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Sekretariatet for det lokale samordningsudvalg for psykiatri - voksne i
planområde byen

Det lokale samordningsudvalg for psykiatri
- voksne i planområde byen
11.03.2020
15.00 – 17.00
Københavns Kommune
Islands Brygge 37, 3. sal – 2300 København S
Mødelokale 3.13

Til stede:
Flemming Nielsen – Frederiksberg Kommune Hanne Tychsen – pårørenderepræsentant
Hröenn Kold Sigurdardottir – pårørenderepræsentant
Knud Andersen – Københavns Kommune (kommunal formand
og mø- deleder)
Line Duelund Nielsen – Psykiatrisk Center København (regional for- mand)
Lotte Pihl Paulsen – Region Hovedstadens Psykiatri (sekretær) Marianne Haahr Lund – Psykiatrisk Center Amager
Marie Østerbye – specialepraksiskonsulent
Malene Schøtt Johannessen – Psykiatrisk Center
Glostrup Anne Nygaard – Københavns Kommune
(sekretær) ref.

Afbud:
Lene Jaconelli – Københavns Kommune
Britta Gerd Hansen – Københavns Kommune Helle Busck – Psykiatrisk Center
København
Raben Rosenberg – Psykiatrisk Center Amager
Anette Ernst Seehusen – Region Hovedstadens Psykiatri (sekretær)

DAGSORDEN

1. Velkommen og præsentation ca. 20 min
2. Rammen for arbejdet og forretningsorden for udvalget
ca. 15 min
3. Bruger- og pårørenderepræsentanter ca. 10 min
4. Drøftelse af opgaver, snitflader og indhold ca. 60 min
5. Orientering ca. 5 min
6. Næste møde ca. 5 min
7. Eventuelt ca. 5 min
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Emne
1. Velkommen og præsentation
Indstilling
Det indstilles, at der gennemføres en præsentationsrunde, hvor de enkelte medlemmer:
- kort præsenterer sig og den organisation, de kommer fra
- kort fortæller om deres forventninger til arbejdet i det lokale samordningsudvalg.
Sagsresumé
- De fremmødte præsenterede sig og fortalte kort om de forventninger de har
til arbejdet i det lokale samordningsudvalg – Byen.
- Nedenfor opsamles kort de forventninger, der blev givet udtryk for:
- Vigtigheden af fokus på de tværsektorielle samarbejde og blik for konkrete
udfordringer i samspillet eksternt mellem sektorerne og internt indenfor den
enkelte sektor/kommune. Der blev også givet udtryk for det brugbare i at
dykke længere ned i konkrete udfordringer f.eks. i arbejdsgrupper.
- Muligheden for at komme hele vejen rundt – så alle elementer i indsatsen og
oplevelsen heraf også indgår som input ift. samarbejdet.
- Fokus på gode strukturer for (også bilaterale) samarbejder.
- Forenkle rammer, som gør indsatsen og samarbejdet overskueligt for borgerne.
- Øge og tætne samarbejdet med praksisområdet.
Beslutning
Bilag
-

Ingen
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2. Organisering, kommissorium og forretningsorden
Indstilling
Det indstilles, at det lokale samordningsudvalg for planområde byen:
- Drøfter organisering og opgaver iht. kommissoriet
- Drøfter og vedtager forretningsordenen for udvalget
Sagsresumé
Kommissorium
Det fremgår af kommissoriet, at:
”De lokale samordningsudvalg på voksenområdet skal bidrage til konkretisering og
udvikling af fokusområder og mål, som er aftalt i Sundhedsaftalen for 2019-2023.
Derudover skal de lokale samordningsudvalg på voksenområdet bidrage til at understøtte arbejdet med at videreudvikle og implementere det praksisnære driftssamarbejde mellem kommuner, hospitaler og almen praksis på sundhedsområdet. Herunder
skal der være særlig opmærksomhed på implementering af samarbejdsaftalen på voksenområdet. Samarbejdsaftalen kan ses på dette link: https://www.psykiatri-regionh.dk/undersoegelse-og-behandling/Tvaersektorielt-samarbejde/Samarbejdsaftaler/Sider/default.aspx
De enkelte lokale samordningsudvalg kan varetage udviklingsopgaver på vegne af
alle planområder ved at byde ind på en opgave med at konkretisere et af sundhedsaftalens mål med henblik på efterfølgende implementering i de øvrige planområder.
Den nærmere afgrænsning mellem det fælles samordningsudvalgs opgavevaretagelse
og de lokale samordningsudvalgs opgavevaretagelse aftales efter behov mellem formandskaberne. Det sker ud fra det hensyn, at det fælles samordningsudvalg kan arbejde med den overordnede og tværgående konkretisering og udvikling af fokusområder og mål, og at de lokale samordningsudvalg kan arbejde dynamisk og fleksibelt
med konkretisering, udvikling og implementering i det praksisnære samarbejde mellem sektorerne.
De lokale samordningsudvalg på voksenområdet skal tilrettelægge arbejdet i udvalget på en måde, som sikrer, at udvalget kan arbejde med de politiske pejlemærker,
der løbende vil blive udarbejdet af Sundhedskoordinationsudvalget.
De lokale samordningsudvalg på voksenområdet skal i deres arbejde tage afsæt i
sundhedsaftalens bærende principper for samarbejdet, der blandt andet omhandler
helhedstænkning, effektiv ressourceudnyttelse, klar opgave- og ansvarsfordeling,
fælles kompetenceudvikling og borgerinddragelse – med henblik på at sikre, at brugerperspektivet tænkes med fra start.”
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Forretningsorden
Det foreslås, at det lokale samordningsudvalg for voksne i planområde byen
drøfter og vedtager forretningsordenen for udvalgets arbejde. Det foreslås i den forbindelse, at der arbejdes med følgende:
Delt formandskab og sekretariat

For det lokale samordningsudvalg for voksne i planområde byen er det borgercenterchef i Socialforvaltningen, Københavns Kommune Knud Andersen og centerchef på
Psykiatrisk Center København Line Duelund Nielsen, der deler formandskabet.
Sekretariatsopgaven varetages i fællesskab af Socialforvaltningen, Københavns
Kommune og Region Hovedstadens Psykiatri.
Det foreslås, at de kommunale og regionale formænd skiftes til at være ’værter’ for
mødet, herunder udsende dagsorden og lede mødet. Sekretariaterne skiftes ligeledes
til at have ansvaret for udarbejdelse af dagsordener og referater fra de møder, hvor
deres formænd er værter.
I 2020 er der planlagt tre møder i det lokale samordningsudvalg for voksne i planområde byen, men fremadrettet foreslås, at der holdes fire møder årligt. Det foreslås, at
møderne bliver planlagt, så de ligger hensigtsmæssigt i forhold til møderne i de øvrige lokale samordningsudvalg og møderne i Psykiatriens fælles samordningsudvalg.
Proces for mødeafvikling

Det foreslås, at dagsordenerne for møderne afstemmes i formandskabet ca. 10-14
dage før mødet, og at dagsordenen og evt. materiale sendes til udvalgets medlemmer
senest en uge før mødet.
Det foreslås desuden, at referater udarbejdes, godkendes af formandskabet og udsendes inden en uge efter mødets afholdelse. Referatet godkendes af formandskabet og
evt. bemærkninger/rettelser til referatet fra udvalget kan fremsættes på det efterfølgende møde, hvor evt. bemærkninger kommer til at fremgå af det næste mødes referat som bemærkninger til referatet.
Det foreslås desuden, at det lokale samordningsudvalg for voksne i planområde byen
drøfter, på hvilke områder formændene kan træffe beslutninger på udvalgets vegne.
Det kan fx tænkes at være nødvendigt i tilfælde, hvor Tværsektoriel strategisk styregruppe efterspørger bidrag med korte frister, hvor der er behov for input til Psykiatriens fælles samordningsudvalg, der forventes at være ’afsender’ på input fra de psykiatriske samordningsudvalg til Tværsektoriel strategisk styregruppe m.fl.
Beslutning
- Udvalget godkendte det delte værtskab og sekretariatsbetjening samt udsendelsesfrister og øvrige procedurer for dagsorden og referat.
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Udvalget gav opbakning til, at formandskabet har besluttet at invitere
hhv. centerchef fra socialpsykiatrien i Københavns Kommune og områdechef for psykiatrienheden i Københavns Kommune til indgå som faste
medlemmer i udvalget. Hvis Frederiksberg Kommune ønsker flere med,
kan det sagtens lade sig gøre.
Udvalget tilsluttede sig også, at der løbende kan inviteres andre med ad
hoc f.eks. fra Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i Københavns
Kommune.
Det fælles samordningsudvalg laver et årshjul, som de lokale samordningsudvalg kan tilrettelægge temaer efter sammen med andre temaer
som drøftes under pkt. 4.
Udvalget tilsluttede sig, at formandskabet kan træffe beslutninger på udvalgets vegne, men ønskede at der efterfølgende blev orienteret herom i
udvalget.
Der vedlægges en illustration af opbygningen af samarbejdsstrukturerne.
Den blev uddelt og gennemgået på mødet.

Bilag
-

-

Vores Sundhedsaftale 2019 - 2023
Kommissorium for samordningsudvalg på det psykiatriske område –
godkendt af Tværsektoriel strategisk styregruppe den 13.9.2019.
Link til samarbejdsaftalen på voksenområdet: https://www.psykiatri-regionh.dk/undersoegelse-og-behandling/Tvaersektorielt-samarbejde/Samarbejdsaftaler/Sider/default.aspx
Illustration af samarbejdsstrukturerne.
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3. Bruger- og pårørenderepræsentanter
Indstilling
Det indstilles, at det lokale samordningsudvalg for voksne i planområde byen:
- Drøfter hvordan bruger-pårørenderepræsentanten bedst kan inddrages i
udvalgets arbejde
- Giver input til, hvordan en ny rekrutteringsrunde bedst kan gennemføres,
herunder hvor og hvordan man kommer i kontakt med mulige interesserede ansøgere.
Sagsresumé
Som noget nyt er det besluttet, at der skal være bruger- og pårørenderepræsentanter i
alle samordningsudvalg. Det sker for at sikre brugere- og de pårørendes stemmer i
arbejdet.
Ultimo 2019 har der været en rekrutteringsproces, hvor der er udpeget pårørenderepræsentanter til de lokale samordningsudvalg. Der blev rekrutteret til alle udvalg under sundhedsaftalen, hvorfor rekrutteringen blev varetaget fra centralt hold. Herefter
blev ansøgningerne fordelt på hospitaler til samordningsudvalgene, der derefter gennemførte samtaler med de kandidater, der havde søgt.
Der er minimum én repræsentant i hvert af de lokale samordningsudvalg, men det vil
være hensigtsmæssigt, at der er to repræsentanter i alle udvalg. Der er desuden endnu
ikke rekrutteret bruger-pårørenderepræsentanter til Psykiatriens fælles samordningsudvalg.
Det er derfor nødvendigt at gennemføre yderligere en rekrutteringsrunde.
Ordningen med brugere- og pårørende i udvalget hilses velkommen og det foreslås,
at udvalget drøfter, hvordan bruger-pårørenderepræsentanter i udvalget bedst kan
inddrages i arbejdet således, at patientens stemme på lige fod med den pårørendes
egen stemme bidrager til at styrke det tværsektorielle samarbejde.
Det foreslås desuden, at udvalget giver input til, hvordan der kan arbejdes med at rekruttere flere brugere og pårørende til samordningsudvalgene. Det vil i den forbindelse være hensigtsmæssigt at der centralt udarbejdes opslag, men der er behov for
inspiration til, hvordan opslaget kan komme til relevante ansøgere, fx fra kommunale
handicapråd, udsatteråd, botilbud mv.
Beslutning
- Der kommer en ny rekrutteringsrunde, men det uvist hvornår, det præcist
bliver. Udvalget opfordres til at tænke over, hvordan en ansøgningsrunde
kan formidles ud til der, hvor det er relevant ift. rekrutteringen.
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Bilag
-

Løbende drøftes det i udvalget, hvordan bruger-/pårørenderepræsentanterne på bedst mulig vis kan komme til orde og inddrages. Det er væsentligt, at der ikke tales for indforstået (f.eks. forkortelser). Det blev også
vendt at tage ”en runde bordet rundt”, som giver mulighed for at alle får
en stemme. Ligeledes var der stemning for arbejdsgrupper med repræsentation af pårørende/brugere.
Til næste møde indleder pårørenderepræsentanterne Hanne og Hrønn
med et oplæg om, hvad de brænder for og deres erfaringer, som de tænker er relevante for udvalget.

Organisatorisk brugerinddragelse i samordningsudvalgene nedsat i regi af
sundhedsaftalen – drøftet på møde i Tværsektoriel strategisk styregruppe den
13.9.2019.
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4. Drøftelse af opgaver, snitflader og indhold
Indstilling
Det indstilles, at det lokale samordningsudvalg for voksne i planområde byen:
- Tager kort præsentation af status på samarbejdsflader mellem Region H og Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune og nye initiativer med relevans for samordningsudvalg byen til efterretning.
- Beslutter, at en del af mødetiden anvendes til konkrete, lokale problemstillinger,
hvor der i planområdet er behov for et særligt fokus i forhold til at forbedre det
tværsektorielle samarbejde, og at den anden del af mødetiden bruges på implementering af indsatser under sundhedsaftalen.
- Drøfter og giver input til mulige emner for det kommende arbejde i det lokale
samordningsudvalg og på baggrund af dette.
- Foretager en indledende prioritering af de emner/problemstillinger, der skal arbejdes med på det eller de kommende møder i udvalget.
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Sagsresumé
Status samarbejdsflader
Der er en række eksisterende samarbejdsflader mellem Region og Københavns kommune og Frederiksberg Kommune. Det vedrører f.eks. Huset for psykisk sundhed,
botilbudsteam, partnerskabsaftale og heraf løbende driftsaftale mellem PCK og Frederiksberg Kommune. Herudover lavede Koordinationsforum, som er forløberen for
det lokale samordningsudvalg for psykiatri – voksne i planområde byen, et tillæg til
daværende samarbejdsaftale om voksne borgere med psykisk sygdom 2015-2018.
Den nye organisering af socialpsykiatrien i Københavns Kommune præsenteres kort.
Organisering
Organiseringen under ’Vores sundhedsaftale’ er stor og kompleks. Der arbejdes fx
både i Tværsektoriel strategisk styregruppe, i temagrupper og faste arbejdsgrupper
med at konkretisere rammer og opgaver for det tværsektorielle samarbejde.
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Det må forventes, at Tværsektoriel strategisk styregruppe og temagrupperne/arbejdsgrupperne under sundhedsaftalen vil generere arbejdsopgaver, hvor der er forventning om, at der skal ske en videre behandling/implementering af forskellige forslag/anbefalinger mv. i samordningsudvalgene.
I sådanne tilfælde vil det være hensigtsmæssigt, at disse opgaver initialt drøftes i
Psykiatriens fælles samordningsudvalg bl.a. med henblik på prioritering, der har til
hensigt at sikre, at de lokale samordningsudvalg arbejder med de vigtigste opgaver.
Der gøres i den forbindelse opmærksom på, at der holdes fire årlige møder. I 2020
holdes der dog kun tre møder; den 11.3., 8.10. og 7.12. Møderne vil være af to timers
varighed, hvorfor der vil derfor være en begrænset kapacitet ift. at implementere tiltag, der kommer fra flere forskellige arbejdsgrupper under Tværsektoriel Strategisk
Styregruppe m.fl.
Det kan oplyses, at Psykiatriens fælles samordningsudvalg har denne problemstilling
til drøftelse på deres første møde, der afholdes den 6.3.2020.
For at sikre, at der bliver kapacitet til at drøfte konkrete og reelle problemstillinger
eller udviklingsområder i det lokale samordningsudvalg foreslås, at det lokale samordningsudvalg prioriterer at bruge;
- ca. halvdelen af mødetiden på konkrete, lokale problemstillinger, hvor der i
planområdet er behov for et særligt fokus i forhold til at forbedre det tværsektorielle samarbejde
- ca. halvdelen af mødetiden på implementering af indsatser, der udspringer fra
temagrupper mv. under sundhedsaftalen. Denne del vil i højere grad være fælles
for alle de lokale samordningsudvalg.
Indhold

Det foreslås, at det lokale samordningsudvalg for voksne i planområde byen drøfter
og giver input til, hvilke konkrete lokale problemstillinger eller udviklingsområder,
udvalget vil arbejde med på de kommende møder.
Det foreslås desuden, at udvalget foretager en indledende prioritering af de områder,
der skal arbejdes med i udvalget, herunder drøfter hvordan der skal arbejdes med det
og hvad der skal være forberedt til det kommende møde.
Ift. den del, der omhandler implementering af indsatser, der er affødt af sundhedsaftalen, må udvalget afvente input om dette fra Psykiatriens fælles samordningsudvalg.

Beslutning
Oplæg vedr. nuværende samarbejdsflader blev taget til efterretning.
Følgende forslag til kommende temaer/emner for de fremtidige møder blev vendt (i
vilkårlig rækkefølge):
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Netværksmøder og implementeringen af disse – herunder ikke mindst i lokale
sammenhænge hvem, det giver mening at koble tættere på og hvordan der kan
arbejdes mere intensiv med dem – herunder også ift. praksis-sektoren. Men også
i forhold til borgere der ikke vil ”os”, de allermest sårbare med meget komplicerede forløb. I første omgang kobles det emne op på en tavlemodel.
Øvrige data, som kan fremskaffes fra region og kommuner – indgår i ovenstående tavlemodel.
Botilbudsteammodel og erfaringer.
Ledsagelse til diverse (i forbindelse med indlæggelse).
Kobling af Frederiksbergs SKP-indsatser/samarbejde med Regionen – ift.
hjælpe borgeren mere integreret i lyset af at både region og kommune kan
komme i borgerens hjem.
Præsentation af projekter og det, der gror i Huset for psykisk sundhed – herunder også på frivillighedsområdet.
Ulighed i sundhed (praktiserende læger på botilbud, anderledes rekruttering,
samarbejder).
600 mio.kr. på landsplan – pt. radiotavshed (gælder også 10-års plan)
Strategi/omstilling/kapacitet mm – hvordan ser vi på boområdet fremadrettet?
Elektronisk kommunikation/digitalisering – (ligger også i Psykiatriens fælles
samordningsudvalg).

Inden næste møde udsendes et årshjul for 2020 og ind i 2021 – som også indarbejder
de temaer/fokusområder, der udstikkes fra fælles samordningsudvalgsmøde.
Bilag
-

Præsentation af de eksisterende samarbejdsflader samt ny organisering af
socialpsykiatrien i Københavns Kommune
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5. Orientering
Indstilling
Det indstilles, at:
- Det lokale samordningsudvalg for voksne i planområde byen tager orienteringen til efterretning.
Sagsresumé
Der blev kort orienteret om arbejdet med beredskab ift. Corona-virus.
Beslutning
Bilag
-

Ingen
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6. Næste møde
Indstilling
Det indstilles, at det lokale samordningsudvalg for voksne i planområde byen:
- Drøfter og beslutter indhold for det kommende møde i udvalget den
8.10.2020.
- Drøfter og aftaler, hvordan mødet bedst kan forberedes.
Sagsresumé
Næste møde holdes den 8.10.2020.
Beslutning
- Det aftales, at Hanne og Hrønn sammen forbereder et oplæg om, hvad de
brænder for og deres erfaringer, som de tænker er relevante for udvalget.
Bilag
-

Ingen
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7. Eventuelt
Indstilling

Sagsresumé
- Intet.
Beslutning
Bilag
-

Ingen

