de vil orientere bredere ud, når udbuddet annonceres.  VISO informerer ikke yderligere – ej 

heller særskilt til kommunerne og henviser til Socialstyrelsens nyhedsmail, hvor det kom-

mende udbud vil blive annonceret. 

 

Indstilling: 

Det indstilles: 

• At styregruppen tager orienteringen til efterretning  

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

det 

Bilag: 

• Link til Socialstyrelsens nyhedsmail: 

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

omrader/horing-udbud-pa-voksenomradet-i-viso 

 

Beslutning: 

• Styregruppen tog orienteringen til efterretning. 

 

 

 

E) Nyt om de særlige pladser i psykiatrien: Ommærkning af pladser og evaluering 

 

Beslutningstema: Styregruppen orienteres og drøfter den videre proces 

 

Baggrund: 

https://socialstyrelsen.dk/tvaergaende-omrader/Udbud-og-annonceringer/tvaergaende-omrader/horing-udbud-pa-voksenomradet-i-viso
https://socialstyrelsen.dk/tvaergaende-omrader/Udbud-og-annonceringer/tvaergaende-omrader/horing-udbud-pa-voksenomradet-i-viso
https://socialstyrelsen.dk/tvaergaende-omrader/Udbud-og-annonceringer/tvaergaende-omrader/horing-udbud-pa-voksenomradet-i-viso
https://socialstyrelsen.dk/tvaergaende-omrader/Udbud-og-annonceringer/tvaergaende-omrader/horing-udbud-pa-voksenomradet-i-viso
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På styregruppemøde 12/5 blev orienteret om status for de særlige pladser og herunder er 7 af 

de 23 pladser imidlertidigt lukket indtil 31/7 og af de resterende 16 pladser er 7 belagt pr. juni 

2021. Der er pr. 5/5 udsendt høringsbrev til kommunerne jf. at region sjælland på den bag-

grund ønsker at ommærke 5 særlige pladser til almindelige psykiatrisengepladser.  

 

Alle kommuner har pr. juni svaret på høringsbrevet og der er generel opbakning til ommærk-

ningen af de 5 pladser og derudover har nogle kommuner afgivet supplerende bemærkninger. 

På den baggrund er region sjælland i gang med at planlægge den videre proces ift. ommærk-

ning og melder ud om denne snarest. 

 

VIVE’s evaluering offentliggjort pr. 8/6 og kan læses på deres hjemmeside, se link i bilag e. 

https://www.vive.dk/da/udgivelser/evaluering-af-de-saerlige-pladser-i-psykiatrien-16234/ 

 

Ifølge VIVE fremstår de særlige pladser i psykiatrien som fagligt relevante og virksomme, men 

der er problemer med ubenyttede pladser, og udfordrende rammevilkår modarbejder intentio-

nen med ordningen. Derfor bør man bl.a. gentænke finansieringen, lyder anbefalingen i VIVEs 

evaluering. 

 

Ifølge KL bør modellen for de særlige psykiatripladser laves om. Evalueringen fra VIVE viser 

med al tydelighed, at modellen for de særlige pladser i psykiatrien rummer en række 

problemer. Konstruktionen er uhensigtsmæssig og bør laves om, mener KL-udvalgsfor-

mand. Se KLs pressemeddelelse i bilag. 

 

Sundhedsministeriet arbejder på en proces for det videre arbejde med opfølgning på evaluerin-

gen. 

  

Indstilling: 

Det indstilles: 

• At styregruppen tager orienteringen til efterretning 

 

Beslutning: 

• Styregruppen tog orienteringen til efterretning. 

 

 

 

Bilag: 

• Link til rapport på VIVES hjemmeside: 

https://www.vive.dk/da/udgivelser/evaluering-af-de-saerlige-pladser-i-psykiatrien-

16234/ 

• Pressemeddelelse fra KL: https://www.kl.dk/forsidenyheder/2021/juni/model-for-saer-

lige-psykiatripladser-boer-laves-om/ 

 

 

F) Standardkontrakter 

Beslutningstema: Styregruppen orienteres 

 

Baggrund: 

https://www.vive.dk/da/udgivelser/evaluering-af-de-saerlige-pladser-i-psykiatrien-16234/
https://www.vive.dk/da/udgivelser/evaluering-af-de-saerlige-pladser-i-psykiatrien-16234/
https://www.vive.dk/da/udgivelser/evaluering-af-de-saerlige-pladser-i-psykiatrien-16234/
https://www.kl.dk/forsidenyheder/2021/juni/model-for-saerlige-psykiatripladser-boer-laves-om/
https://www.kl.dk/forsidenyheder/2021/juni/model-for-saerlige-psykiatripladser-boer-laves-om/
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På styregruppemøde 26/3 besluttede Styregruppen for rammeaftalen at lægge til grund at KL’s 

nationale standardkontrakter afløser rammeaftale sjællands standardkontrakter og at der sna-

rest igangsættes implementering af voksenkontrakterne i kommunerne samt at sagen tages på 

som orienteringssag i K17 9/4.  

 

Status er at voksenkontrakterne ultimo marts er udsendt til kommunerne, hvor styregruppen 

for rammeaftalen anbefaler at KL’ nationale standardkontrakter afløser rammeaftale sjællands 

standardkontrakter og opfordrer kommunerne til snarest at tage de nationale voksenkontrak-

ter i brug og deltage i KL’s webinarer.  

 

Pr. primo juni er status for i implementering og ibrugtagning af voksenkontrakterne at det ge-

nerelle billede i kommunerne at man er i gang med at implementere dem. Kontrakterne kom-

mer til at erstatte de nuværende kontrakter og herunder i forbindelse med opfølgninger og ved 

indgåelse af nye kontrakter. Ift. Region Sjælland er der aftalt en ”blød” implementering, hvil-

ket vil sige, at nye kontrakter indgås med den nationale standardkontrakt og ved genforhand-

ling/statusmøder erstatter den nationale standardkontrakt den eksisterende kontrakt.    

 

For at understøtte implementering af standardkontrakterne i hver region er nedsat en stan-

dardkontraktgruppe. Standardkontraktgruppen har ansvar for dialog om og videreudvikling af 

standardkontrakterne og medlemmerne af gruppen har ansvar for at svare på spørgsmål til 

standardkontrakterne i egen region. Gruppen består af repræsentanter fra KL, en repræsen-

tant fra hvert rammeaftalesekretariat, en kommunal repræsentant f.eks. fra takstgrupper 

el.lign. fra hver region. Fra rammeaftale sjælland deltager John Frejlev, Lolland og Lise Wein-

handler, region sjælland samt rammeaftalesekretariatet ad hoc. Gruppen har afholdt opstarts-

møde i første kvartal og mødes herefter en gang i kvartalet. 

 

Ift. de nationale børnekontrakter er status at de er forsinket og forventes færdig efter som-

merferien. Den oprindelige plan var at lægge både børne- og voksenkontrakten samlet på 

hjemmesiden når børnekontrakten var færdig i maj. Da børnekontrakten er forsinket lægges  

lægges de nationale voksenkontrakter på rammeaftale sjællands hjemmeside snarest i juni og 

dette meddeles kommunerne efterfølgende. 

 

Beskrivelse af de nye standardkontrakter mv. indgår i forbindelse med revision af takstaftalen 

for 2022 som igangsættes når de endelige standardkontrakter er modtaget.  

 

Indstilling: 

Det indstilles: 

• At styregruppen tager orienteringen til efterretning 

 

Bilag:  

• Kommissorium for standardkontraktgruppe 
 

Beslutning: 

• Styregruppen tog orienteringen til efterretning. 

 

 

 

G) Nyt fra Socialstyrelsen  

- Udfordringer ift. voksne på det specialiserede socialområde og CU-høring 
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Beslutningstema: Styregruppen orienteres 

Baggrund: 

 

Udfordringer ift. voksne på det specialiserede socialområde: 

Socialstyrelsen har pr. ultimo maj udgivet rapporten:Udfordringer i forhold til voksne på det 

specialiserede socialområde - kommunale perspektiver — Socialstyrelsen - Viden til gavn 

Rapporten afdækker kommunernes perspektiver på udfordringer og behov for støtte inden for 

en række fokusområder på det specialiserede socialområde. Resultaterne i rapporten er base-

ret på en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse blandt danske kommuner. 

 

Blandt de 16 målgrupper, er der generelt flest kommuner, der oplever udfordringer i arbejdet 

med unge og voksne med svære psykiske vanskeligheder og hyppig kontakt til behandlings-

psykiatrien, unge og voksne med flere komplekse problemstillinger, der skal håndteres samti-

digt og unge og voksne med psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug. Disse målgrupper 

angår i overvejende grad socialpsykiatrien. 

På tværs af målgrupperne angiver kommunerne, at de særligt oplever udfordringer med at 

sætte ind med forebyggende og mindre indgribende tiltag, vækst i antallet af individer i mål-

grupperne samt at sikre relevant og effektivt samarbejde med andre relevante sektorer om 

indsatser og tilbud til målgrupperne. 

Resultaterne fra undersøgelsen peger på, at kommunerne generelt oplever udfordringer med 

indsamling og anvendelse af data samt systematisk opfølgning. Dette kommer blandt andet til 

udtryk ved udfordringer med at anvende data som grundlag for styring efter strategiske mål-

sætninger, at følge og udvikle kvaliteten i socialfaglige indsatser og metoder på en systematisk 

måde, at anvende data om borgere til refleksion over og udvikling af den socialfaglige praksis, 

samt at indsamle data om borgerens udvikling og trivsel på en systematisk måde. 

Kommunerne angiver, at det særligt er af indsatser og metoder, data og nøgletal samt kompe-

tenceudvikling som vil kunne bidrage til at imødekomme udfordringer på tværs af de tværgå-

ende temaer. 

Høring ift. Socialstyrelsens centrale udmeldinger: 

 

Ift. høring af de centrale udmeldinger har Socialstyrelsen primo juni gjort opmærksom på, at 

deres tidligere udsendte tidsplan er forsinket idet Det Faglige Råds møde er blevet udskudt fra 

den 25. maj til den 29. juni. Høringsrunden som tidligere ville foregå fra den 21. juni til den 2. 

august er på den baggrund blevet skubbet til den 5. juli med frist for indsendelse af kommen-

tarer den 23. august (dog med forbehold for, at planen kan forsinkes med et par enkelte 

dage). 

 

Sekretariatet tilrettelægger høringsprocessen med involvering af relevante fagpersoner og net-

værksgrupperne samt mailhøring i styregruppen. 

 

Der vil på mødet blive givet en orientering 

 

Indstilling: 

Det indstilles: 

https://socialstyrelsen.dk/udgivelser/udfordringer-i-forhold-til-voksne-pa-det-specialiserede-socialomrade-kommunale-perspektiver
https://socialstyrelsen.dk/udgivelser/udfordringer-i-forhold-til-voksne-pa-det-specialiserede-socialomrade-kommunale-perspektiver
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• At styregruppen tager orienteringen til efterretning 

Bilag:  

• Udfordringer ift. voksne på det specialiserede socialområde:  

https://socialstyrelsen.dk/udgivelser/udfordringer-i-forhold-til-voksne-pa-det-speciali-

serede-socialomrade-kommunale-perspektiver 

 

Beslutning: 

• Styregruppen tog orienteringen til efterretning. 

 

 

 

H) Status på regeringens evaluering af det specialiserede socialområde 

 

Beslutningstema: Styregruppen orienteres 

 

Baggrund: 

Regeringen igangsatte i sommeren 2020 en evaluering af det specialiserede socialområde. 

Evalueringen af det specialiserede socialområde er bl.a. begrundet i bruger- og interesseorga-

nisationers bekymring for, at der siden kommunalreformen er sket en afspecialisering af det 

specialiserede socialområde.  

  

I evalueringens spor 1 er der udarbejdet en række analyser og afdækninger til at belyse dette, 

som kan findes på ministeriets hjemmeside: www.sm.dk/arbejdsomraader/handicap/evalue-

ring-af-det-specialiserede-socialomraade. Analyserne, som bl.a. beskæftiger sig med tilbud, 

målgrupper og den strukturelle opbygning på det specialiserede socialområde, peger på, at hy-

potesen om afspecialisering på området ikke kan bekræftes. 

  

Sideløbende afprøves i spor 2 en model for specialeplanlægning på det specialiserede social-

område på tre målgrupper: borgere med autisme, borgere med erhvervet hjerneskade og bor-

gere med synsnedsættelse. Disse to spor i evalueringen afsluttes i september 2021. På bag-

grund af dette skal de politiske partier forventeligt i 4. kvartal drøfte, hvordan området bedst 

muligt indrettes fremadrettet i regi af evalueringens spor 3. 

  

Der er pt. ikke planlagt aktiviteter i Koordinationsforum i KL, men hver KKR har en deltager i 

planlægningsudvalget i spor 2 om specialeplanlægning. 

 

Indstilling: 

Det indstilles: 

• At styregruppen tager orienteringen til efterretning 

 

Bilag: 

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

raade. 

 

Beslutning: 

• Styregruppen tog orienteringen til efterretning. 

 

 

 

I) Tværkommunal kompetenceudvikling indenfor hjerneskadeområdet II 

https://socialstyrelsen.dk/udgivelser/udfordringer-i-forhold-til-voksne-pa-det-specialiserede-socialomrade-kommunale-perspektiver
https://socialstyrelsen.dk/udgivelser/udfordringer-i-forhold-til-voksne-pa-det-specialiserede-socialomrade-kommunale-perspektiver
http://www.sm.dk/arbejdsomraader/handicap/evaluering-af-det-specialiserede-socialomraade
http://www.sm.dk/arbejdsomraader/handicap/evaluering-af-det-specialiserede-socialomraade
http://www.sm.dk/arbejdsomraader/handicap/evaluering-af-det-specialiserede-socialomraade
http://www.sm.dk/arbejdsomraader/handicap/evaluering-af-det-specialiserede-socialomraade
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-  Status for arbejdet og den videre proces og det videre arbejde i arbejdsgruppen  

 

Beslutningstema: Styregruppen orienteres 

 

Baggrund: 

Styregruppen for Rammeaftale Sjælland har på baggrund af netværksgruppen for voksne han-

dicappedes indstilling og undersøgelse om kommunernes kvalitetsstandard for senhjerneska-

deindsatsen anbefalet et samarbejde omkring kompetenceudvikling i den tværfaglige rehabili-

teringsindsats i kommunerne.  

 

Der er efterfølgende nedsat en arbejdsgruppe som har afholdt tre temadage/webinarer om 

neurorehabilitering og kompetenceudvikling af frontpersonale 28/9-2018 og 8/12-2020 samt 

senest 4/6-2021 jf. link i bilag. Alle temadage/webinarer har haft stor tilslutning med ca. 80+ 

deltagere til hvert arrangement 

 

Arbejdsgruppen har drøftet den videre proces og det videre arbejde sammen med netværks-

gruppen for voksne handicappede og herunder ift. fremtidigt fokus og organisering af arbejdet:  

• Skal arbejdsgruppen skal fortsætte og i hvilken retning og med hvilket formål? 

• Vurderer netværksgruppen om der er behov for, at arbejdsgruppen arbejder videre 

med kompetenceudvikling for frontpersonale inden for hjerneskaderehabilitering eller 

om opgaven er løst for nu.  

 

På møde i netværksgruppen voksne handicappede 8/6 var der opbakning til, at arbejdsgrup-

pen fortsætter det gode arbejde og samtidig var der 3 emner/ideer til det videre arbejde: 

 

1) På kortere sigt var der forslag om at lave et temamøde med afsæt i ”hvidbogen” og ”anbe-

falinger fra Socialstyrelsen” som tilsammen udgør materiale, som alle bør kende til, da det 

peger på en retning, vi alle bør gå. 

 

2) På lidt længere sigt blev det foreslået, at man lavede et spørgeskema til kommunerne. 

Svarene skulle give overblik over, hvor kommunerne er nu, og hvad behovet er. Spørge-

skemaet kunne udformes med afsæt i pejlemærker fra hvidbogen og socialstyrelsens anbe-

falinger og med afsæt i det spørgeskema, der blev udsendt år tilbage. 

 

3) Mulighederne for egentlig efteruddannelse for udførerdelen fx i samarbejde med uddannel-

sesinstitutioner, blev efterspurgt fra flere sider som noget arbejdsgruppen kunne arbejde 

videre med 

 

Det blev aftalt at arbejdsgruppen deltager på næste netværksmøde den 7. september, hvor de 

fremlægger de første tanker ift. kommende arrangementer/spørgeskema. 

 

Indstilling: 

Det indstilles: 

• At styregruppen tager orienteringen til efterretning 

 

Bilag:  

• Materiale fra temadag om kompetenceprofiler inden for neurorehabilitering 4/6-2021: 

https://www.rs17.dk/arrangementer/temadag-om-kompetenceprofiler-inden-for-neuro-

rehabilitering-4-6-2021/ 

 

https://www.rs17.dk/arrangementer/temadag-om-kompetenceprofiler-inden-for-neurorehabilitering-4-6-2021/
https://www.rs17.dk/arrangementer/temadag-om-kompetenceprofiler-inden-for-neurorehabilitering-4-6-2021/
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Beslutning: 

• Styregruppen tog orienteringen til efterretning. 

 

 

J) Nyt fra K17 og KKR 

 

Beslutningstema: Styregruppen orienteres  

 

Baggrund: 

Der er afholdt møder i K17 28/5 og i KKR 8/6 

 

Følgende K17-møder resterer i 2021: 20/8, 24/9 

Følgende møder i KKR Sjælland resterer i 2021: 30/8 og 13/10 

 

Styregruppemøder er som udgangspunkt placeret 14 dage før møder i K17  

 

Der vil på mødet blive givet en orientering 

 

Indstilling: 

• Det indstilles at styregruppen tager orienteringen til efterretning. 

 

Bilag: 

• Referat fra møde i K17 28/5 

• Referat fra møde i KKR Sjælland 8/6:  

https://www.kl.dk/media/27746/referat-for-kkr-sjaelland-den-8-juni-2021.pdf 

 

Beslutning: 

• Styregruppen tog orienteringen til efterretning. 

 

 

K) Nyt fra styregruppen og sekretariatet  

 

Beslutningstema: Styregruppen orienteres  

 

Baggrund: 

Den nye hjemmeside er aktiveret ultimo maj og koblet til Google Analytics jf. styregruppens 

ønske 26/3 om at kunne følge trafikken på hjemmesiden. Hjemmesiden gennemgås og opda-

teres løbende. 

 

Indstilling: 

• Det indstilles at styregruppen tager orienteringen til efterretning. 

 

Bilag:  

• Link til rammeaftale sjællands nye hjemmeside: www.rs17.dk 

• Google Analytics rapport  

 

Beslutning: 

• Styregruppen tog orienteringen til efterretning. 

 

 

https://www.kl.dk/media/27746/referat-for-kkr-sjaelland-den-8-juni-2021.pdf
http://www.rs17.dk/
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5. Evt. 

 

 

6. Punkter til næste styregruppemøde 27/8-2021: 

• Opfølgning på dialogmøde om implementering af rammeaftale 2021-22 

• Regeringens evaluering af det specialiserede socialområde 

• Socialstyrelsens centrale udmeldinger 

• De særlige pladser i psykiatrien 

• Nationale standardkontrakter på børneområdet 

 

 

Næste møde 27/8, 12.30-14 i Roskilde 

 

 


