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Emne
1. Velkommen
Indstilling

Sagsresumé

Beslutning
Der var en præsentationsrunde i udvalget.

Bilag
-

Ingen
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2. Oplæg fra pårørenderepræsentanterne
Indstilling
Det indstilles, at pårørenderepræsentanterne Hanne Tychsen og Hrönn Kold Sigurdardottir holder et oplæg om deres erfaringer, og om hvordan de gerne vil bidrage
til udvalgets arbejde.
Sagsresumé
På mødet den 11.3.2020 tilkendegav pårørenderepræsentanterne, at de gerne ville
holde et oplæg om, hvad de brænder for og deres erfaringer, som de tænker er relevante for udvalget.
Beslutning
Hanne Tychsen fortalte sin personlige historie som mor til en 30-årig datter med flere
psykiatriske diagnoser, hvor hun blev diagnosticeret med den første som 15-årig
(ADHD), efterfølgende OCD, generaliseret angst, skizotypi og senest i 2019 igennem udredning for Aspergers, der ikke blev bekræftet.
Hendes datter har været gennem flere indlæggelser, været tilknyttet Distrikstpsykiatrisk Center (DPC) i flere omgange, været tilknyttet jobcenter og 2. leverandører i
mentor-forløb. Været gennem og bekæmpet misbrug for benzodiazepiner og tilknyttet kommunalt misbrugscenter. Været tilknyttet diverse privat praktiserende psykologer og psykiatere. Været gennem forskellige medicinske behandlinger uden den store
effekt. Trods adskillige forsøg på at få tildelt terapeutisk behandling/kognitiv behandling er det aldrig lykkes gennem det offentlige. Kun med egne midler via det
private.

I sit professionelle virke arbejder Hanne i jobcentret med udsatte mennesker over 30
år med psykiatriske diagnoser, arbejdsløshed, somatiske diagnoser og misbrugsproblematikker.
Hanne brænder med egne ord for og vil gerne bidrage indenfor følgende områder:
-

At nedbryde ”silo-tankegangen” generelt – region/kommunalt
At skabe og opgradere ”netværksmøder” med og uden borgers samtykke –
både ifm. indlæggelser, behandling, udskrivning og overgang til andre behandlingssteder inkl. egen læge eller psykiatere
At skabe ”best practise” uden papir/dokumentations-tyranni
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At tilgå psykiatrien med en 360 graders indsats og et tilsvarende overblik fra
øvrige medspillere (værdikæden) – at vi genererer samspil på tværs der skaber handling og resultater i praksis for den enkelte patient/bruger/pårørende.
Kontaktblad tilgængelig for alle samarbejdspartnere.
-

At få patientforeninger, medier, frivillige organisationer ind i kampen –
sammenlignende eksempel er nuværende fokus på ældreplejen – hvorfor
sker der ikke noget tilsvarende – når der råbes op ift. psykiatrien

-

At skabe fokus på, at pårørende skal være medspillere i psykiatrien og ikke
modspillere – vi vil gerne være med og har mega meget erfaring og viden
om vores kæres udfordringer og adfærd – vi vil gerne inviteres med indenfor
At udbrede viden om og dækningsgraden af Sociolancen
At undgå for tidlig udskrivelser – det er et spørgsmål om penge/budget fremfor, hvad den enkelte har brug for af behandlingstid og indsats. Er det en
kamp mellem region og kommune?

-

At få terapeutisk/kognitiv behandling tilgængeligt for patienter både regionalt og kommunalt

-

At psykiatrien bliver medspiller proaktivt ifm. 10 års planen, så det ikke
bliver reaktivt

Hanne viste ifm. sit oplæg en teaser om en dokumentar om det at være pårørende, der
bliver vist på TV2 til januar 2021.
Der vil desuden være nogle ambassadørvisninger i november 2020, som Hanne gerne
vil invitere medlemmerne af samordningsudvalget til at deltage i.
Det blev aftalt, at invitationen til dette sendes ud igennem sekretariatet (Anne Nygaard og Lotte Pihl Paulsen) og at dette tages op igen på mødet den 7.12.2020.
Det blev under den efterfølgende drøftelse tilkendegivet, at der brug for én dør ind i
systemet, så man alene skal henvende sig ét sted, og således at skellet mellem social
støtte, psykiatrisk behandling og misbrugsbehandling mv. udlignes.
Hrönn Kold Sigurdardottir havde afbud til mødet og har i øvrigt valgt at trække sig
fra arbejdet i samordningsudvalget.
Bilag
-

Ingen
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3. Netværksmøder
Indstilling
Det indstilles, at:
-

-

Københavns og Frederiksberg Kommuner samt Psykiatrisk Center Amager, Psykiatrisk Center København og Psykiatrisk Center Glostrup 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
Udvalget aftaler, hvad der skal arbejdes med frem til næste møde.

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 Københavns og Frederiksberg Kommuner samt Psykiatrisk Center Amager. Psykiatrisk Center København og Psykiatrisk Center Glostrup
hver især holder et oplæg af 5 minutters varighed om, hvordan de hver især arbejder
med implementering af de strukturerede netværksmøder.

Med udgangspunkt i disse oplæg foreslås, at udvalget drøfter, dels hvordan det går
med implementeringen af de strukturerede netværksmøder, dels tilkendegiver hvad
vi kan ønske os fra hinanden.

Endelig foreslås, at udvalget drøfter, hvordan der kan arbejdes videre med udbredelsen af de strukturerede netværksmøder, herunder aftaler hvad der skal arbejdes med
frem til næste møde.

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 net-
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værksmøder 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.

På lidt længere sigt foreslås, at der på møderne i udvalget arbejdes med tavlemøder,
der understøttes af data. Følgende elementer kunne indgå i dette arbejde:
-

Netværksmøder
Koordinationsplaner/udskrivningsaftaler
Evt. tvangsindlæggelser
Andre temaer, der er relevant for udvalget at arbejde med.

Beslutning
Det fremgår af årshjulet, at netværksmøder skal være tema på alle møderne i det
kommende år.
De ledende socialrådgivere i Region Hovedstadens Psykiatri præsenterede, hvordan
de arbejder med netværksmøder.
Der var følgende fælles hovedbudskaber om dette:
-

-

-

-

-

-

Det er ikke nyt at holde netværksmøder, men for ca. 3 år siden udarbejdede kommuner og psykiatri en fælles skabelon for afholdelse af netværksmøder
Da netværksmødeskabelonen blev taget i brug, blev der udsendt information til alle lederne på de psykiatriske centre, der blev fulgt op af introduktion fra ledende/koordinerende socialrådgiver.
Det er en udfordring, at netværksmødeskabelonen ikke er bygget ind i
Sundhedsplatformen (SP), men den er gjort tilgængelig via en teknik, der
kaldes smartphrase
Socialrådgiverne i Region Hovedstadens Psykiatri har et netværksmødeforum, hvor der bl.a. arbejdes med gensidig sparring ift. brugen af netværksmøder. Netværksmøder er desuden et tema på socialrådgivernes
årlige møde.
Når der er nyt om netværksmøder, bliver det delt i nyhedsbreve, ligesom
afholdelse af netværksmøder er indarbejdet i alle psykiatriske centres
årsaftaler.
Der er udarbejdet små speed-drawing film, der giver en kort og informativ introduktion til, hvad netværksmøder er, og hvordan de holdes. Disse
film kan – ligesom netværksmødeskabelonen - ses på dette link:
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-

-

-

https://www.psykiatri-regionh.dk/undersoegelse-og-behandling/Tvaersektorielt-samarbejde/Samarbejdsaftaler/voksne/behandlingsforloeb/Sider/Netv%C3%A6rksm%C3%B8der.aspx
Der er udarbejdet undervisningsmateriale ift. afholdelse af netværksmøder over video, som er ved at blive testet. Denne undervisning kan kommuner også deltage i. Der er udarbejdet en vejledning ift. afholdelse af
virtuelle netværksmøder, som vedlægges dette referat. Ift. undervisning i
mødelederrollen blev dette drøftet på møde i Psykiatriens fælles samordningsudvalg den 27.8.2020. Se nærmere nederst i referatet af dette
punkt.*
Der er behov for kontinuerligt ledelsesmæssigt fokus på arbejdet med at
implementere netværksmøder.
Der er forskel fra afdeling til afdeling ift. brugen af netværksmøder. Det
handler bl.a. om at blive fortrolig med netværksmødeskabelonen, hvorfor der er brug for ’ambassadører’ alle steder. Denne rolle har socialrådgiverne påtaget sig, men der er behov for yderligere ambassadører, der
kan holde fokus og understøtte implementeringen.
Der er fokus på netværksmøder på alle lokale samordningsudvalgsmøder.

Frederiksberg Kommune præsenterede herefter, hvordan de arbejder med netværksmøder.
Der var følgende budskaber:
-

-

-

-

-

Det handler om adfærds- og kulturændring. Der arbejdes med det ved at
’forstyrre’ lidt – også andre faggrupper, end dem som normalt arbejder
med netværksmøder.
Der er desuden fokus på at introducere til netværksmøder til nye medarbejdere.
Der arbejdes med temadage med socialrådgivere fra Region Hovedstadens Psykiatri. Det er i den forbindelse vigtigt at skarp på roller ift. mødeleder og referentfunktionerne.
Det er et indsatsmål i samarbejdsaftalen mellem kommunen og Region
Hovedstadens Psykiatri.
De fleste netværksmøder holdes i Integreret psykiatri. Der er stadig et
stort arbejde ift. at få andre faggrupper til at forstå og bruge netværksmødeskabelonen.
Det er også vigtigt at holde fokus på kvaliteten i de netværksmøder, der
holdes, herunder også den kvalitet, de borgere, som deltager i netværksmøder, oplever.
Der er systemmæssige udfordringer ift. indsamle data ift. at finde ud af,
hvordan der arbejdes i netværksmøder bredt i kommunen.
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Københavns Kommune vil på det kommende møde i Huset for Psykisk Sundhed
præsentere den måde, de har arbejdet med implementeringen af netværksmøderne på.

Det blev i den generelle drøftelse bemærket, at:
-

-

-

-

Netværksmøder både kan anvendes ift. patienter med komplekse problemstillinger og ift. for ambulante patienter. Der er tale om et netværksmøde, når der er en repræsentant fra både kommune og psykiatri. Skabelonen fungerer også i ukomplicerede tilfælde, når det bliver brugt rigtigt.
Der er positive erfaringer med netværksmødeskabelonen – også ift.
ukomplicerede forløb.
Netværksmøder bør være kendt stof og interesse for at arbejde med netværksmøder ift. udskrivning, herunder også i forhold til færdigmeldte
patienter.
Netværksmøder kan ligeledes udvides og udbygges ift. udsatteområdet,
herunder rusmiddelområdet.
Der er søgt om midler fra Byg-Bro-Puljen til at arbejde med kompetenceudvikling ift. at få integreret arbejdet med genoptræningsplaner i netværksmødearbejdet.
Der blev efterspurgt en tværsektoriel, fælles tilgang til afholdelse og afvikling af netværksmøder, fx således at mødelederrollen og referentrollen varetage af hhv. kommune og region.

Der skal arbejdes med følgende frem til næste møde, hvor det drøftes, hvordan det
er gået:
-

-

Vi deler det materiale, vi hver især arbejder med, ift. at udbrede kendskabet til netværkmøder.
Vi afprøver tværsektoriel rollefordeling ved afholdelse af netværksmøder. Den part, der bliver inviteret, skal forinden mødet kende til opgaven
på mødet (mødeleder eller referent).
Vi skal forberede os på at dele med hinanden, hvad vi har arbejdet med
ift. at udbrede kendskabet til netværksmøderne, herunder brugen af den
fælles skabelon – og vi deler med hinanden, hvad vi har overvejet som
næste skridt.

På det kommende møde vil der udover ovennævnte forberedelser være fokus på:
-

Arbejdet med netværksmøder i Huset for Psykisk Sundhed
Arbejdet med netværksmøder, når der har været tale om tvangsindlæggelse.
Dette er et led i arbejdet med at forebygge fremtidige tvangsindlæggelser.
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-

Der vedlægges omdelt materiale vedr. tvangsindlæggelser og bæltefikseringe 2018 – 2020 samt udskrivningsaftaler og koordinationsplaner.
Hvilke udfordringer oplever vi hver især, og hvilke udfordringer ønsker
vi at få styr på i det kommende år.

Forslag til emner til efterfølgende møder:
-

Behovet for ’let adgang’ til hinanden
Afklaring af behov for fælles lederkommunikation om hvorfor, vi skal
holde netværksmøder?
Hvilke kommunale forvaltninger, vil vi kunne forvente deltage i netværksmøder?
Hvilke sundhedsmæssige afdelinger/somatiske afdelinger, vil vi kunne
forvente deltage i netværksmøder?

Vedr. undervisning ift. netværksmøder
*Fra september 2020 tilbydes undervisning i mødeledelse for alle relevante afsnit og faggrupper i Region Hovedstadens Psykiatri. Undervisningen er praksisnær og kursisterne kommer til at gennemgå øvelser og cases som understøtter den gode mødeledelse, både ift. fysiske netværksmøder og over video. Undervisningen varer ½ dag og
der er mulighed for at kommunale medarbejdere deltager i undervisningen.
Der er desuden mulighed for, at underviseren fra Region Hovedstadens Psykiatri kan inviteres ud i kommunerne. Hvis der er ønske om
dette, kan Katrine Frydendal kontaktes på email: katrine.frydendal@regionh.dk. eller tlf. 38640019.
Indtil videre foregår undervisningen fysisk, men på sigt kan det evt.
også udvides til at foregå over video.
Undervisningsmaterialet tillader op til 20 deltagere på et hold, men
det afhænger selvfølgelig af lokalets størrelse ift. gældende retningslinjer om afstand mv.
Undervisningen er gratis, men hvis bliver stor efterspørgsel efter undervisning, kan det være at der bliver sat loft på hvor mange forløb
den enkelte myndighed kan rekvirere.
Ift. tilmelding så er det pt. sådan at det er de enkelte afsnit/centre
som selv arrangerer det og koordinerer med underviseren.
Bilag
-

Ingen
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4. Orientering om den koordinerende myndighedsindsats på psykiatriske
afdelinger
Indstilling
Det indstilles, at

Sagsresumé
Lene Jaconelli og Louise Moefeldt vil på mødet orientere om den koordinerende
myndighedsindsats på de psykiatriske afdelinger med opstart her i efteråret.

Der er udarbejdet informationsmateriale, der er vedlagt som bilag.
Beslutning
Louise Mofeldt fra Københavns Kommune fortalte om den nye koordinerende myndighedsindsats.
Målgruppen er forvarslede og færdigbehandlede patienter, hvor den tidligere indsats
nu er suppleret med sagsbehandlerfunktioner, ligesom der nu er én indgang til kommunen ift. målgruppen.
Indsatsen er organisatorisk forankret i kommunes psykiatrienhed. Den nye indsats
skal understøtte det smidige og hurtige samarbejde på tværs af myndigheder. Der er
desuden fokus på at være borgerinddragende, rehabiliterende mv. Der er som led i
den nye indsats etableret en udgående funktion, herunder deltagelse i netværksmøder
og ifm. udarbejdelse af VUM.
Hvis det er uklart, om borgeren er bedst hjulpet i enten socialforvaltningen eller i
sundhedsforvaltningen, vil den nye funktion også kunne understøtte fælles visitationsmøder, ligesom den nye indsats vil kunne arbejde understøttende ift. at finde fx
en herbergsplads.
Den koordinerende myndighedsindsats mødes en gang ugentligt med Psykiatrisk
Center København og Psykiatrisk Center Amager ift. målgruppen. Der er på disse
møder fokus på udskrivningen.
Der blev i forlængelse af denne præsentation peget på et ønske om at indgå i et samarbejde med socialrådgivergruppen på Psykiatrisk Center København og Psykiatrisk
Center Amager ift. gruppen af patienter, som ikke vil tage imod nogen af de tilbud,
der er blevet fremlagt.
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Det blev aftalt, at Louise Moefeldt, Helle Busck, Marianne Haahr Lund, Marlene Johannessen samt Nadja Hjorth Heidemann ser på denne problemstilling. Helle Busck
inviterer til møde herom.
Hanne Tychsen bidrager til drøftelsen, når gruppen fremlægger.
Bilag
-

Informationsmateriale om den koordinerende myndighedsindsats.
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5. 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
Ikke drøftet.

Bilag
-

Ingen
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6. Budgetmidler
Indstilling
Det indstilles, at:
-

Det lokale samordningsudvalg for voksne i planområde byen tager orienteringen til efterretning.
Aftaler hvilken tilbagemelding, der skal ske til Psykiatriens fælles samordningsudvalg til mødet den 21.10.2020.

Sagsresumé
Region Hovedstaden har i 2020 afsat 3 mio.kr. til styrkelse af det tværsektorielle
samarbejde i samordningsudvalgene. Dette beløb stiger til 4 mio.kr. årligt i 2021,
2022 og 2023.

Med Budget kommer der yderligere 1 mio.kr. til denne styrkelse af det tværsektorielle samarbejde.

Der var på mødet i Psykiatriens fælles samordningsudvalg den 29.6.2020 en indledende drøftelse af dette. Det blev på dette møde bl.a. besluttet, at formandskabet
skulle undersøge mulighederne for at overføre midlerne for 2020 til de efterfølgende
år, da det vil være vanskeligt at nå at bruge de midler, der er afsat til 2020. Dette er
der mulighed for.

Region Hovedstaden Psykiatri har udarbejdet et notat med forslag til fordeling af
midlerne. Dette notat blev drøftet på mødet i Psykiatriens fælles samordningsudvalg
den 27.8.2020.

Det blev på dette møde bl.a. bemærket at de afsatte midler kunne bruges til at ansætte
medarbejdere, der fx kan understøtte arbejdet med implementering af netværksmøder, afholdelse af børnekurser, arbejde med løbende projekter med enkelte kommuner mv. Det blev desuden nævnt, at Huset for psykisk sundhed i København først begyndte at fungere efter hensigten, da der blev frikøbt en medarbejder, der fik til opgave at koordinere arbejdet på tværs af sektorer.
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Det blev aftalt, at notat om anvendelse af regionale midler drøftes på de kommende
møder i samordningsudvalget – og at der gives en tilbagemelding på de lokale drøftelser på mødet den 21.10.2020.

Beslutning
Det blev oplyst, at de psykiatriske centre har fået mulighed for at opnormere med et
årsværk til en medarbejder, der kan understøtte det tværsektorielle samarbejde.

Der blev givet følgende input til stillingsopslaget:
-

-

Understøttelse af de ledende/koordinerende socialrådgiveres arbejde ift. fælles indsatser, herunder løfte implementeringen af netværksmøder både på
centre og i kommuner.
Deltage i arbejdsgrupper og fælles projekter.
Understøtte de indsatser, der skal arbejdes med iht. årshjulet.

Bilag
-

Notat af 21.9.2020 om anvendelse af regionale midler til styrkelse af det
tværsektorielle samarbejde, herunder signaturprojekter
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7. Årshjul 2020/2021
Indstilling
Det indstilles, at:
-

Det lokale samordningsudvalg for voksne i planområde byen godkender årshjul 2020/2021 som grundlag for udvalgets arbejde.
Sagsresumé
Der er udarbejdet forslag til Årshjul for 2020 og første halvdel af 2021 for udvalgets
arbejde.
Beslutning
Det fremgår af årshjulet, at det kommende møde den 7. december 2020 skal holdes i
Huset for Psykisk Sundhed i Griffenfeldsgade. Der vil på dette møde være fokus på:
-

Netværksmøder
Præsentation af Huset for psykisk sundhed
Samarbejde med civilsamfundet
Forebyggelse af tvang

På det første møde i 2021 vil der være fokus på:
-

Samarbejdet på botilbudsområdet, herunder hvad de næste skridt i udviklingen i samarbejdet skal/kan være
Netværksmøder, herunder hvordan der kan arbejdes med netværksmøder
(opfølgning på en patientsikkerhedsanalyse)

På 2. møde i 2021 vil der være fokus på:
-

-

Arbejdet med Integreret psykiatri og fokus på samarbejde med støtte/kontaktpersonordningen (indsatstrappen i Københavns Kommune); de mindre
indgribende foranstaltninger, inden vi kommer til botilbud. Der er behov for
information om de strategier, kommunerne arbejder med ift. disse indsatser.
Samarbejdet om netværksmøder

På 3. møde i 2021 kan der være fokus på:
-

Samarbejdet ift. beskæftigelsesområdet
Netværksmøder, herunder hvordan man kan invitere jobcentrene med om
bordet til netværksmøder.
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Bilag
-

Årshjul 2020/2021
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Emne
8. Orientering
Indstilling
Det indstilles, at det lokale samordningsudvalg for voksne i planområde byen:
-

Tager orienteringen til efterretning.

Sagsresumé
Psykiatriens fælles samordningsudvalg
Der har været holdt følgende møder i Psykiatriens fælles samordningsudvalg:
-

6.3.2020
30.3.2020
16.4.2020
28.5.2020
29.6.2020
27.8.2020

Beslutning
Hallur Thorsteinsson fortalte om, at Psykiatrisk Center Amager havde fået tildelt
midler til et fælles projekt ift. udsatte – de allermest komplekse patienter. Der vil
blive orienteret om erfaringer fra dette projekt på det senere møde.

Bilag
-

Referater fra møderne i Psykiatriens fælles samordningsudvalg

Side 18

Emne
9. 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
7.12.2020.
- Drøfter og aftaler, hvordan mødet bedst kan forberedes.
Sagsresumé
Næste møde holdes den 7.12.2020, kl. 14.00 – 16.00 i Huset for psykisk sundhed
(Griffenfeldsgade).
Beslutning
Det var Alberte Bryld Burgaards sidste møde i udvalget. Der blev takket for godt og
konstruktivt samarbejde igennem de år, Alberte har arbejdet i Københavns Kommune.
Næste møde holdes den 7.12.2020, kl. 14.00 – 16.00 i Huset for psykisk sundhed
(Griffenfeldsgade).
Der vil på dette møde være fokus på:
-

-

-

-

Netværksmøder
Præsentation af Huset for psykisk sundhed, herunder netværksmøder og
samarbejde med civilsamfundet (Kasper Hounisen og Bjarke Solkjær inviteres)
Fælles drøftelse af mulig videreudvikling af samarbejdet i Huset for psykisk
sundhed med særligt fokus på, hvordan samarbejdet med brugere og civilsamfund generelt kan styrkes på tværs af region og kommuner
Næste skridt ift. Huset for psykisk sundhed på Amager – Psykiatrisk Center
Amager og Københavns kommune orienterer om samarbejdet på Hans Bogbinders Allé
Samarbejde om forebyggelse af tvang i psykiatrien. Data præsenteres og på
baggrund heraf skal der være en fælles drøftelse af, hvordan det fremtidige
arbejde om forebyggelse af tvang kan styrkes.

Bilag
-

Ingen
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10. Eventuelt
Indstilling

Sagsresumé

Beslutning
Ingen bemærkninger.

Bilag

Side 20

