Sekretariatsafdelingen

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

Det lokale samordningsudvalg for psykiatri – voksne i
planområde byen
2.2.2022
14.00 – 16.00
Teamsmøde – der er sendt link til teamsmøde i outlook
Line Duelund Nielsen – centerchef, Psykiatrisk Center
København (regional formand og mødeleder)
Mie Carstensen – borgercenterchef, Borgercenter
Voksne, Københavns Kommune (kommunal formand)
Britta Gerd Hansen – centerchef, Københavns Kommune
Flemming Nielsen – socialchef, Frederiksberg Kommune
Hallur Gilstón Thorsteinsson – centerchef, Psykiatrisk
Center Amager
Hanne Tychsen – pårørenderepræsentant
Lene Jaconelli – områdechef, Psykiatrienheden Københavns Kommune
Lene Westergaard Birk – ledende socialrådgiver på
Psykiatrisk Center København
Lone Fogholm – koordinerende socialrådgiver, Psykiatrisk Center Amager
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)
Tone Nymann Nielsen – konsulent, Region Hovedstadens Psykiatri (sekretær)
Lotte Pihl Paulsen – specialkonsulent, Region Hovedstadens Psykiatri (sekretær og referent)
Afbud:
Kamma Rubin – tværsektoriel medarbejder, Psykiatrisk
Center Amager

Louise Moefelt - koordinator Psykiatrienheden Københavns Kommune
Gæster:
Henrik Stahl Nielsen, enhedsleder i rusmiddelbehandlingen i Københavns Kommune
Nadja Lodberg Andersen, projektleder på Psykiatrisk
Center Amager

DAGSORDEN

1. Velkommen
2. Godkendelse af dagsorden/referat
3. Modelcellen på Psykiatrisk Center Amager
4. URUS
5. Afrapportering af Signaturprojektet
6. Årshjul og næste møde
7. Orientering
8. Eventuelt

Side 2

Emne
1. Velkommen
Indstilling

Sagsresumé

Beslutning

Bilag
-

Ingen

Side 3

Emne

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

Godkender referat fra mødet den 27.8.2021
Godkender dagsorden til mødet i dag

Sagsresumé

Beslutning
Ingen bemærkninger.
Bilag
-

Referat fra mødet den 27.8.2021
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3. Modelcellen på Psykiatrisk Center Amager
Indstilling

Det indstilles, at samordningsudvalget:
-

Tager orienteringen til efterretning samt drøfter perspektiverne i
samarbejdet ift. modellen.

Sagsresumé

Nadja Lodberg Andersen fra PC Amager og Henrik Stahl Nielsen fra
Rusmiddelbehandling i Spaniensgade vil på mødet holde et oplæg om:
-

Modelcellen på Psykiatrisk Center Amager
Hvordan bliver der arbejdet med det tværsektorielle perspektiv i
udviklingen af Modelcellen
Det videre arbejde med Modelcellen og perspektiver for, hvornår arbejdet sættes i drift samt hvilke forventninger der er til udbredelse af modellen til andre kommuner og psykiatriske centre.

Beslutning
Præsentationen er vedlagt referatet.

Det virker godt, at man går i gang samtidig, hvor både kommune og psykiatri
begynder samme sted og samme tid. Det virker godt med events, og det er
godt med brugerinddragelse på events. Modelcellen er et velegnet rum at udvikle og arbejde i. Modellen engagerer og alle tager del i arbejdet, og dermed
ejerskab for arbejdet. Positivt, at der udvikles på et praksisnært niveau.

Det blev fremhævet, at følgeskab til behandling i hinandens sektorer understøtter og underbygger samarbejdet med positiv effekt. Modellen lægger op
til, at indsatsen justeres løbende, hvilket bevirker, at alle tager del i arbejdet.
Parterne kommer dermed tættere på hinanden, og det er til gavn for borgerne. Der spares arbejdsgange, og borgere vil gerne medvirke.
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Det er under arbejdet blevet tydeligt, at der er behov for en kommunal myndighedsperson på netværksmøderne. Der holdes desuden faste ledermøder
på tværs. Mødernes temaer holdes tæt på den daglige praksis.

Der var enighed om, at det er et godt og vigtigt udviklingsarbejde, der foregår
i modelcellen. Det blev bemærket, at det er vigtigt også at have viden om,
hvad der i øvrigt foregår. Der er aktuelt mange initiativer på udsatteområdet.

Bilag
-

Ingen

Emne
4. URUS
Indstilling
Det indstilles, at:
-

Samordningsudvalget drøfter samarbejdet mellem regionen og
URUS.

Sagsresumé
Henrik Stahl Nielsen vil på mødet holde et oplæg om URUS (Københavns
Kommunes udgående rusmiddelbehandling) med fokus på indsatsen, erfaringer og samarbejdsmuligheder med regionen (botilbudsteam mm).

Oplægget vil bl.a. komme ind på erfaringerne fra samarbejdet med Psykiatrisk Center Amager.

Beslutning
Oplæg vedlægges referatet.
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URUS tætteste samarbejdspartner er Psykiatrisk Center Amager, men URUS
arbejder på at få kontakter til øvrige psykiatriskes centre, hvor der er borgere
fra Københavns Kommune.

Der var en drøftelse ift. borgere, der indlægges til afrusning. Der er en tidligere aftale mellem Urus og Psykiatrisk Center Amager, hvor PCA kan ringe
til URUS, hvis der er en afruser, der er motiveret for behandling. Men der er
fortsat en stor gruppe afrusere, hvor der efter afrusning ikke skabes den fornødne kontakt til misbrugsbehandlingstilbud.

Det blev nævnt, at vi forhåbentlig kan komme tættere op at hjælpe denne
målgruppe ved ansættelse af socialsygeplejersker.

Bilag
-

Ingen
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5. Afrapportering af Signaturprojektet
Indstilling

Det indstilles, at det lokale samordningsudvalg for voksne i planområde byen:
-

Drøfter om afrapporteringen giver anledning til særlig opmærksomhed, herunder om der er behov for at iværksætte konkrete
indsatser ift. sådanne opmærksomhedspunkter.
Drøfter hvad samordningsudvalget kan gøre for at øge implementering af virtuel mødeafvikling, som er et led i den reviderede samarbejdsaftale.

Sagsresumé

Alle samordningsudvalg har i 2021 skullet arbejde med Signaturprojekter. De psykiatriske samordningsudvalgs Signaturprojekt er ’Implementering af strukturerede netværksmøder med brug af den fælles skabelon’ for planlægning, afholdelse og opfølgning på netværksmøder.

Psykiatriens fælles samordningsudvalg har ultimo 2020 besluttet en
fælles model for monitorering af Signaturprojektet på det psykiatriske
område. Modellen skulle bruges af alle samordningsudvalg i psykiatrien.

Monitoreringen af Signaturprojektet ophørte med udgangen af juli
2021, da der skulle afrapporteres til Tværsektoriel strategisk styregruppe i første halvdel af september 2021.

Tværsektoriel strategisk styregruppe tog på et møde den 8.10.2021 afrapporteringen af Signaturprojektet på det psykiatriske område til efterretning.
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Det kan desuden oplyses, at Region Hovedstadens Psykiatri i 2022
har som målsætning, at ca. halvdelen af alle netværksmøder skal holdes virtuelt.

Udkast til revideret samarbejdsaftale indeholder ligeledes et afsnit om
formen for afvikling af netværksmøder:

”Mødeform for tværsektorielle netværksmøder
Netværksmøder kan afholdes som fysiske møder, videomøder, telefonmøder
eller lign.

Den, der inviterer til netværksmøde, skal sammen med borgeren vurdere, om
mødet kan holdes virtuelt, eller om der er brug for et fysisk møde. Det vil
være muligt at holde mødet, hvor nogle parter deltager fysisk, andre virtuelt.

Der er en vejledning, der beskriver fremgangsmåden, når der holdes virtuelle
netværksmøder. Vejledningen kan ses her [her indsættes et link i den endelige samarbejdsaftale]

Der er gode erfaringer med brugen af virtuelle, tværsektorielle netværksmøder, som fx kan gøre mødeplanlægningen mere smidig, ligesom det vil lette
adgangen for, at praktiserende læger kan deltage i mødet, hvis der er behov
for det.”

Det foreslås, at samordningsudvalget på denne baggrund drøfter
hvilke generelle muligheder og barrierer, der er i forhold til det videre
arbejde med at implementere og afholde tværsektorielle netværksmøder, herunder om der vil være særlige muligheder og barrierer ift. at
holde ca. halvdelen af alle netværksmøder som virtuelle møder.

Beslutning
Der var en drøftelse af monitoreringsresultaterne ift. afholdelse af tværsektorielle netværksmøder med brug af den fælles skabelon. Det blev bemærket,
at der er særlige fokuspunkter fra monitoreringen, der bør være ekstra fokus
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på, bl.a. om borgeren er med til at fastlægge formålet med netværksmødet.
Det kunne være interessant at dykke mere ned i disse områder, hvor der er
forbedringspotentiale.

Der var desuden en drøftelse af brugen af virtuelle netværksmøder. Det blev
i den forbindelse nævnt, at det er erfaringen, at de virtuelle møder fungerer
bedst ift. borgere, der allerede er kendt.

Det blev aftalt, at alle hver især gør en indsats i egen organisation ift. at booste brugen af den fælles skabelon med afsæt i resultaterne fra monitoreringen.

Det blev desuden aftalt, at de tværsektorielle konsulenter gør kommunale
medarbejdere opmærksomme på muligheden for at deltage i mødelederkurser, når der er plads.

Opgaven drøftes igen på det kommende møde.

Bilag
-

Afrapportering af Signaturprojektet – implementering af strukturerede
netværksmøder med brug af den fælles skabelon.

Side 10

Emne
6. Årshjul og næste møde
Indstilling
Det indstilles, at samordningsudvalget:
-

Drøfter og godkender forslag til årshjul for 2022
På baggrund af årshjul beslutter indholdet på mødet den 4.5.2022

Sagsresumé
Der er udarbejdet forslag til årshjul for 2022.

Næste møde holdes den 4.5.2022 i Københavns Kommune.

Beslutning
Forslag til årshjulet blev godkendt.

Der blev desuden efterspurgt en opfølgning på drøftelse i Psykiatriens fælles
samordningsudvalg den 25.2.2022 om Grundaftalen om ledsagelse til behandling på hospital.

Hvis der er yderligere temaer eller punkter, kan de sendes til sekretariatet.

Bilag
-

Udkast til årshjul for 2022
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7. Orientering
Indstilling
Det indstilles, at samordningsudvalget:
-

Tager orienteringen til efterretning.

Sagsresumé
Aktuelt situation ift. COVID-19
Det foreslås, at samordningsudvalget giver en gensidig orientering om den
aktuelle situation ift. COVID-19, herunder om der er noget vi skal være opmærksom på ift. hinanden.
Etablering af flexklinik
Mie Carstensen og Hallur Thorsteinsson vil på mødet orientere om etableringen af en ny flexklinik.
Status på revision af samarbejdsaftalen
Samarbejdsaftalen har været i høring. Fristen for høringssvar udløb den
28.1.2022. Herefter vil høringssvar blive gennemgået og aftalen tilpasset, inden den godkendes endeligt i Tværsektoriel strategisk styregruppe.
Psykiatriens fælles samordningsudvalg
Der har været afholdt møde i Psykiatriens fælles samordningsudvalg den
12.11.2021.
Etablering af nye sundhedsklynger
Information om etablering af de sundhedsklynger, som blev aftalt mellem Regeringen, Danske Regioner og KL afventes fortsat.
Status for arbejdet med implementering af genoptræningsplaner på det
psykiatriske område
Der er udarbejdet et kort statusnotat for arbejdet med implementering af genoptræningsplaner på det psykiatriske område.
RHP ansætter socialsygeplejersker samt socialoverlæger
Region Hovedstadens Psykiatri er i gang med at ansættes socialsygeplejersker på alle voksenpsykiatriske centre med akutfunktioner samt 2 socialoverlæger.
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Sundhedsstyrelsens 10-årsplan for psykiatrien
Sundhedsstyrelsen har den 13.1.2022 offentliggjort det faglige oplæg til en
10-årsplan ”Bedre mental sundhed og en styrket indsats til mennesker med
psykiske lidelser”. Det faglige oplæg samt en pixiudgave af det faglige oplæg
kan ses ved at trykke på dette link:
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2022/Fagligt-oplaeg-til-en-10-aarsplan

Beslutning
Line oplyste, at der var indgået en samarbejdsaftale med Københavns Kommune om patienter på botilbud med dom til behandling. Den nye samarbejdsaftale afløser de tidligere stjernepatientmøder. Frederiksberg Kommune blev
opfordret til at overveje, om de har behov for en tilsvarende samarbejdsaftale.

Mie oplyste, at Københavns Kommune er i gang med at rekruttere alment
praktiserende læger til botilbud. Der er pt. ansat læger på 4 botilbud ud af i
alt 8 tilbud.

Mie foreslog desuden en temadrøftelse på et senere tidspunkt ift. unge piger
med spiseforstyrrelser. Der er behov for en fælles dialog om målgruppen på
tværs af sektorer.

Bilag
-

Referat fra Psykiatriens fælles samordningsudvalg 12.11.2021
Statusnotat for arbejdet med implementering af genoptræningsplaner
på det psykiatriske område
Snitfladebeskrivelse vedr. genoptræningsplaner på det psykiatriske
område

Side 13

Emne
8. Eventuelt
Indstilling

Sagsresumé

Beslutning

Bilag
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