Sekretariatsafdelingen

Referat
Møde i:
Dato:
Kl.:
Sted:

Det lokale samordningsudvalg for psykiatri –
voksne i planområde byen
27.08.2021
9.30 – 11.30
Huset for Psykisk Sundhed, Griffenfeldsgade 44, 2200
København N, salen

Deltagere:
Line Duelund Nielsen – centerchef, Psykiatrisk Center
København (regional formand og mødeleder)
Mie Carstensen – borgercenterchef, Borgercenter
Voksne, Københavns Kommune (kommunal formand)
Kamma Rubin – tværsektoriel medarbejder, Psykiatrisk
Center Amager
Lene Jaconelli – områdechef, Psykiatrienheden Københavns Kommune
Lone Fogholm – koordinerende socialrådgiver, Psykiatrisk Center Amager
Marianne Haahr Lund – tværsektoriel medarbejder,
Psykiatrisk Center København
Marlene Schøtt Johannessen – ledende socialrådgiver,
Psykiatrisk Center Glostrup
Mette Bæk – tværsektoriel medarbejder, Psykiatrisk
Center Glostrup
Nadja Hjorth Heidemann – faglig konsulent, Integreret
Psykiatri, Frederiksberg Kommune
Anne Nygaard – specialkonsulent, Borgercenter Voksne
Københavns Kommune (sekretær)
Lotte Pihl Paulsen – specialkonsulent, Region Hovedstadens Psykiatri (sekretær og referent)
Afbud:
Britta Gerd Hansen – centerchef, Københavns Kommune
Flemming Nielsen – socialchef, Frederiksberg Kommune
Hallur Gilstón Thorsteinsson – centerchef, Psykiatrisk
Center Amager
Hanne Tychsen – pårørenderepræsentant
Helle Busck – ledende socialrådgiver, Psykiatrisk Center København

Louise Moefelt - koordinator Psykiatrienheden Københavns Kommune
Marie Østerbye – specialepraksiskonsulent
Gæster:
Bjarke Solkjær, afdelingsleder, Psykiatrienheden, Borgercenter Voksne, Københavns Kommune, Huset for
Psykisk Sundhed
Kasper Hounisen, afdelingssygeplejerske, Psykiatrisk
Center København, Huset for Psykisk Sundhed
Maria Lundsmark, koordinator, Borgercenter Voksne,
Københavns Kommune, Huset for Psykisk Sundhed
Elna Larsen – Projektkoordinator i Frederiksberg Kommune
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DAGSORDEN

1. Velkommen
2. Godkendelse af dagsorden/referat
3. Huset for Psykisk sundhed
4. Netværksmøder og tvangsindlæggelse
5. Orientering
6. Næste møde
7. Eventuelt
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Emne
1. Velkommen kl. 9.30 – 9.30
Indstilling
Sagsresumé
Mie Carstensen er tiltrådt som ny borgercenterchef og træder ind i udvalget
fra Københavns Kommune.

Beslutning
Velkommen til Mie, der præsenterede sig. Derefter præsentationsrunde.

Bilag
-

Ingen

Side 4

Emne

2. Godkendelse af dagsorden og referat kl. 9.30 – 9.35
Indstilling
Det indstilles, at samordningsudvalget:
-

Godkender referat fra mødet den 7.6.2020
Godkender dagsorden til mødet i dag

Sagsresumé

Beslutning
Ingen bemærkninger.
Bilag
-

Referat fra mødet den 7.6.2021
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Emne
3. Huset for psykisk sundhed kl. 9.35 – 10.35
Indstilling
Det indstilles, at samordningsudvalget:
-

Drøfter, om og hvordan erfaringerne fra Huset for psykisk sundhed,
herunder arbejdet med Åben dialog kan udbredes til andre dele af det
tværsektorielle samarbejde.
Drøfter, hvordan samarbejdet med frivillige og det øvrige civilsamfund
kan styrkes.

Sagsresumé
Kasper Hounisen, Bjarke Solkjær og Maria Lundsmark vil holde et oplæg,
hvor de præsenterer Huset for psykisk sundhed. Kasper og Bjarke vil desuden fortælle om, hvordan de arbejder med Åben dialog og hvordan de samarbejder med frivillige og det øvrige civilsamfund.

Nadja Hjort Heidemann og Elna Larsen fra Frederiksberg kommune vil holde
oplæg om samarbejdet med frivillige/civilsamfund.

Beslutning
Præsentation af Huset for Psykisk Sundhed
Huset for Psykisk Sundhed blev etableret i 2016/2017 i et samarbejde mellem Københavns Kommune og Region Hovedstadens Psykiatri. Begge myndigheder havde til huse i samme bygning, og Huset blev etableret bl.a. med
henblik på at skabe synergi for de fælles borgere, der kommer i huset.

Bjarke Solbjerg, der er repræsentant fra Københavns Kommune, Maria
Lundsmark, der er koordinator med ansvar for bl.a. de tværsektorielle netværksmøder og Kasper Hounisen, der er repræsentant fra Region Hovedstadens Psykiatri holdt oplæg om arbejdet i Huset for Psykisk Sundhed. Oplægget er vedlagt referatet.

De forskellige myndigheder i Huset for Psykisk Sundhed håndterer ’egne’ opgaver ift. lovgivningen. Samtidig arbejdes der med en ’faglig fællesmængde’
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ift. de borgere, der kommer i huset og har brug for indsatser fra begge myndigheder.

Der arbejdes med fælles projekter:
- Tværsektorielle netværksmøder
- Outsideren
- Getting back i samarbejde med Outsideren
- Velværecafé
Ift. tværsektorielle netværksmøder blev det oplyst, at metoden Åben dialog
kan supplere arbejdet med netværksmøder, især hvis der er tale om konfliktfyldte netværksmøder. Maria inviterer, faciliterer og skriver referat. Der er
fortsat behov for at have fokus på opfølgende møder for at holde fast i det aftalte.

Der arbejdes også med forebyggende netværksmøder, så der tidligt i et forløb kan etableres et overblik over det professionelle netværk samt give det
professionelle netværk overblik over de forskellige indsatser.

Erfaringerne har vist, at det er vigtigt at koncentrere sig om få udvalgte indsatser samtidig med, at der skal være en massiv ledelsesmæssig opbakning
til at få det til at fungere for de fælles borgere og patienter.

Samarbejde med civilsamfundet
Bjarke, Kasper og Maria fortalte om samarbejdet med Outsideren. Der arbejdes sideløbende både i Outsideren og Huset for Psykisk Sundhed, hvilket giver gode muligheder for borgerne ift. at komme i gang med meningsfyldte aktiviteter og samvær samtidig med forløbet i Huset for Psykisk Sundhed.

Efter samme koncept er en Velværecafé under etablering, hvor de ressourcer der kommer i Huset for Psykisk Sundhed og Outsideren arbejder sammen om opgaven.

Frederiksbergs arbejde med Buddy-projektet
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Buddy-projektet er etableret efter § 82 og inddrager civilsamfundet i opgaveløsningen. Buddy-projektet er ikke en erstatning for et § 85 tilbud.

Elna Larsen fortalte om Buddy-ordningen, hvor en borger visiteres fra kommunens socialafdeling til et forløb med en frivillig i en 6 måneders periode.

Målgruppen er psykisk sårbare, der har kontakt til kommunens socialafdeling.
Borgeren skal være motiveret for forløbet og skal være udfordret, men ikke
have behov for en indsats, der kræver socialfaglig eller psykiatrifaglig indsats.

Buddy-ordningen anvendes typisk som en forebyggende indsats for at hindre
at en sårbarhed udvikler sig, hvor civilsamfundet rækker ud til borgeren. Der
er ikke tale om et sagsforløb, men om et fællesskab.

Ift. samarbejdet med psykiatrien er det vigtigt at psykiatrien beskriver patienternes støttebehov godt og præcist. Derefter bruges de ordinære indgange i
kommunerne, der på baggrund af beskrivelsen af støttebehovet visiterer til
det rette kommunale tilbud, herunder støtteordninger efter § 82.

Samtidig er det hensigtsmæssigt, hvis de to sektorer kender til hinandens tilbud af hensyn til den relationelle koordinering.

Der var enighed om, at det var gode og inspirerende oplæg og drøftelser.
Der er mulighed for at søge gensidig sparring.

Bilag
-

Oplæg, der blev holdt på mødet
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Emne
4. Netværksmøder og tvangsindlæggelse kl. 10.35 – 11.20
Indstilling
Det indstilles, at samordningsudvalget:
-

Giver en tilbagemelding på arbejdet med implementering af det tværsektorielle netværksmøder.
Drøfter og aftaler, hvordan man kan forebygge antallet af tvangsindlæggelser ved at styrke det tværsektorielle samarbejde.
Drøfter udfordringer for almen praksis i forbindelse med tvangsindlæggelser.

Sagsresumé

Tværsektorielle netværksmøder – status på implementering
Monitoreringen af signaturprojektet er ophørt med udgangen af juli 2021, da
der skal afrapporteres til Tværsektoriel strategisk styregruppe – TSS den
10.9.2021. Udvalget vil blive orienteret om afrapporteringen til TSS på det
kommende møde i udvalget.

På mødet den 7.6.2021 blev der fremlagt nogle læringspunkter fra monitoreringen af tværsektorielle netværksmøder ift.:
-

inddragelse af borger ved planlægningen af møderne,
sikring af, at det er de rette parter, der deltager i mødet og
inddragelse af/orientering af borgerens egen læge ift. netværksmøder.

Det foreslås, at samordningsudvalget drøfter, hvordan der skal arbejdes med
disse punkter for at forbedre udfordringerne.

Det foreslås desuden, at mødedeltagerne giver en status på, hvordan det går
med implementeringen af tværsektorielle netværksmøder, herunder brugen
af den fælles skabelon.

Tværsektorielle netværksmøder – forebyggelse af tvangsindlæggelser
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Samordningsudvalget har aftalt at sætte fokus på at holde tværsektorielle
netværksmøder, når en borger er blevet indlagt med tvang. Formålet er at
blive mere skarpe på, hvorfor situationen førte til tvangsindlæggelse for at minimere risikoen for fremtidige tvangsindlæggelser.

Hvis det er en beboer fra et botilbud, der indlægges med tvang opfordres til,
at lederen af botilbuddet også deltager i netværksmødet.

Line Duelund vil på mødet præsentere en case og Mie Carstensen vil give input til drøftelserne på baggrund af erfaringer fra Københavns Kommune.
Case og input danner grundlag for drøftelserne.

Det foreslås desuden, at samordningsudvalget drøfter, om der er andre tilgange, som vil være hensigtsmæssige at arbejde med ift. at nedbringe antallet af tvangsindlæggelser.

Almen praksis og tvangsindlæggelser
Det foreslås, at Marie Østerby på mødet fortæller om de udfordringer som almen praksis oplever i forbindelse med tvangsindlæggelser.

Beslutning
Der blev givet en status på arbejdet med at implementere netværksmøder
med brug af den fælles skabelon.

Tværsektorielle netværksmøder – status på implementering.

Psykiatrisk Center Glostrup
Der er fokus på at netværksmøderne skal have en god kvalitet. Der er påbegyndt en intern indsats, hvor socialrådgivere går i dialog med kliniske medarbejdere ift. at være opmærksom på, hvornår der er behov for netværksmøde.
Der er desuden undervisning i mødeledelse. Mette Bæk tilbyder desuden
kommunerne at komme på besøg og fortælle om netværksmøder.
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Psykiatrisk Center Amager
Der er ligeledes stort fokus på netværksmøder, herunder at arbejde med kvaliteten af netværksmøderne.
Kamma Rubin har været i Tårnby og undervise om netværksmødekonceptet,
ligesom der afvikles tværsektoriel undervisning i mødeledelse.
Der er desuden fokus på at holde netværksmøder i forbindelse med genindlæggelser.
Det overvejes at fortsætte monitoreringen efter udløbet af signaturprojektet –
evt. ved hjælp af Survey-exact. Det giver god information til kvalitetsarbejdet.

Psykiatrisk Center København
Der er dialog med de forskellige afsnitsledelser, der er forskellige steder ift.
brugen af netværksmøder. Der arbejdes på at udvikle dette, herunder fjerne
praktiske barrierer, der står i vejen for dette arbejde.
Der er desuden fokus på at undervise i mødeledelse.

Der blev desuden opfordret til at tænke bredere ift. at holde netværksmøder,
fx kan der holdes netværksmøde efter en udskrivelse, hvis det ikke nås under et indlæggelsesforløb.

Københavns Kommune
Samarbejde om netværksmøder er en velintegreret del i samarbejdet, herunder også i botilbud. Har dog været udfordret under corona.

Region Hovedstadens Psykiatri
Det blev oplyst, at Region Hovedstadens Psykiatri arbejder på at få monitoreringen indarbejdet i Sundhedsplatformen SP. Når det sker, vil der fra 2022
blive målt på data vedr. antallet af afholdte netværksmøder.

Det blev endelig oplyst, at afrapporteringen på signaturprojektet sendes til
samordningsudvalget, når den er færdig.
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Tværsektorielle netværksmøder – forebyggelse af tvangsindlæggelser
Line fortalte, hvordan Psykiatrisk Center København arbejder med netværksmøder ift. at forebygge tvangsindlæggelser:
Det opgøres månedligt, hvilke patienter, der haft flest tvangsindlæggelser.
Derefter analyses forløbet, og der holdes netværksmøde med relevante parter med fokus på, hvordan man kan forebygge fremtidige tvangsindlæggelser. Der ses i analysen både på, hvad der er sket i det ambulante forløb og
under indlæggelsen samt hvad der er sket i kommunalt regi.
Det er et ressourcekrævende forløb, men det virker godt. Der har være 6-7
forløb i det foregående år.

Marianne og Line præsenterede to cases, der viser hvordan der kan arbejdes med netværksmøder, herunder inddragelse af patientens pårørende.

Mie fortalte, at både dialogen med botilbudsteamet og netværksmøder virker
godt ift. at forebygge tvangsindlæggelser.

På Amager er man gået i gang med at bruge korrespondancemeddelelsen,
hvor det psykiatriske center bliver informeret om botilbuddets oplevelse af
optakten til tvangsindlæggelsen.

Det blev i øvrigt opfordret til, at også Kriminalforsorgen og evt. borgerens
egen læge bliver inviteret med til netværksmødet. Der blev i den forbindelse
også opfordret til at invitere hjemmeplejen med til netværksmøder, når borgeren er indlagt.

Mie oplyste endelig, at Københavns Kommune har fået budgetmidler til at
ansætte faste alment praktiserende læger på i alt 8 botilbud.

Lene oplyste til slut, at Københavns Kommune er ved at implementere et nyt
journalsystem. Implementeringen tager nogle uger, hvor alene de vigtigste
sager vil blive håndteret.
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Der sendes information ud til mødedeltagerne.

Almen praksis og tvangsindlæggelser
Udsættes til næste møde, hvor Marie deltager.

Bilag
-

Ingen

Side 13

Emne
5. Orientering kl. 11.20 – 11.25
Indstilling
Det indstilles, at:
-

Samordningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsresumé

Opfølgning på mødet den 7.6.2021
På mødet den 7.6.2021 holdt Marie Østerby et oplæg, hvor hun fortalte om to
sager, hvor borgerne havner mellem to stole – mellem Region Hovedstadens
Psykiatri og den praktiserende læge.

Det fremgår af referatet, at:
”De to beskrivelser viser forløb med gentagne henvisninger frem og tilbage
mellem region, kommune og praksissektor eller internt i de respektive systemer. Der kan være tilfælde, hvor det er oplevelsen, at der er manglende
kendskab til, hvad de forskellige sektorer kan. Og der kan være en tendens,
der nogle gange viser, at borgere kan være ”for gode” til nogle tilbud og for
dårlige til andre - dette med risiko for at borgerne i stedet ikke modtager tilbud. Der er forståelse for, at det kan være vanskeligt at lande borgere i de
”rigtige” tilbud.

Praksissektoren efterlyser mere opfølgning efter forløb (kontrol), som det
f.eks. kendes fra kræftpakker, for af den vej at sikre, om borger er på rette vej
eller om der er behov for yderligere indsats. Det er oplevelsen, at der i de tilfælde, hvor borgeren er kategoriseret i målgruppe for indsats, reageres, og at
de respektive sektorer gør, hvad de skal. Men der kan være behov for tilbud
længere nede af indsatstrappen, for at ”fange” med tidligere og forebyggende
indsatser. Og der kan særskilt være grund til at se på overgangen fra barn til
voksen – hvor det næsten kan virke som om der skal startes forfra.”
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Det kan oplyses, at Line Duelund har forelagt problemstillingen for den lægefaglige vicedirektør i Region Hovedstadens Psykiatri. Der afventes fortsat tilbagemelding derfra.

Møde i Psykiatriens fælles samordningsudvalg
Der var møde i Psykiatriens fælles samordningsudvalg den 9.6.2021.

Status på revision af samarbejdsaftaler
Samarbejdsaftalen på voksenområdet er gennemskrevet med henblik på endelig godkendelse fra arbejdsgruppen samt drøftelse af behov for implementeringsinitiativer på møde den 23.9.2021.

Det forventes at samarbejdsaftalen på børne- og ungeområdet ligeledes godkendes på et arbejdsgruppemøde ultimo september 2021.

Derefter vil begge aftaler blive sendt samlet til Tværsektoriel strategisk styregruppe, der sender aftalerne i høring hos relevante parter.

Efter høringsperioden, vil samarbejdsaftalerne blive tilpasset endeligt med
henblik på endelig godkendelse i TSS og evt. Sundhedskoordinationsudvalget SKU.

Beslutning
Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag
-

Referat fra mødet i Psykiatriens fælles samordningsudvalg den
9.6.2021
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Emne
6. Næste møde kl. 11.25 – 11.30
Indstilling

-

Det indstilles, at det lokale samordningsudvalg for voksne i
planområde byen:
Godkender forslag til indhold på det kommende møde den
1.12.2021.

Sagsresumé

Det foreslås, at næste møde den 1.12.2021 holdes på Hans Bogbinders Allé med følgende punkter på dagsordenen:
-

Præsentation af Hans Bogbinders Allé med fokus på de projekter og muligheder for tværsektorielt samarbejde, der følger af
samlokationen
Orientering om Københavns Kommunes misbrugsbehandling,
herunder en præsentation af ”Modelcellen”, der er under udvikling på Psykiatrisk Center Amager.

Beslutning
Forslag til dagsorden for det kommende møde godkendt. Det blev desuden
besluttet, at der også skal repræsentanter fra URUS med til mødet.

Bilag
-

Årshjul
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Emne
7. Eventuelt
Indstilling

Sagsresumé

Beslutning
Regionens Social- og Psykiatriudvalg har en pulje til tværsektorielle projekter.
Puljeopslaget sendes ud sammen med referat.

Mie bad om, at Region Hovedstadens Psykiatri vil orientere kommunerne om
evt. lunkning af sengepladser i forbindelse med sommerferien. Der var naturligvis opbakning til det.

Bilag
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