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Side 2

Emne
1. Beskæftigelse – temadrøftelse
Indstilling
Det indstilles, at beskæftigelse drøftes som tema, og at der på baggrund af drøftelserne tages stilling til eventuelle behov for konkrete initiativer i forhold til samarbejdet
mellem jobcentre, socialforvaltning og psykiatrien.
Type af sag
Til drøftelse og eventuel beslutning.
Sagsresumé
De kommunale jobcenterchefer er inviteret til mødet med henblik på at drøfte muligheder for at forbedre og styrke det tværsektorielle samarbejde vedr. beskæftigelse af
mennesker med psykisk sygdom.
Det foreslås, at der sættes fokus på følgende temaer:
Førtidspension, herunder sundhedskoordinatorfunktionen og udarbejdelse af
lægeerklæringer
Samarbejde med Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland, jobcentre,
socialforvaltning og psykiatri – ønsker og muligheder for at forbedre og styrke det tværsektorielle samarbejde
Samarbejde i forhold til borgere/patienter med ikke-psykotiske lidelser, der
bliver behandlet efter pakkeforløb.
På baggrund af drøftelsen af disse temaer ønskes en vurdering af behov for igangsættelse af konkrete initiativer i planområdet.

Beslutning
I forhold til førtidspensionsreformen blev det oplyst, at sundhedskoordinatorfunktionen skal forankres i Socialmedicinsk Klinik på Bispebjerg Hospital. Der afventes forsat en udmelding fra Beskæftigelsesministeriet. Udmeldingen er en forudsætning for, at der kan indgås samarbejdsaftaler med
kommunerne i regionen. Der er dog indledende drøftelser med Brøndby,
Frederiksberg samt Gentofte og Gladsaxe Kommuner i forhold til opgaven.
Når der foreligger endelig afklaring af rammer mv., skal der aftales en konkret samarbejdsmodel mellem kommuner og Region Hovedstadens Psykiatri, således at opgaver, roller og ansvar bliver fastlagt.
Der blev orienteret om samarbejdet mellem Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland, der forankret under Arbejdsmarkedsstyrelsen. Der er fokus
på at styrke det tværsektorielle samarbejde mellem kommunale jobcentre og
psykiatrien i forhold til mennesker med psykisk sygdom og deres mulighe-
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der for beskæftigelse. Der har i 2012 været afholdt en fælles konference, og
der har været en pilotafprøvning af en drejebog, der kan bruges ved afholdelse af indledende ”Brobygningsseminarer” med deltagelse af repræsentanter fra kommunale jobcentre, socialforvaltninger og psykiatrien. Slagelse
Kommune og psykiatrien i Region Sjælland samt Lyngby-Taarbæk Kommune og Psykiatrisk Center Ballerup har deltaget i udarbejdelsen af drejebogen og medvirket til pilotafprøvningen. Det blev i den forbindelse nævnt, at
kommuner arbejder med projektet ”Brug for alle”, hvor der er fokus på beskæftigelse af alle kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 3.

o
o

Temadrøftelse – beskæftigelse
Det blev fra kommunal side oplyst, at projekt ”Brug for alle” og den nye førtidspensionsreform med rehabiliteringsteams lægger op til tværfagligt samarbejde, hvor aktører fra flere forvaltninger og myndigheder kommer til
samme møde, hvor borgeren også deltager. Der bliver på mødet lagt en samlet plan for det videre forløb, hvilket giver en ny og tiltrængt tryghed for
borgeren, og forvaltninger og myndigheder understøtter hinandens indsatser.
Psykiatrien gav udtryk for, at samarbejdet med kommunale jobcentre er godt
og positivt. Samtidig er der behov for, at psykiatrien kender organiseringen i
de enkelte kommuner, som er forskellig fra kommune til kommune, så samarbejdet bliver så optimalt som muligt.
Der var enighed om, at det er vigtigt at afstemme forventninger og roller hos
alle aktører, der skal samarbejde om borgeren, og det er vigtigt at kende og
respektere realistiske muligheder. I den forbindelse inviterede Ishøj/Vallensbæk den nye samordningskonsulent i planudvalg syd til dialogmøde primo maj 2013, hvor der er fokus på roller og forventningsafstemning
i forhold til etablering af rehabiliteringsteams.
Også i forhold til projektet vedr. integreret behandling af ikke-psykotiske
borgere med misbrug (50 mio. kr. pulje), som er under opstart,er det vigtigt
at have fokus på roller og forventningsafstemning. Der er tale om et område,
hvor kommunerne suverænt træffer beslutning om misbrugsbehandling og
regionen suverænt træffer beslutning om behandling. Hvis der skal ydes en
integreret indsats, er det nødvendigt at gøre andet end blot koordinering.
I forhold til udbredelse af ovennævnte projekt blev det oplyst, at der ved projektets opstart er fokus på behandling af ikke-psykotiske lidelser, hvor der er
størst erfaring i forhold til behandlingskoncepter, f.eks. depression og angst,
hvorefter der kan udvides til andre ikke-psykotiske lidelser som f.eks.
ADHD. I forhold til udbredelse til flere samarbejdsparter blev det oplyst, at
der indenfor projektets økonomiske ramme var mulighed for at afprøve, om
modellen virker, inden den evt. udbredes til flere parter. I den mellemliggende periode, er der gode muligheder for at styrke samarbejdet indenfor rammerne af samarbejdsaftalerne.
Det blev konkluderet, at:
Der er ønske om bredt samarbejde i forhold til fælles borgere og patienter.
I forhold til Førtidspensionsreformen udestår fortsat en endelig afklaring om
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o

rammerne for samarbejdet mellem sundhedskoordinator og kommunerne.
Der er behov for gensidig dialog og forventningsafstemning, herunder at alle
kender rammer og vilkår for opgaveløsningen. Der blev på den baggrund opfordret til konkret dialog mellem kommuner og psykiatriske centre.

Bilag
Ingen
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2. Meddelelser
Indstilling
Det indstilles, at meddelelserne tages til efterretning og eventuelt drøftes.
Type af sag
Til orientering og evt. drøftelse.
Sagsresumé
Der er følgende meddelelser:
Børn, herunder etablering af Børnehuse og Region Hovedstadens børnepolitik
Status på fusion af de Børne- og Ungdomspsykiatriske Centre
Status på de fire projekter, der er bevilget midler til efter Region Hovedstadens pulje på 50 mio. kr. til svage grupper
Årshjul for planområde syd – 2013
Tilsynsreformen
Beslutning
Der blev orienteret om, at der skal etableres ét Børnehus i hver region. Lovgivningen er endnu ikke vedtaget, men forberedelserne til implementering er
i gang. Børnehuse skal tage sig af alle sager, hvor der er mistanke om overgreb på børn. Børnehusene koordinerer sagerne og sørger for at inddrage alle
relevante parter i sagen.
Der blev orienteret om, at børne- og ungdomspsykiatrien i Region Hovedstaden er fusioneret til ét center med en fælles ledelse. Behandling af børn og
unge med psykisk sygdom foregår fortsat på de hidtil kendte matrikler.
Der blev opfordret til, at der sættes fokus på børne- og ungeområdet på hvert
møde, da der nu er etableret et fælles udvalg for voksne samt børn og unge.
Alle opfordres hermed til at dagsordenssætte emner – også vedrørende børn
og unge på kommende møder.
Samarbejdsprojekt vedr. integreret behandling af ikke-psykotiske med misbrug er under etablering (50 mio. kr. puljen) Der blev orienteret om projektet
under pkt. 1.
Det opsøgende akutteam på børne- og ungeområdet (50 mio. kr. puljen) er
etableret og klar til at gå i gang. Akutteamet skal dels være udgående til patienter, der ikke kan komme til akutmodtagelsen, dels bidrage til at forebygge
indlæggelser.
Samordningskonsulenter i de fire planområder er ansat pr. 1. april 2013 (50
mio. kr. puljen).
Tidlig opsporing af psykisk syge – et samarbejdsprojekt mellem Københavns
Kommune, Ballerup Kommune og Psykoterapeutisk Center Stolpegård er
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under opstart (50 mio. kr. puljen).
Årshjul for 2013 blev godkendt – det blev desuden foreslået, at der også orienteres om psykiatrisk behandling i pakkeforløb, og at dette indarbejdes i
årshjulet.
Tilsynsreformen træder i kraft ultimo 2013 eller primo 2014. Det indebærer,
at alle bosteder, opholdssteder, plejefamilier mv. skal samles i forhold til
godkendelses- og tilsynsfunktion. Alle bosteder, opholdssteder, plejefamilier
mv. skal regodkendes i løbet af 2014 og 2015. Frederiksberg Kommune har
opgaven i Region Hovedstaden. Der kan ses mere på Frederiksberg Kommunes hjemmeside under ”socialtilsyn”.
Bilag
Årshjul for planområde syd - 2013
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3. Konkrete problemstillinger
Indstilling
Det indstilles, at det drøftes, hvordan samarbejdet om hjemløse og boligløse borgere/patienter kan optimeres.
Type af sag
Til drøftelse.
Sagsresumé
Region Hovedstadens Psykiatri ønsker at drøfte en problemstilling vedr. borgere/patienter, der er hjemløse eller uden bolig.
Der ønskes en drøftelse af:
Hvordan samarbejdet kan optimeres i forhold til borgere/patienter, som er
hjemløse og som opholder sig på psykiatriske centre, selv om de er færdigbehandlede, mens de venter på et botilbud.
Om herberger har ændret/opstrammet visitationspraksis, da der er en oplevelse af, at det er vanskeligere at få plads til borgere/patienter på herberger
end tidligere – nogle herberger afviser at modtage mennesker med psykisk
sygdom.
Hvordan der kan samarbejdes om borgere/patienter uden bolig, som primært
opholder sig på psykiatrisk center af sociale årsager – f.eks. en psykisk syg
gravid, uden bolig, som opholder sig i psykiatrisk akutmodtagelse, selv om
der ikke er behov for behandling under indlæggelse.
F.eks. har Psykiatrisk Center Amager har 16 patienter uden adresse og 16 færdigmeldte patienter. Der er 6 af disse patienter, der både er uden adresse og færdigmeldte.
Beslutning
Det blev besluttet, at problemstillingen håndteres konkret og bilateralt. Det
blev i den forbindelse nævnt, at der er behov for at afklare, hvilken kommune, der har ansvaret i forhold til hjemløse borgere, da det er ressourcekrævende, at tage ansvaret for en borger, der ikke hører til i kommunen.
Bilag
Ingen
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4. Utilsigtede hændelser
Indstilling
Det indstilles, at udvalget beslutter:
Hvilken form, der skal anvendes til drøftelse af utilsigtede hændelser i det
tværsektorielle samarbejde
Om drøftelsen af den tværsektorielle utilsigtede hændelse, der har givet anledning til udarbejdelse af en kerneårsagsanalyse giver anledning til konkrete
initiativer i det fremtidige samarbejde.
Type af sag
Til drøftelse.
Sagsresumé
Der skal to gange årligt drøftes utilsigtede hændelser i det tværsektorielle samarbejde
i planudvalget.
Der vil på mødet blive givet en orientering om, hvad der forstås ved en utilsigtet
hændelse i det tværsektorielle samarbejde, hvad en kerneårsagsanalyse er, og hvornår
der skal udarbejdes en sådan.
Det foreslås, at der på møderne i planudvalget sættes fokus på alvorlige utilsigtede
hændelser, herunder de hændelser, der har givet anledning til udarbejdelse af kerneårsagsanalyse med henblik på at drøfte fælles læring af disse tilfælde.
Konkret er der udarbejdet én kerneårsagsanalyse for en hændelse, der har fundet sted
i planområde syd i løbet af 2012. Der ønskes en drøftelse af, om denne kerneårsagsanalyse giver anledning til initiativer, temaer eller lign., der fremover skal arbejdes
med i udvalget.
Beslutning
Der blev orienteret om, hvad en utilsigtet hændelse, hvad en kerneårsagsanalyse er og hvornår der udarbejdes en sådan.
Der har været udarbejdet én kerneårsagsanalyse i planområde syd i 2012,
som der blev orienteret om.
Det blev besluttet, at kerneårsagsanalyser eller andre utilsigtede hændelser
drøftes, når der er afdækket et område, hvor der er behov for, at der skal ændres på hidtidige samarbejdsprocedurer med fokus på sikkerhed.
Det blev desuden nævnt, at der er meget læring i at fokusere på hyppige fejl,
hvor der er behov for at ændre praksis eller procedurer. Sådanne ændringer
kan have stor betydning for borgere og patienter.
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Bilag
Statistik over tværsektorielle hændelser 2012
Plancher vedr. utilsigtede hændelser i det tværsektorielle samarbejde vedlægges referatet.
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5. IT-SOUPSYK
Indstilling
Det indstilles, at:
Udvalget tager orientering om status på den tværsektorielle ITkommunikation til efterretning.
Udvalget godkender kommissorium for IT-SOUPSYK
Udvalget tager stilling til, hvilken form for afrapportering på fremdrift, der
er behov for – skriftlig afrapportering eller personligt fremmøde i udvalget.
Type af sag
Til orientering og godkendelse.
Sagsresumé
Det er et mål i sundhedsaftalen 2011 – 2014, at kommunikation mellem parterne helt
overvejende foregår elektronisk ved aftalens udløb i 2014.
Arbejdet med at understøtte og implementere den elektroniske kommunikation er forankret i en IT-udviklingsgruppe under Den administrative styregruppe. Der i er i
2010 på det somatiske område etableret IT-SOU (it under samordningsudvalgene),
der skal understøtte implementeringen af den tværsektorielle it-kommunikation. I
2011 blev der desuden etableret et IT-SOU for det psykiatriske område ITSOUPSYK.
Uagtet at etableringen af IT-SOUPSYK skete under en ændring af samordningsudvalgsstrukturen på det psykiatriske område har IT-SOUPSYK arbejdet og afrapporteret til Den administrative styregruppe.
Aktuel status viser, at Region Hovedstadens Psykiatri anvender samme system for ITkommunikation som det somatiske system, og således er klar til at kommunikere
elektronisk. Kommunernes it-leverandører kan imidlertid ikke tilbyde de ønskede
tekniske løsninger, hvorfor mange kommuner ikke er i stand til at modtage/opfange
den elektroniske kommunikation. Kommunerne har ultimo 2012 indledt møderækker
med de aktuelle leverandører.
Der er udarbejdet kommissorium for IT-SOUPSYK, hvor der er behov for en formel
godkendelse i samordningsudvalget.
Beslutning
Kommissorium for IT-SOUPSYK blev godkendt.
Bilag
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Notat om sundheds-it under sundhedsaftalen
Kommissorium for IT-arbejdsgruppe (it-sou) for psykiatrien
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6. Næste møde
Indstilling
Type af sag
Til drøftelse og beslutning.
Sagsresumé
Næste møde afholdes den 3. juni 2013 kl. 11.00 – 13.00 i Ishøj Kommune.
Det blev på møde den 11. december 2012 besluttet at drøfte shared care, herunder
Vestegnsprojektet som tema på dette møde. Der ønskes en tilkendegivelse af, om der
er særlige forhold i forbindelse med dette tema, der skal tages højde for i planlægningen, herunder om der er behov for at invitere andre faggrupper eller lign. med til mødet.
Beslutning
Se under sagsresumé.
Bilag
Ïngen.
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7. Eventuelt
Indstilling
Type af sag
Sagsresumé
Beslutning
Bilag
-
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