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

Referat
Det lokale samordningsudvalg for psykiatri – voksne i planområde
byen
07.12.2020
14.00 – 16.00
Teams-møde
Til stede:
Klaus Godsk Kolberg – borgercenterchef, Borgercenter Voksne, Københavns Kommune (kommunal formand og mødeleder)
Line Duelund Nielsen – centerchef, Psykiatrisk Center København (regional formand)
Britta Gerd Hansen – centerchef, Københavns Kommune
Cecilie Engell - borgercenterchef, Københavns Kommune
Flemming Nielsen – socialchef, Frederiksberg Kommune
Hallur Gilstón Thorsteinsson – centerchef, Psykiatrisk Center Amager
Hanne Tychsen – pårørenderepræsentant
Helle Busck – ledende socialrådgiver, Psykiatrisk Center København
Lene Jaconelli – områdechef, Psykiatrienheden Københavns Kommune
Louise Moefelt - koordinator Psykiatrienheden Københavns Kommune
Marianne Haahr Lund – ledende socialrådgiver Psykiatrisk Center
Amager
Marie Østerbye – specialepraksiskonsulent
Marlene Schøtt Johannessen – ledende socialrådgiver, Psykiatrisk Center Glostrup
Lotte Pihl Paulsen – specialkonsulent, Region Hovedstadens Psykiatri
(sekretær)
Anne Nygaard – specialkonsulent, Borgercenter Voksne Københavns
Kommune (sekretær og referent)
Jacob Schütt Nielsen – afdelingsleder Psykiatrienheden deltog under
pkt. 2
Afbud:
Nadja Hjorth Heidemann – faglig konsulent, Integreret Psykiatri, Frederiksberg Kommune

DAGSORDEN

1. Velkommen ca. 5 min
2. Netværksmøder – ca. 30 min.
3. Udskrivningsaftaler og koordinationsplaner ca. 15
min
4. Orientering ca. 5 min
5. Næste møde ca. 5 min
6. Eventuelt ca. 5 min

Side 2

Emne
1. Velkommen, godkendelse dagsorden og referat
Indstilling
Det indstilles, at den udsendte dagsorden godkendes og at referat fra sidste
møde den 8.oktober 2020 godkendes.
Sagsresumé
Det indstilles, at dagsorden godkendes og at referat fra sidste møde godkendes.
Beslutning
Der var en kommentar til referatet fra 8. oktober vedr. pkt. 3, hvor det er angivet, at det aftaltes at en tværsektoriel rollefordeling afprøves ved afholdelse
af netværksmøder.
Konkret er formuleringen:
-

”Vi afprøver tværsektoriel rollefordeling ved afholdelse af netværksmøder. Den part, der bliver inviteret, skal forinden mødet
kende til opgaven på mødet (mødeleder eller referent)”.

Det blev påpeget, at det i følge de centrale retningslinjer gælder, at den, der
inviterer, varetager mødeledelse og referentrollen. På mødet blev det præciseret, at region/kommune i forbindelse med en konkret indkaldelse kan
spørge, om den anden part kan varetage enten rollen som mødeleder eller
som referent. Der var enighed om vigtigheden i at hjælpes ad i forbindelse
med netværksmøder, da det konkret kan være svært at varetage alle roller.
Beslutning
Dagsorden blev godkendt.
Referatet fra mødet i det lokale samordningsudvalg byen blev godkendt med
følgende ændring til punkt 3: ” Region/kommune kan i forbindelse med en
konkret indkaldelse spørge, om den anden part kan varetage enten rollen
som mødeleder eller som referent.”.
Der var en kort præsentationsrunde i udvalget.
Bilag
-

Ingen
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2. Netværksmøder
Indstilling
Det indstilles, at
-

Københavns Kommune holder et kort oplæg om, hvordan der arbejdes med implementering af strukturerede netværksmøder
Udvalget drøfter status på arbejdet samt forventninger til det videre arbejde med implementering

Sagsresumé
En af de aktuelle hovedopgaver for udvalget er at arbejde med implementering af strukturerede netværksmøder, der understøttes ved brug af den fælles
skabelon for netværksmøder.

Formandskabet foreslår, at København Kommune holder kort oplæg om
hvordan der arbejdes med implementering af netværksmøder og at Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune samt Psykiatrisk Center Amager,
Psykiatrisk Center København og Psykiatrisk Center Glostrup gør sig tanker
om, hvilke udfordringer de ser i forhold til strukturerede netværksmøder og
hvad det giver mening, der sættes fokus på i 2021.

Udvalget skal i den forbindelse være opmærksom på, at det på mødet i Psykiatriens fælles samordningsudvalg den 27.8.2020 blev besluttet, at der skal
afholdes netværksmøder i tilfælde, hvor der er sket tvangsindlæggelse. I tilfælde, hvor tvangsindlæggelsen er sket fra et botilbud, er der ønske om, at
forstanderen/lederen af botilbuddet deltager i netværksmødet.

Beslutning
Jacob Schütt Nielsen, som er afdelingsleder i Psykiatrienheden i Københavns Kommune, præsenterede det relativt nye initiativ med fremskudt sagsbehandling på botilbud og hvordan det spiller ind i arbejdet med netværksmøder.
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Fremskudt sagsbehandling på botilbud er etableret med et formål om at
skabe bedre vilkår for samarbejde med borgerne og medarbejdere på botilbud og med de enheder, der i dag også kommer fast på botilbud (URUS, Botilbudsteam).

Sagsbehandlerne sidder faste dage på botilbuddene. Det giver mulighed for
at øge kendskabet til borger, for tættere og hyppigere opfølgning med borgerne og mere kommunikation med andre parter end det ellers er tilfældet.
Samtidig er tilstedeværelsen med til at fremme den gensidige afhængighed
mellem og forståelse for hinandens opgaver.

Der afholdes også koordinerende møder med andre, hvor der tages udgangspunkt i skabelonen for netværksmøder – når der er behov for koordination. For internt møde med borgere og kontaktperson tages udgangspunkt i
en egenudviklet model – fleksibel opfølgning.

Mødeaktivitet er helst initieret af borgerens ønsker, og disse er bærende for
de møder, der holdes.
Erfaringen indtil videre er, at nærheden i forbindelse med fremskudt sagsbehandling forbedrer samarbejdet især mellem sagsbehandler og kontaktperson, men også at flere borgere er begyndt at bruge sagsbehandlerne, når de
er der - f.eks. til at få en aftale. Samtidig ses det flere steder, at botilbudsteam planlægger tilstedeværelse og aftaler, efter hvornår sagsbehandlerne
er på tilbuddene.
Sagsbehandlerne har planlagt to hele dage om ugen ude på tilbuddene. På
store tilbud vil de typisk sidde 1 hel dag, på mindre tilbud ½ dag. Det generelle billede er, at også botilbuddene er glade for den fremskudte sagsbehandling på botilbud.
Hvis det giver mening for beboerne, inviteres pårørende også med til de møder, der afholdes. Det er bestemt noget, der kommer mere fokus på fra sagsbehandlernes side. I tilfælde, hvor borgerne har en værge, inviteres denne
altid.

Den fremskudte sagsbehandling giver god mening, fordi der er lavet en struktur, der understøtter inddragelse af borgerne. Det kan overvejes at indtænke
flere parter – f.eks. BIF/arbejdsmarkedsenheder – men det skal være tyde-
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ligt, hvorfor og hvornår flere inviteres med og ind, så det ikke sker uden formål og effekt. Det kigger de på i Frederiksberg Kommune pt. En mulighed
herfor kunne være anvendelse af dialog- og samarbejdsformen Åben Dialog,
som Huset for Psykisk Sundhed nu er begyndt at anvende. Åben Dialog præsenteres på et senere møde i det lokale samordningsudvalg byen.

Netværksmøder som signaturprojekt ift. tvang
Det er besluttet, at implementering af strukturerede netværksmøder med
brug af den fælles skabelon er psykiatriens signaturprojekt.
Ifm. drøftelsen af opgaven i Psykiatriens fælles samordningsudvalg er der
desuden opfordret til, at der i også er særlig fokus på at holde netværksmøder i forbindelse med tvangsindlæggelser.
Psykiatrisk Center København gennemgår pt. patientsager med flest tvangsindlæggelser og indkalder på den baggrund til netværksmøder. Det viser sig,
at en del er borgere med mange tvangsindlæggelser, som ikke modtager ambulant behandling. Fokus i første omgang bliver borgere fra botilbud og borgere, der i øvrigt har mange tvangsindlæggelser.
En tilsvarende øvelse går i gang på Psykiatrisk Center Amager og en del af
fokus dér vil være på faste arbejdsgange med botilbud i de tilfælde, borgerne
bor på botilbud.
Lovkravet om, at der nu udarbejdes enten en udskrivningsaftale eller en koordinationsplan for patienter/borgere, der modtager hjælp efter servicelovens
afsnit V hjælper godt på vej ind i opgaven.
Der ligger ikke en fast systematisk praksis, men udgangspunktet bliver at se
på, hvad der er sket op til indlæggelse med tvang, og hvad der kan gøres efterfølgende.
Begge kommuner stiller gerne op og det blev foreslået at man fra botilbuddenes side laver korrespondancemeddelelser, som er med til at give et billede
af hvad der er sket op til en tvangsindlæggelse. Ligeledes er det vigtigt, at
netværksmødet har et udspecificeret formål bl.a. for at blive klogere på deltagerkredsen.
Der vil samtidig på initiativ fra det fælles samordningsudvalg blive udformet
en fælles spørgeramme, som skal danne grundlag for opsamling og afrapportering ift. signaturprojektet ultimo 2021.
Beslutning
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Netværksmøder indgår som fast punkt på dagsordenen i det lokale samordningsudvalg. Til et kommende møde præsenteres brugen af dialog- og samarbejdsform Åben Dialog, som anvendes i Huset for psykisk Sundhed.
Det blev også besluttet, at både Frederiksberg og Københavns kommuner
indgår i netværksmøder for at sænke antal af tvangsindlæggelser – særlig
med fokus på, hvad der sker op til en indlæggelse – f.eks. via korrespondancemeddelelser og på hvad der efterfølgende kan iværksættes, som har indflydelse på risiko for fremtidige tvangsindlæggelse.
En kommende spørgeramme for opfølgning på netværksmøder ifm. signaturprojektet vil blive udarbejdet af Psykiatriens fælles samordningsudvalg og bliver gennemgået på kommende møde i det lokale samordningsudvalg.
Bilag
-

Oplæg fra afdelingsleder Jacob Schütt Nielsen, Psykiatrienheden om
fremskudt sagsbehandling og arbejdet med netværksmøder i den
sammenhæng.
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3. Udskrivningsaftaler og koordinationsplaner
Indstilling
Det indstilles, at:
-

Det lokale samordningsudvalg for voksne i planområde byen drøfter
status og derefter tager orienteringen til efterretning.

Sagsresumé
Det fremgår af psykiatrilovens § 13 a, at overlægen har ansvaret for, at der
for patienter, som overlægen er bekendt med modtager støtte i henhold til afsnit V i lov om social service som følge af nedsat psykisk funktionsevne, inden udskrivning indgås en udskrivningsaftale mellem patienten og den psykiatriske afdeling og de relevante myndigheder, privatpraktiserende sundhedspersoner m.fl. om de behandlingsmæssige og sociale tilbud til patienten.

Ifølge psykiatrilovens § 13 b gælder det samme i forhold til patienter, der skal
have udarbejdet en koordinationsplan, hvis de ikke vil medvirke til indgåelse
af en udskrivningsaftale, jf. § 13 a.

Det er således blevet et lovkrav, at der skal udarbejdes enten en udskrivningsaftale eller en koordinationsplan for patienter/borgere, der modtager
hjælp efter servicelovens afsnit V.

Der vil på mødet blive givet en orientering om status på arbejdet med denne
opgave.

Beslutning
Der blev orienteret om, at audit af ca. halvdelen af indlagte patienter i regionen viser, at godt 60 % af patienterne har ambulante forløb efterfølgende,
mens ca. 10% allerede bor på eller visiteres til at bo på botilbud efterfølgende.
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Den har også vist, at der er et stort behov for at implementere skærpelsen i
loven. Det arbejde er igangsat i regionen. Der er nu i Sundhedsplatformen
indlagt et hjælpeværktøj (gul bjælke), som vedholdende gør opmærksom på
kravet om enten en udskrivningsaftale eller koordinationsplan for borgeren.
Bjælken forsvinder først, når det aktivt er udført.

Regionen har initiativpligten ift. at indkalde kommunen, og det er planen, at
den kendte mødeform for netværksmøde anvendes. Selve (udskrivnings- eller koordinations-) planen tilsendes alle efter mødet og af den vil det fremgå,
hvilke aftaler der er om hvem, der gør hvad.
Selve formularen er ikke den samme (endnu) som til netværksmøder, da der
skal ske en indberetning nationalt.
Der følges op på internt møde, hvilke mailadresser der skal anvendes i Københavns Kommune.
Der opfordres til, at kommunerne møder op og sørger for at sikre repræsentation fra det ”rigtige” ledelsesniveau (udover botilbudsleder) for at sikre beslutningskompetencen i forbindelse med møderne. Ligeledes skal der dokumenteres ind i kommunens sagsjournalssystem.
Egen læge vil gerne have en epikrise og kopi af behandlingsplan samt referat at møde.

Beslutning
Det blev besluttet, at regionen fremadrettet indkalder kommunerne til netværksmøder, når der er brug for at lave en udskrivningsaftale eller koordinationsplan. Kommunerne sørger for at kommunikere dette til relevante medarbejdere og ledelsesmæssigt bakke op om opgaven. Planer tilsendes alle deltagere ved møderne og kommunerne sikrer de rette beslutningskompetencer
indfinder sig på møderne.

Herudover skal epikrise sammen med kopi af behandlingsplan og referat af
møde tilsendes borgernes egen læge.
Bilag
-

Oplæg fra Line Duelund, Psykiatrisk center København om udskrivningsaftaler og koordinationsplaner.

Side 9

Emne
4. Orientering
Indstilling
Det indstilles, at det lokale samordningsudvalg for voksne i planområde
byen:
-

Tager orienteringen til efterretning.

Sagsresumé
Psykiatriens fælles samordningsudvalg
Siden den lokale samordningsudvalg sidste møde i oktober, har der været
holdt følgende møde i Psykiatriens fælles samordningsudvalg:
-

21.10.2020

Der er også afholdt møde i Psykiatrien fælles samordningsudvalg den 7. december 2020. Det kom frem på det møde, at der skal indmeldes parter fra regionen til arbejdet med revision af samarbejdsaftaler. Helle B og Marianne L.
afklarer internt, hvem der indgår i det arbejde og melder tilbage til Lotte Pihl.
Følgende datoer i 2021 er reserveret til møde i det lokale samordningsudvalg
for voksne i planområde i byen:
22.03.2021 kl. 14.00 – 16.00
07.06.2021 kl..14.00 – 16.00
15.09.2021 kl. 14.00 – 16.00
01.12.2021 kl. 14.00 – 16.00

Beslutning
Orienteringen og mødedatoer for 2021 blev taget til efterretning.
Der blev desuden orienteret om følgende:

-

Louise Moefelt - koordinator i Psykiatrienheden i Københavns Kommune - indgår nu og fremover i samordningsudvalget byen.
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-

-

-

-

-

-

Opnormeringen af det tværsektorielle samarbejde på de lokale psykiatriske centre i form af to stillinger – en på hhv. Psykiatrisk Center
Amager (PCA) og Psykiatrisk Center København (PCK) er godt i
gang. Kamma Rubin leder af botilbudsteam på PCA – overgår til den
nye stilling der, og inden længe meldes et navn ud fra PCK.
En projektlederstilling vedr. udvikling af koordineret indsats overfor
svært psykisk sygdom og misbrug, hvor et udviklingsprojekt startes
op i 2021 bliver også slået op. PCA vil gerne i 2021 fortælle om projektet.
Cecilie Engell er nu indtrådt i Alberte Burgaards tidligere stilling som
borgercenterchef på udfører-området i Borgercenter Voksne. Hun indgår fremadrettet i det lokale samordningsudvalg byen.
I nuværende situation med det øgede smittetryk blev vigtigheden af at
holde et højt informationsniveau mellem de psykiatriske centre og
Borgercenter Voksne i Københavns Kommune og Frederiksberg
Kommune tydeliggjort.
Regionen vil gennemføre netværksmøder og indtil videre er alt som
det plejer i regionen. Ved et højere beredskabsniveau vil den ambulante behandling overgå til virtuelle møder.
I Københavns Kommune kigges pt. nærmere på, hvad der menes
med kritiske funktioner – og det kan komme på tale at omlægge til virtuelle møder. I Frederiksberg forventes indtil videre at være fysisk
stede på alle botilbud.

Beslutning
Helle Busck eller Marianne Lund melder tilbage til Lotte Pihl, hvem af dem
der deltager i arbejdet med revision af samarbejdsaftaler.
De to nye lokale tværsektorielle medarbejdere fra regionen indgår fremadrettet i samordningsudvalget byen.
Med det øgede smittetryk vil der være opmærksomhed på gensidig orientering om initiativer med indflydelse på samarbejdet mellem parterne – region
og kommuner.
Bilag
-

Referat fra mødet den 21.10.2020 i Psykiatriens fælles samordningsudvalg er vedlagt.
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5. 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
22.3.2021.
Drøfter og aftaler, hvordan mødet bedst kan forberedes.

Sagsresumé
Næste møde holdes den 22.03.2021 kl. 14.00 – 16.00.
Formandskabet foreslår følgende punkter indgår i dagsorden til mødet den
22.03.2021

-

-

Oplæg om udforinger i almen praksis i forbindelse med overgange mellem sektorer v. Marie Østerby
Forebyggelse af tvang – og hvordan netværksmøder kan medvirke til at understøtte dette, når der har været tale om tvangsindlæggelse? (Introduktion, data)
Oplæg fra arbejdsgruppe nedsat til at se på samarbejde ift. gruppen
af patienter, som ikke vil tage imod nogen af de tilbud, der er blevet
fremlagt.

Beslutning
Formandskabet beslutter, hvilke af de udskudte punkter, der skal medtages
på dagsordenen for næste møde.
Desuden skal spørgerammen for evaluering af netværksmøder som signaturprojekt indgå i dagsorden for mødet den 22. marts 2021.
Endelig tilstræbes det at holde mødet i Huset for Psykisk Sundhed. Formandskabet tager stilling til, om det er muligt ift. den aktuelle covid-situation på
tidspunktet for mødet.
Bilag
-

Ingen
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6. Eventuelt
Indstilling

Sagsresumé

Beslutning

Bilag
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