Sekretariatsafdelingen

Referat
Møde i:
Dato:
Kl.:
Sted:
Deltagere:

Det lokale samordningsudvalg for psykiatri – voksne i
planområde byen
07.06.2021
14.00 – 16.00
Teams-møde
Line Duelund Nielsen – centerchef, Psykiatrisk Center
København (regional formand og mødeleder)
Knud Andersen – borgercenterchef, Borgercenter
Voksne, Københavns Kommune (kommunal 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
Kamma Rubin – tværsektoriel medarbejder, Psykiatrisk
Center Amager
Lene Jaconelli – områdechef, Psykiatrienheden Københavns Kommune
Lone Fogholm – koordinerende socialrådgiver, Psykiatrisk Center Amager
Louise Moefelt - koordinator Psykiatrienheden Københavns Kommune
Marianne Haahr Lund – tværsektoriel medarbejder,
Psykiatrisk Center København
Marie Østerbye – specialepraksiskonsulent
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)
Laura Koefod de Melim – konsulent, Region Hovedstadens Psykiatri (sekretær)

Lotte Pihl Paulsen – specialkonsulent, Region Hovedstadens Psykiatri (sekretær og referent)

Afbud:
Cecilie Engell - borgercenterchef, Københavns Kommune

Side 2

REFERAT

1. Velkommen - ca. 3 min
2. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde ca. 2 min
3. Samarbejdet med almen praksis – udfordringer og muligheder – ca. 30 min
4. Erfaringer med udgående/fremskudte kommunale medarbejdere på behandlingsenheder (Frederiksberg Kommunes arbejde med integreret psykiatri og erfaringer fra udgående fremskudt funktion i Københavns Kommune) –
ca. 25 min
5. Netværksmøder – ca. 15 min.
6. Tilbagemelding fra arbejdsgruppen, der undersøger

hvordan samarbejdet ift. borgere, der ikke vil modtage tilbud, kan styrkes – ca. 25 min
7. Orientering - ca. 5 min
8. Årshjul og Næste møde - ca. 5 min
9. Eventuelt - ca. 5 min

Side 3

Emne
1. Velkommen
Indstilling
Sagsresumé

Beslutning
Knud Andersen er midlertidigt tilbage som borgercenterchef og indgår igen i
formandskabet i mødet her.

Da Line Duelund skal til videre til andet møde kl.15.00, vil Knud overtage ordstyrerrollen herfra.
Bilag
-

Ingen

Side 4

Emne

2. Godkendelse af dagsorden og referat
Indstilling
Det indstilles, at samordningsudvalget:
-

Godkender referat fra mødet den 22.03.2020
Godkender dagsorden til mødet i dag

Sagsresumé

Beslutning
Referatet fra mødet den 22. 03.21 blev godkendt.
Dagsorden for nærværende møde blev godkendt.
Bilag
-

Referat fra mødet den 22.03.2021
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Emne
3. Samarbejdet med almen praksis - udfordringer og muligheder
Indstilling
Det indstilles, at samordningsudvalget:
-

Drøfter mulighederne for at styrke det tværsektorielle samarbejde
med inddragelse af praktiserende læger.

Sagsresumé
Specialepraksiskonsulent Marie Østerby vil på mødet holde et oplæg om udfordringer i almen praksis i forbindelse med overgange mellem sektorer.

Det foreslås, at udvalget med udgangspunkt i Maries oplæg drøfter, hvordan
vi skal styrke det tværsektorielle samarbejde med inddragelse af almen praksis, herunder drøfte hvordan parterne kan hjælpe praktiserende læger ift.
med sektorovergangene.

Beslutning
Specialepraksiskonsulent Marie Østerby tog udgangspunkt i to case-beskrivelser fra praksis. De er vedlagt referatet her.

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.
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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.

Generelt vækker beskrivelserne af de to cases genkendelse hos medlemmerne i samordningsudvalget. Følgende blev bl.a. vendt:
-

-

-

Netværksmøder kan være en platform at tage udgangspunkt i til at få
samlet flere sektorer og sammen lave en plan/opfølgning. Dette uanset hvilken sektor man er i.
Revision af samarbejdsaftale kan give en tydeligere beskrivelse ift. arbejdsgang med praksissektoren.
Opmærksomhed på tidlig borgerinddragelse
Københavns Kommune har et pilotprojekt i Tingbjerg, som indbefatter
socialrådgivere i tilknytning til praktiserende læger i bydelen. Dette
kunne være interessant at høre mere om på et senere tidspunkt.
Opfordring til indsendelse af flere cases.

Bilag
-

To cases fra specialepraksiskonsulent Marie Østerby
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Emne
4. Erfaringer med udgående/fremskudte kommunale medar-

bejdere på behandlingsenheder (Frederiksberg Kommunes
arbejde med integreret psykiatri og erfaringer fra udgående
fremskudt funktion i Københavns Kommune)
Indstilling
Det indstilles, at:
-

Samordningsudvalget drøfter på baggrund af oplæg om Frederiksberg Kommunes arbejde med integreret psykiatri og erfaringer med
udgående/fremskudt funktion fra Københavns Kommunes Socialforvaltning, hvad der fungerer godt og hvad der kan blive bedre.

Sagsresumé
Udvalget skal iht. årshjulet præsenteres for arbejdet med integreret psykiatri i
Frederiksberg Kommune herunder med fokus på erfaringer fra kommunens
arbejde med fremskudte indsats.

Københavns Kommune har pt. 2 udgående medarbejdere på psykiatriske enheder i København. Ordningen er igangsat i oktober 2020 og er forankret i
forvaltningens psykiatrienhed som led i den nye koordinerende myndighedsindsats. Medarbejderne deltager bl.a. i netværksmøder på enhederne og indgår i arbejde med VUM-udredning.

Beslutning

Frederiksberg Kommune fortalte om erfaringerne på integreret psykiatri, som
nu er gået fra at være et projekt til drift. I den integrerede psykiatri er nu to
medarbejdere og Nadja.

Udgangspunktet er en indsats så tæt på borger som muligt. Det sker med udgående fremskudte medarbejdere på behandlingsenheder, så der prompte
kan ageres – eller vendes i døren, hvis en anden indsats er mere relevant.
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Der tages udgangspunkt i etablerede redskaber og tætte samarbejder mellem sektorer.

Indsatsen mangler at blive bedre i dybden og bredden. Misbrugsbehandling
mangler at blive koblet på, hvilket også gør sig gældende ift. beskæftigelse
samt kobling til den frivillige sektor. Der kan også skabes øget inddragelse ift.
pårørende. Inspirations-og idékatalog over, hvad det kan indbefatte, er vedlagt referatet.

I Københavns Kommune er den koordinerende myndighedsindsats (KMI) opgave at håndtere indgang for færdigmeldte og varetage myndighedsarbejdet
vedr. ny-henvendelser.

Indsatsen viser pt. (ganske forsigtigt) en positiv effekt ift. reduktion i liggedage og der bliver igangsat en hurtigere dialog på tværs af sektorerne - herunder forventningsafstemning og smidigere samarbejde for midlertidige løsninger samt stærkere samarbejdsrelationer.

Men der er stadig barrierer ift., når borger ønsker at gøre brug af frit valg og
takker nej til afgivet tilbud. Ligeledes er ventetid på botilbud og herbergsplads
en barriere samt når borger ikke formår eller ønsker at samarbejde eller ift.
divergerende syn på om den kommunale løsning er tilstrækkelig.

Der er fortsat rum for udvikling ift. præmature forvarslinger og ventetid på lægefaglige statusattester.

Samordningsudvalget opfordrede til, at der også i indsatserne her indtænkes
jobcenter og pårørende i højere grad, så arbejdet bliver så integreret som
muligt. Der sker allerede mindre omfang lokalt f.eks. er der nu på PC Amager
medarbejdere fra Lærkevej en gang hver 14. dag.

Bilag
-

Oplæg om fremskudt integreret psykiatri Frederiksberg Kommune
Idékatalog - Tværsektorielt PårørendeSamarbejde - maj 2021
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-

Den Koordinerede myndighedsindsats København kommune (KMI SOU d. 7. juni 2021)
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Emne
5. Netværksmøder
Indstilling
Det indstilles, at:
-

Samordningsudvalget drøfter status på monitorering af netværksmøder (signaturprojektet) og kvalitativt data ift., om der er tendenser eller
andre opmærksomhedspunkter, som udvalget skal orienteres om. Det
kan f.eks. være ud fra hvilken værdi det giver at holde møderne for
borgere og dennes netværk samt de professionelle.

Sagsresumé
Samordningsudvalget arbejder med netværksmøder i følgende spor:
-

Generel status på implementering af netværksmøder, herunder implementering af den fælles skabelon.
Netværksmøder, når der har været tvangsindlæggelser – særligt af
borgere på botilbud
Netværksmøder som udskrivningsaftaler eller koordinationsplaner
Netværksmøder som signaturprojekt.

Det foreslås at fokus på mødet her er, at Kamma Rubin og Marianne Haahr
Lund – tværsektorielle medarbejdere i hhv. PCA og PCK – orienterer udvalget om arbejdet med monitoreringen af netværksmøder – herunder med fokus på, om monitoreringen viser bestemte mønstre eller om der er andre opmærksomhedspunkter, som udvalget skal orienteres om. Monitoreringen er
dels med til at understøtte datagrundlaget for den endelige afrapportering af
signaturprojektet til Tværsektoriel strategisk styregruppe og Sundhedskoordinationsudvalget, dels med til at give et indblik i kvaliteten af de netværksmøder, der holdes. Det giver en god mulighed for at arbejde aktivt ift. at arbejde
fokuseret med forbedringer af kvaliteten af de afholdte netværksmøder.

Beslutning
Marianne Haarhr Lund og Kamma Rubin har set på 17 monitoreringsskemaer fra hhv. PC København og PC Amager. Generelt ser det godt ud – dog
er der især tre opmærksomhedspunkter:
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•
•
•

Inddragelse af borgere – særlig omkring fastsættelse af dagsorden og
overvejelser ift. at skabe værdi for både borgere og pårørende.
Sikring af at de rigtige repræsentanter deltager på møderne.
Involvering af egen læge, da det ikke sker, idet der kan være uklarhed
om hvornår egen læge skal involveres. Det kan afhjælpes form af korrespondancemeddelelser til egen læge.

Det blev vendt, at der kan være især borgere og pårørende, hvor det ikke giver mening lige efter et møde at forvente, at skemaet kan udfyldes. I de tilfælde forsøges det at få en tilbagemelding ved at give mulighed for at eftersende skemaerne. Der kan også være nogle, for hvem det kan være vanskeligt at udfylde skemaerne, hvilket på den længere bane kan give en skævhed
i tilbagemeldingsloopet.

Generelt er konklusionen, at det ser fornuftigt ud og går den rigtige vej.

Bilag
-

Oplæg vedr. monitorering af netværksmøder PC København og PC
Amager
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Emne
6. Tilbagemelding fra arbejdsgruppen, der undersøger hvor-

dan samarbejdet ift. borgere, der ikke vil modtage tilbud,
kan styrkes
Indstilling

Det indstilles, at:
-

Samordningsudvalget tager tilbagemelding fra arbejdsgruppen til efterretning
Samordningsudvalget drøfter de eventuelle forslag til styrkelse af
samarbejdet ift. borgere der ikke vil modtage tilbud, som arbejdsgruppen er kommet frem

Sagsresumé
På mødet i samordningsudvalget lokal Byen den 8.oktober 2020 blev det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, som undersøger hvordan samarbejdet
mellem region og kommune kan styrkes i de tilfælde, hvor borgerne ikke vil
tage imod tilbud.

Arbejdsgruppen består af Louise Moefelt, Nadja Hjort Heidemann, Marianne
Haahr Lund, Marlene Johannesen og Helle Busck.

Arbejdsgruppen afrapporterer til samordningsudvalget de forslag til styrkelse
af samarbejdet overfor borgergruppen, som den er kommet frem til.

Beslutning
Arbejdsgruppen, som undersøger hvordan samarbejdet mellem region og
kommune kan styrkes i de tilfælde, hvor borgerne ikke vil tage imod tilbud,
har mødtes 7 gange.

Målgruppen er blevet defineret som borgere:
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•
•
•

Med et åbenlyst støttebehov, men som ikke ønsker eller formår at
samarbejde om regionale eller kommunale støttetilbud
Med væsentlig nedsat funktionsevne
Der ikke kan hjælpes via de etablerede indsatser.

Det vurderes at omfatte 5-10 borgere.

Ved hjælp af en konstrueret case illustrerer arbejdsgruppen de mange forsøg, der undervejs kan etableres fra sektorerne - dog uden en bedret situation for borger.

For at undgå det, anbefaler arbejdsgruppen:
-

Stolene skal rykkes tæt sammen via netværksmøder, koordinationsplaner og opsøgende indsatser. Den fælles afstemning er vigtig.

-

Vurdering og behov for værgemålsansøgning kan ske fra begge sektorer.

-

Vigtigt med mandat med hjemmefra, hvor beslutningskompetencen er
sikret.

-

Når der er enighed om en væsentlig bekymring ift. borger – etablerer
og tilbyd håndholdte og fleksible løsninger. Lav evt. VUM. Konkrete
tilbud kan være motiverende for borger.

-

Formidlingen skal være tydelig og vise, at sektorerne står sammen og
gensidigt støtter op om tilbud.

-

Der afsluttes ikke en indsats uden forudgående dialog med den anden sektor.

-

Samarbejdsaftalen kan udfolde, hvordan vi agerer ift. denne målgruppe og dette indgår som obs.punkt i forbindelse med revision af
denne.
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Det lokale samordningsudvalg var grundlæggende enige i anbefalingerne fra
arbejdsgruppen.
Bilag
-

Tilbagemelding fra arbejdsgruppen ift. samarbejdet for borgere der
ikke vil modtage regionale/kommunale tilbud.
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Emne
7. Orientering
Indstilling
Det indstilles, at:
-

Samordningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsresumé

Center for HR og Uddannelse i Region Hovedstaden har udsendt et puljeopslag til BYG BRO puljen. Ansøgningsfristen var 23.4.21.

Der er vedlagt en ansøgning vedr. medicinsikker overgang fra akut somatisk
indlæggelse til bosted. Fokus i ansøgningen er sikker proces ift. medicin ifm.
overgang samt struktureret overlevering af borgeren til bosted med gennemgang af medicin og evt. ændringer i denne.

Ansøgningen er for borgere på bosteder i BBH optageområde og region og
relevant socialpsykiatrisk center indgår i projektet.

Møde i Psykiatriens fælles samordningsudvalg
Der har ikke været afholdt møde i Psykiatriens fælles samordningsudvalg siden sidste møde her i udvalget.

Beslutning
Der er ikke viden om, hvorvidt der er kommet svar på den ansøgning, som er
vedlagt dagsorden.

Bilag

-

Ansøgning til BYGBRO-puljen vedr. medicinsikker overgang fra
akut somatisk indlæggelse til bosted.
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Emne
8. Årshjul og 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
15.09.21
Drøfter og aftaler, hvordan mødet bedst kan forberedes.

Sagsresumé
Ifølge årshjulet skal følgende punkter drøftes på det kommende møde, der
holdes i starten af efteråret 2021 (der kommer ny dato ud):
-

Huset for Psykisk Sundhed og præsentation af åben dialog
Huset for Psykisk Sundhed og arbejdet med frivillighed og inddragelse af civilsamfund
Frederiksberg Kommunes arbejde med frivillighed og inddragelse af
civilsamfund
Netværksmøder – evt. som tavlemøde, tvangsindlæggelser med Maries input hertil.
Orientering om møderne i Psykiatriens fælles samordningsudvalg
mv.

Beslutning
Punkterne, som er foreslået til næste møde, blev godkendt.
Bilag
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Emne
9. Eventuelt
Indstilling

Sagsresumé

Beslutning
Der var ikke noget til det punkt.

Bilag
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