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1. Velkomst og kort præsentation
2. Præsentation af ny samordningsudvalgsstruktur
Der var en kort præsentation af den nye samordningsudvalgsstruktur.
Kommunerne havde valgt Helle Hagemann Olsen, Halsnæs Kommune til at
varetage den kommunale del af formandskabet. Det blev aftalt, at de to formænd holder formøder med henblik på at tilrettelægge møderne i samordningsudvalget.
Der var ønske om at dagsordenen blev sendt ud 14 dage før møderne af hensyn til den nødvendige koordinering i ”baglandet”.
Dagsorden og referat af møderne vil desuden blive tilgængelige på Region
Hovedstadens Psykiatris hjemmeside.
3. Forslag til fast skabelon for dagsordenspunkter
Der var tilslutning til at skabelon for mødernes dagsordener og beslutninger
blev anvendt.
4. Orientering om 50 mio. kr. puljen
Regionsrådet har afsat en pulje på 50 mio.kr. årligt i en treårig periode til at
styrke det tværsektorielle samarbejde om udsatte grupper. På psykiatriområdet
er der bevilget midler til følgende projekter:
Tværsektorielt samarbejde om mennesker med ikke-psykotiske lidelser
og misbrug
Projektet forankres på Psykiatrisk Center Glostrup og vil have fokus på samtidig udredning og behandling af psykisk lidelse og misbrug. Der vil efterføl-
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gende blive taget stilling til eventuel udbredelse af behandlingstilbuddet i region og kommuner.
Tidlig opsporing – sammenhæng i tilbud vedr. den lettere psykiatri, forebyggelse
Projektet forankres i Psykoterapeutisk Center Stolpegård, som i samarbejde
med Københavns Kommune og Ballerup Kommune skal bibringe medarbejdere i jobcentre og evt. ungdomsuddannelsesinstitutioner viden om observationspunkter i forhold til identifikation af psykisk lidelse hos unge samt formidle viden om relevante behandlingsmuligheder i forhold til denne gruppe.
Samarbejde om indlæggelser og udskrivninger af børn og unge
Projektet forankres i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Glostrup, som
etablerer et akut, udgående børne- og ungdomspsykiatrisk team. Teamet vil
være regionsdækkende – og vil i løbet af efteråret tage kontakt til de enkelte
kommuner med henblik på forventningsafstemning og behov i forhold til teamets opgavevaretagelse og i forhold til samarbejdet med teamet.
Ansættelse af samordningskonsulenter
Der er afsat midler til ansættelse af samordningskonsulenter, der i samarbejde
med socialrådgiverne på de psykiatriske centre skal medvirke til at styrke det
tværsektorielle samarbejde, herunder være med til at sikre, at sundhedsaftaler
og samarbejdsaftaler anvendes efter hensigten.
Psykiatrisk gadeplansteam
Der er fra samme pulje bevilget midler til etablering af et psykiatrisk gadeplansteam, der er forankret på Psykiatrisk Center Hvidovre. Gadeplansteamet
skal i samarbejde med Københavns Kommune styrke indsatsen i forhold til
hjemløse, hvor der er mistanke om psykisk sygdom – og som ikke allerede er i
kontakt med det psykiatriske behandlingssystem. Gadeplansteamet har påbegyndt arbejdet, og Henrik Rindom er ansat som overlæge i teamet. Et væsentligt element i dette projekt er, at det er muligt at skaffe boliger til målgruppen.
Københavns Kommune arbejder på problemstillingen, som er en stor udfordring.
Projektbeskrivelserne vedlægges referatet til orientering.
5. Orientering om projekt vedr. børn som pårørende
Region Hovedstadens Psykiatri og Psykiatri Skåne har et fælles projekt om
børn som pårørende til psykisk syge. Projektet finansieres af EU midler og har
i første omgang fokus på psykiatriens egen praksis. Projektet ønsker desuden
at bidrage med erfaringer og at etablere et samarbejde med kommunale parter
i forhold til arbejdet med børn som pårørende.
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Der har tidligere været afholdt temamøder i det tidligere lokale samordningsudvalg om ”børn som pårørende” Der kan evt. uddrages erfaringer fra dette
temamøde til brug for det aktuelle projekt.
6. Forslag til faste dagsordenspunkter
Der var enighed om de foreslåede dagsordenspunkter.
Der var desuden ønske om at sætte fokus på følgende problemstillinger:
 Beskæftigelse af borgere med psykiske lidelser, herunder samarbejdet
med Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland, den kommende
førtidspensionsreform samt projekt ”Brug for alle”.
 Ansøgning til diverse puljer. Det blev nævnt, at det er vigtigt at prioritere, da kommunerne sidder i mange projekter. Der blev opfordret til
at arbejde med færre, men større projekter.
 Problemstillinger, der udspringer af det lokale og patientnære samarbejde, løftes op til drøftelse i dette samordningsudvalg med en mere
principiel og strategisk vinkel, f.eks. hvordan vi arbejder sammen i
forhold til recovery mv.
 Udvikling af samarbejdet om psykisk syge, herunder hvilke mål, der
skal nås i samarbejdet.
 Sundhedsaftaler, tillægsaftaler og kapacitetstilpasning, herunder behov for en tjekliste i forhold til, hvor vi er, og hvad vi skal nå.
Region Hovedstadens Psykiatri udarbejder pt. en oversigt over aktuelle projekter i det tværsektorielle samarbejde om psykisk syge. Listen vil blive udsendt til medlemmerne i samordningsudvalget, når den foreligger.
7. Møderække
Det blev aftalt, at der skal holdes endnu et møde i 2012. Der vil på dette møde
være forslag til møderække for 2013.
8. Eventuelt
Deltagere:
Eva Borg – Region Hovedstadens Psykiatri
Gitte Overgård – Allerød Kommune
Trine Anker Larsen – Fredensborg Kommune
Jytte Therkildsen – Frederikssund Kommune
Peer Huniche – Frederikssund Kommune
Mette Bierbaum – Gribskov Kommune
Helle Hagemann Olsen – Halsnæs Kommune
Helle Mitzie Stennicke – Hillerød Kommune
Klaus Poulsen – Hørsholm Kommune
Conni Christiansen – Region Hovedstaden KPUK
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Peder Reistad – Praksisudvalget i Region Hovedstaden
Anne Mertz – Psykiatrisk Center Nordsjælland
Eric Schaumburg - Psykiatrisk Center Nordsjælland
Gitte Busch Pedersen - Psykiatrisk Center Nordsjælland
Jytte Andersen - Psykiatrisk Center Nordsjælland
Henrik Søltoft-Jensen - Psykiatrisk Center Nordsjælland
Susanne Poulsen - Psykiatrisk Center Nordsjælland
Uwe Klahn – Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød
Gitte Rasmussen - Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød
Line Duelund Nielsen
Lotte Pihl Paulsen
Afbud:
Elly Mørkeberg – Allerød Kommune
Bente Hovgaard – Fredensborg Kommune
Peter Olsen – Gribskov Kommune
Charlotte Aagaard – Helsingør Kommune
Susanne Lorentzen – Hillerød Kommune
Inge-Lise Karvinen – Hørsholm Kommune
Ebbe Ro Madsen – Hørsholm Kommune
Jeanne Bertelsen – Hørsholm Kommune
Britta Wiinberg – Hørsholm Kommune
Birgitte Nystrup Lundgren – Rudersdal Kommune
Lissi Nielsen – Rudersdal Kommune
Peter Winge – Almen praksis
Marianna Hansen – Psykiatrisk Center Nordsjælland
Elisabeth Bille-Brahe – Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød

Næste møde: 13.12.2012
Sted: Byrådssalen, Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk
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