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

Referat
Det lokale samordningsudvalg for psykiatri – voksne i planområde
byen
22.03.2021
14.00 – 16.00
Teams-møde
Til stede:
Line Duelund Nielsen – centerchef, Psykiatrisk Center København (regional formand og mødeleder)
Britta Gerd Hansen – centerchef, Københavns Kommune
Cecilie Engell - borgercenterchef, Københavns Kommune
Flemming Nielsen – socialchef, Frederiksberg Kommune
Hallur Gilstón Thorsteinsson – centerchef, Psykiatrisk Center Amager
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
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)
Gæster:
Rikke Knudsen, Psykiatrisk Center København
Afbud:
Klaus Godsk Kolberg – borgercenterchef, Borgercenter Voksne, Københavns Kommune (kommunal formand)
Hanne Tychsen – pårørenderepræsentant
Marie Østerbye – specialepraksiskonsulent

Emne
1. Velkommen til nye medarbejdere
Indstilling
Det indstilles, at det lokale samordningsudvalg:
Hilser de nye medlemmer velkommen med en præsentationsrunde.
Sagsresumé
Marianne Lund, der skal være med til at understøtte det tværsektorielle samarbejde i planområde byen, er tiltrådt som ny medarbejder på Psykiatrisk Center
København.
Kamma Rubin, der ligeledes skal være med til at understøtte det tværsektorielle
samarbejde både i planområde syd og i planområde byen er ansat på Psykiatrisk
Center Amager.
Mette Bæk, der også skal være med til at understøtte det tværsektorielle samarbejde i planområde syd og planområde byen (Valby) er ansat på Psykiatrisk Center Glostrup.
Lone Fogholm er tiltrådt som koordinerende socialrådgiver på Psykiatrisk Center
Amager.
Endelig er Laura Koefoed de Melim indtrådt i udvalget. Laura er ansat i Sekretariatsafdelingen i Region Hovedstadens Psykiatri og indgår som en del af det regionale sekretariat.
Beslutning
Udvalget bød de nye medarbejdere velkommen med en præsentationsrunde.
Bilag
-

Ingen

Side 2

Emne

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

Godkender referat fra mødet den 7.12.2020
Godkender dagsorden til mødet i dag

Sagsresumé

Beslutning
Referat fra mødet den 7.12.blev godkendt
Dagsordenen blev godkendt, med den bemærkning af punkt 3 udskydes til et senere
møde.
Bilag
-

Referat fra mødet den 7.12.2020
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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 kan
styrke det tværsektorielle samarbejde med inddragelse af almen praksis, herunder
drøfte hvordan parterne kan hjælpe praktiserende læger ift. sektorovergangene.

Beslutning
Punktet blev udsat.

Bilag
-

Ingen
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4. Botilbudsteam
Indstilling
Det indstilles, at:
- Samordningsudvalget tager den aktuelle status til efterretning
- Drøfter udviklingsmuligheder og udfordringer, herunder hvordan samordningsudvalget kan understøtte udvikling og løsning af udfordringer.
Sagsresumé
Udvalget skal iht. årshjulet have en drøftelse om samarbejdet med botilbudsteams.
Det foreslås, at Københavns Kommune ved Britta Gerd Hansen og Frederiksberg
Kommune ved Flemming Nielsen samt Psykiatrisk Center København ved Rikke
Knudsen sammen med Psykiatrisk Center Amager ved Kamma Rubin holder et oplæg med følgende fokus:
- Hvilke indsatser arbejdes der aktuelt med i botilbudsteamet?
- Hvilke udviklingsmuligheder og udfordringer er der aktuelt?
- Næste skridt og/eller perspektiver ift. det fremtidige samarbejde.
På baggrund af oplægget foreslås, at udvalget drøfter hvordan samordningsudvalget
kan hjælpe med at understøtte arbejdet med den videre udvikling og håndtering af
udfordringer.
Beslutning
Britta, Nadja, Kamma og Rikke holdt et fælles oplæg om samarbejdet med botilbudsteams. Oplægget vedlægges referatet.
Der var enighed om, at det er imponerende, hvor langt samarbejdet er kommet og
hvor godt samarbejdet fungerer.
Der var herefter en drøftelse med følgende hovedpunkter:
Der kan være behov for samordningsudvalgets hjælp i følgende tilfælde:
- Der er brug for at drøfte samarbejdet med praktiserende læger ifm. indlæggelse på gule papirer. Det blev foreslået, at dette drøftes på det kommende
møde i udvalget, hvor Marie holder oplæg om samarbejdet med almen praksis.
- Der er behov for hjælp til prioritering ifm. udvidelse af botilbudsteams. De
to botilbudsteams blev opfordret til at komme med et konkret oplæg til prioritering, som samordningsudvalget kan bistå med.
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Der blev desuden nævnt følgende områder, hvor der er brug for fokus ift. botilbudsteams:
-

-

Samarbejdet med IPS bør prioriteres, hvis IPS har ledig kapacitet
Samarbejdet ift. den yngre målgruppe
Netværksmøder mellem botilbud og døgnafsnit
Bedre brug af Korrespondancemeddelelsen (KM). Det blev hertil oplyst, at
det er en udfordring, at alle kommuner ikke kan bruge KM. Det drøftes på
det kommende møde i Psykiatriens fælles samordningsudvalg
Ensartethed i botilbudsteamsarbejdet, så patienter, der går på tværs, oplever
at ydelsen er ensartet. Det blev hertil oplyst, at der allerede arbejdes på dette
ved, at alle botilbudsteams fra regionen har mødtes og udvekslet erfaringer,
men er sat på stand-by som følge af COVID.19, men genoptages når det bliver muligt.

Det blev aftalt:
Kamma sender det datamateriale, der er ved at blive udarbejdet til Sundhedsstyrelsen
til samordningsudvalget. Det sendes via sekretariatet; lotte.pihl.paulsen@regionh.dk
og kk82@kk.dk (Anne Nygaard).

Samordningsudvalget følger arbejdet i botilbudsteams og ønsker en status igen om
ca. 1 år.
Bilag
-

Ingen
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5. Netværksmøder
Indstilling
Det indstilles, at:
-

-

-

Samordningsudvalget tager status ift. arbejdet med den generelle implementering til efterretning – og at udvalget drøfter evt. udfordringer med henblik
på at forbedre det videre arbejde med implementeringen
Samordningsudvalget beslutter, at der fremadrettet holdes netværksmøder,
når der har været en tvangsindlæggelse med henblik på at aftale tiltag, der
kan nye forebygge nye tvangsindlæggelser.
Samordningsudvalget beslutter, at der holdes netværksmøder, når der skal laves udskrivningsaftaler/koordinationsplaner.
Samordningsudvalget drøfter arbejdet med monitoreringen af signaturprojektet, herunder hvordan der kan arbejdes kvalitativt med de data, der bliver
indsamlet med henblik på at forbedre kvaliteten af netværksmøderne.

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
- Netværksmøder som udskrivningsaftaler eller koordinationsplaner
- Netværksmøder som signaturprojekt.
Det foreslås, at der gives en kort status fra de ledende/koordinerende socialrådgivere
ift. arbejdet med den generelle implementering af netværksmøder.
Det blev på mødet i december aftalt, at der på dette møde skulle være fokus på at
drøfte, hvordan netværksmøder, der holdes efter en tvangsindlæggelse, kan være med
til at forebygge, at risikoen for fremtidige tvangsindlæggelser kan begrænses.
Det foreslås desuden, at der bliver givet en status på, om møder ift. udskrivningsaftaler/koordinationsplaner holdes efter ’konceptet’ netværksmøder. Det er Psykiatrisk
Center København og Psykiatrisk Center Amager, der har ansvaret for at invitere til
netværksmøder, når der er tale om et udskrivningsaftalemøde eller et koordinationsplansmøde. Kommunerne har dog altid muligheden for at tage initiativ til et netværksmøde.
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Det foreslås endelig, at København, Frederiksberg og de tværsektorielle medarbejdere orienterer udvalget om arbejdet med monitoreringen af netværksmøder. Monitoreringen er dels med til at understøtte datagrundlaget for den endelige afrapportering
af signaturprojektet til Tværsektoriel strategisk styregruppe og Sundhedskoordinationsudvalget, dels er monitoreringen 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
Status på arbejdet med implementering af netværksmøder
Der blev givet en status på arbejdet med netværksmøder. Alle har fokus på at implementere brugen af strukturerede netværksmøder med brug af skabelonen.
- På den regionale side arbejdes bl.a. med pilotafsnit og udpegelse af ressourcepersoner på alle afsnit.
- Kommunerne har skærpet fokus på at inddrage myndighedsdelen i arbejdet
med netværksmøder, herunder også den fremskudte sagsbehandlingsfunktion.
Der blev udtrykt ønske om i højere grad at have patientens egen læge med til netværksmøder.
Fra kommunal side blev det desuden opfordret til at bruge netværksmøder på den
rigtige måde og invitere til dialog. Det opleves, at netværksmøder bliver anvendt til
en ´bestilling´ i kommunen. Det er vigtigt, at dette ikke sker.
Ift. ungeområdet blev det nævnt, at der bør være mere fokus på at bruge netværksmødeformen ift. unge på botilbud.
Signaturprojekt
Der arbejdes på at udfylde monitoreringerne ift. signaturprojektet.
Netværksmøder ved tvangsindlæggelse
Der var en drøftelse af arbejdet med at holde netværksmøder i tilfælde, hvor der
havde været en tvangsindlæggelse.
Der var enighed om, at det har 1. prioritet af holde netværksmøder ifm. tvangsindlæggelser af borgere, der bor på botilbud. Botilbudsledere i København er klar over
opgaven og vil i langt de fleste tilfælde kunne deltage i et netværksmøder indenfor en
frist på 5 dage, som er den frist, der fremgår af samarbejdsaftalen.
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Netværksmøder og Udskrivningsaftaler/Koordinationsplaner
Der var herefter en drøftelse af arbejdet med Udskrivningsaftaler (UA) eller Koordinationsplaner (KP)efter Psykiatriloven. Det er blevet obligatorisk at udarbejde enten
UA eller KP, når borgere samtidig modtager støtte efter Servicelovens afsnit V.
UA eller KP kan afholdes efter principperne for et netværksmøde. Det gælder også
selv om borgeren ikke har givet samtykke til, og derfor ikke deltager i netværksmøde, når det drejer sig om en KP. Det er vigtigt, at dette er tydeligt både for borgeren og for kommunale medarbejdere, herunder at det er vigtigt, at kommunen deltager, selv om borgeren ikke deltager i mødet. Der blev gjort opmærksom på, at arbejdet med UA og KP godt kan finde sted, selv om borgeren er udskrevet.

Bilag
-

Skabelon for monitorering af signaturprojektet
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6. BYG BRO-pulje
Indstilling
Det indstilles, at:
- Samordningsudvalget tager orienteringen for ansøgningsprocessen til efterretning.
- Samordningsudvalget beslutter, at fristen for fremsendelse til formandskabet
til godkendelse inden fristens udløb den 23.4.2021 er den 16.4.2021. Samordningsudvalget orienteres herefter skriftligt om de indkomne ansøgninger.
Sagsresumé
Center for HR og Uddannelse i Region Hovedstaden har udsendt et puljeopslag til
BYG BRO puljen. Der er ansøgningsfrist den 23.4.21.
Opslaget er udsendt til alle medlemmer i samordningsudvalget den 4.3.2021.
Praksis i det lokale samordningsudvalg for planområde byen har hidtil været, at ansøgninger til puljen udarbejdes lokalt, ligesom de drives lokalt. Ansøgningen er forinden afsendelsen til Center for HR og Uddannelse godkendt af formandskabet for
det lokale samordningsudvalg.
Beslutning
Orienteringen tages til efterretning.
Der kommer et yderligere opslag senere på året, hvor der også er mulighed for at
søge puljen.
Bilag
-

Ingen
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7. Orientering
Indstilling
Det indstilles, at:
- Samordningsudvalget tager orienteringen til efterretning.
Sagsresumé

Information til bruger- og pårørenderepræsentanter i samordningsudvalgene
Patientinddragelsesudvalget i Region Hovedstaden (PIU) har igennem årene fået erfaring med, at det er svært som brugerrepræsentant at fastholde patient/pårørende
perspektivet, når man deltager i møder, workshops, udarbejder høringssvar etc.
PIU har derfor med udgangspunkt i Sundhedsaftalens 3 fokusområder udarbejdet
TEMA-papirer med viden og erfaringer, samt hvad vi har fundet centralt set ud fra et
mere generelt patient-/pårørendeperspektiv.
Disse temapapirer er nu til fri afbenyttelse. Det er tanken, at de kan bruges til inspiration, når de tre temaer drøftes i samordningsudvalgene.
Hvis der er kommentarer til temapapirerne eller spørgsmål, så hører PIU rigtig gerne
fra jer. Der kan i givet fald rettes henvendelse til Kai Nørrung og Jette Bay.

Møde i Psykiatriens fælles samordningsudvalg
Der har været afholdt møde i Psykiatriens fælles samordningsudvalg den 7.12.2020.
- På mødet blev vedtaget en fælles model for monitorering af Signaturprojektet – implementering af strukturerede netværksmøder, der indebærer, at der
skal udfyldes et monitoreringsskema i tilknytning til 10 netværksmøder pr.
planområde pr. kvartal.
Der har desuden været møde i Psykiatriens fælles samordningsudvalg den 26.2.2021.

Revision af samarbejdsaftaler
Arbejdet med revision af samarbejdsaftalerne på hhv. voksenområdet og børne- og
ungeområdet går i gang i marts 2021. Fra planområde syd, er det Dorit Bruun Olesen
fra Tårnby Kommune, der indgår i arbejdsgruppen som den kommunale repræsentant
og Marlene Schøtt Johannessen, der indgår som den regionale repræsentant. Arbejdet
med revisionen forventes at være færdig efter sommerferien.
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Grundaftale om finansiering af kommunal ledsagelse til behandling på hospital
Den Tværsektorielle Strategiske Styregruppe godkendte i november 2020 en ny
grundaftale for kommunal ledsagelse i forbindelse med hospitalsbehandling på region hovedstadens hospitaler – herunder de psykiatriske centre.
Efterfølgende blev grundaftalen endeligt politisk godkendt i januar 2021 via en
skriftlig procedure i Sundhedskoordinationsudvalget.
Beslutning
Det blev bemærket, at grundaftalen for finansiering af ledsagelse til behandling ikke
omfatter private botilbud. Grundaftalen forventes at medføre en del administrationsarbejde. Der blev opfordret til, at grundaftalen tages med i arbejdet med at revidere
samarbejdsaftalen på voksenområdet.
Orienteringerne blev herefter taget til efterretning.
Bilag
-

Temapapir – borgere med psykisk sygdom
Temapapir – børn og unges sundhed
Temapapir – ældre borgere med kronisk sygdom
Referat fra mødet i Psykiatriens fælles samordningsudvalg den 7.12.2021
Referat fra mødet i Psykiatriens fælles samordningsudvalg den 26.2.2021
Grundaftale mellem hospitalerne i Region Hovedstaden og kommunerne i regionen om finansiering af ledsagelse ifm. hospitalsbehandling
Brev fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet af 12.8.2010
Standardkontrakt
Standard-blanket afregning
Flowdiagrammer
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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
7.6.2021.
- Drøfter og aftaler, hvordan mødet bedst kan forberedes.
Sagsresumé
Ifølge Årshjulet skal følgende punkter drøftes på det kommende møde, der holdes
den 7.6.2021 kl. 14.00 – 16.00:
- Huset for Psykisk Sundhed og præsentation af åben dialog
- Frederiksberg Kommune har foreslået følgende: ”Flemming og jeg har talt
om, at det kan være interessant og relevant at drøfte frivillighed og inddragelse af civilsamfund på et kommende møde i det lokale samordningsudvalg.
I Frederiksberg Kommune har vi fx buddy-projektet for psykisk sårbare borgere (SEL § 82d), hvor borger og frivillig matches og samarbejder om borgerens ønskede mål. Et oplæg fra buddy-projektet kan kvalificere en drøftelse
om emnet i udvalget, herunder også peers”.
- Oplæg fra arbejdsgruppen, der er nedsat til at se på samarbejde ift. gruppen
af patienter, dom ikke vil tage imod nogen af de tilbud, de er blevet tilbudt.
- Netværksmøder – evt. som tavlemøde
- Orientering om møderne i Psykiatriens fælles samordningsudvalg mv.
Der er desuden følgende muligheder:
- Præsentation af Frederiksberg Kommunes arbejde med integreret psykiatri
samt fokus på samarbejde med Støtte-kontaktpersonordningen.
Beslutning
Det blev besluttet, at der på næste møde arbejdes med følgende temaer:
- Samarbejdet med almen praksis, hvor Marie vil holde sit oplæg. Yderligere
forslag til punkter om samarbejdet med almen praksis kan sendes til sekretariatet.
- Præsentation af Frederiksberg Kommunes arbejde med integreret psykiatri
samt fokus på støtte-kontaktpersonordningen.
- Tilbagemelding fra arbejdsgruppen, der har arbejdet med særligt vanskelige
forløb, hvor borger ikke til tage imod tilbud.
Mødet i 3. kvartal 2021:
-

Mødet i Huset for Psykisk Sundhed og præsentation af åben dialog
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-

Frivillighed og inddragelse af civilsamfund, hvor både Frederiksberg Kommune og Psykiatrisk Center Amager vil holde oplæg

Bilag
-

Udkast til Årshjul 2021
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9. Eventuelt
Indstilling

Sagsresumé

Beslutning

Bilag
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