Referat af Lokalt Samordningsudvalg mandag d. 17. marts 2014.
Til stede

Afbud fra
Referent
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat af sidste møde
3. Demensforløbsprogram

4. Nyt fra Bornholms Regionskommune

5. Nyt fra Region Hovedstadens Psykiatri.

6. Regeringens udvalg om psykiatri: ”En
moderne åben og inkluderende indsats for
mennesker med psykiske lidelser” med særligt
henblik på satspuljemidler til undervisning af
medarbejdere på tværs af sektorer.
7. Værdidebatdage.

8. Hvilke behandlingstilbud findes i Regionen?

Christina Hundrup, Jette Melander Jensen,
Mikael Schenk, Michael Hansen Bager, Bodil
Wermelin, Ellen Kappelgaard, Andreas
Grosbøll, Gitte Hagelskjær Svart, Trine Dorow,
Annemarie Lund, Jacob Holst
Hanne Holm Petersen
Charlotte Wirring-Madsen
Punkt 10 slettes
Godkendt
Demensoverlæge Helene Munksgaard
Psykiatrisk Center Bornholm har opsagt sin
stilling til fratrædelse 1. juli 2014. Stillingen er
fleksibelt opslået.
Michael orienterer om Bornholms
Regionskommunes nye organisering.
Organisationsdiagrammer vedhæftet referatet
som fil.
Mikael fortæller at rehabiliteringsteamene, hvor
alle potentielle fleksjobmodtagere og
pensionsmodtagere skal have deres sag
vurderet, har venteliste. For at nedbringe
ventelisten har man i en periode øget
mødefrekvensen fra møder hver 14 dag til
ugentlige møder.
I Region Hovedstadens Psykiatri arbejdes der
lige nu intenst med nedbringelse af ventetid til 1
måneds ventetid på udredning og behandling fra
1. september 2014.
Der er udmeldt et aktivitetsbudget hvori antal
ydelser Psykiatrisk Center Bornholm skal levere
i 2014 er defineret.
Punktet udsættes idet der ikke er udmeldt om
midlerne endnu.

Ellen vil gerne at vi genoptager
værdidebatdagene hvor medarbejdere fra
socialpsykiatri og hospitalspsykiatri mødes.
Socialrådgiver Lis Lind er tovholder på PC
Bornholm. Bodil vil sætte arbejdet i gang med
emnet ”medicinpædagogik og psykoeducation”.
Trine beder om, at sundhedsområdets
medarbejdere indtænkes.
Ellen fortæller at der er flere ambulante tilbud i
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8. Arbejdet med ICF.

9. Problemer, når borgeren føler, de bliver stillet
noget i udsigt, som kommunen skal levere.
10. KOL og diabetes forløbsprogrammer.
11. Evt.

Næste møde

Region Hovedstadens Psykiatri i København
hvor også borgere fra Bornholm kan visiteres
til. Der mangler overnatningsmuligheder i
København før dette bliver et reelt tilbud som vi
kan forvente at borgere på Bornholm vil
benytte. Ellen arbejder på at psykiatriske
patienter kan benytte patienthotel på lige for
med somatiske patienter.
Socialpsykiatriske døgntilbud i regionen skal
kommunerne visitere til.
Andreas oplever at der ikke er meget indhold i
de ICF der kommer fra PC Bornholm. Ellen
siger at vi har meldt ud at der ikke er tid til at
lave baggrundsarbejdet. Andreas og Bodil vil
forventningsafstemme med socialrådgiverne på
PC Bornholm på førstkommende møde i næste
uge.
Problematikken diskuteres.
Efter aftale med Vibeke udgår punktet.
Ved omorganiseringen af Bornholms
Regionskommune udtræder Vibeke Juel Blem
og Lisbeth Nielsen imedens Trine Dorow
indtræder i det lokale samordningsudvalg.
23. juni 2014 kl. 10.30 – 12.00
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