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REFERAT for møde i  

Temagruppen for voksenpsykiatri 

 

 

 

Onsdag den 11. maj 2016, kl. 09:00-11:30 

Lokale F1, stuen, Regionshuset Viborg  

Skottenborg 26, 8800 Viborg 

 
 
Medlemmer af temagruppen 
• Anette Holm, socialchef, Holstebro Kommune 
• Anneline Reuter, socialfaglig konsulent, Kommunal sekretær referent 
• Carsten Wulff Hansen, Socialchef, Randers Kommune 

• Dorthe Eastwood, Handicap- og Psykiatrichef, Kommunal formand 
• Elisabeth Brix Vestergaard, udviklingskonsulent PS Administrationen 
• Flemming Worm, chef for socialpsykiatrien, Skanderborg Kommune 
• Gert Pilgaard Christensen, direktør Psykiatri og Social, Regional Formand 
• Hanne Beyer, social- og beskæftigelseschef, Syddjurs Kommune 
• Kirsten Gøtzsche-Larsen, ledende overlæge, Regionspsykiatrien Viborg 
• Merete Bysted, ledende overlæge, Afdeling P, AUH Risskov 
• Niels Schwartz, driftschef for Socialpsykiatri og Udsatte Voksne, Sociale 

forhold og Beskæftigelse, Aarhus Kommune 
• Poul Erik Buchholtz, ledende overlæge, Afdeling Q, AUH Risskov 
• Stine Bukdahl, AC-fuldmægtig, Regional sekretær 

 
AFBUD: 

• Ann-Britt Wetche, socialdirektør, Psykiatri- og Socialledelsen 
• Arly Heide, praktiserende læge, PLO-Midtjylland 
• Betina Funder Jeppesen, oversygeplejerske, Regionspsykiatrien Vest 
• Dorte Hamrum, arbejdsmarkedschef, Skive Kommune 
• Henrik Nordentoft, praktiserende læge, Praksiskonsulent 
• Kirsten Gjernø Yde, oversygeplejerske, Regionspsykiatrien Horsens 
• Mogens Wehrs, psykiatri- og handicapchef, Ikast-Brande Kommune – Fratrådt stillingen. 
• Runa Sturlason, ledende overlæge, Regionspsykiatrien Randers 

 
1. Velkomst og godkendelse af dagsorden 

 
Referat 11.05.16: 

Dagsorden godkendes.  
 
2. Oligofreni – oplæg fra Silkeborg kommune  

 

Det indstilles, 
• at temagruppen med udgangspunkt i oplægget drøfter, hvordan den videre proces skal 

tilrettelægges 

 

På temagruppens møde den 24. februar konkluderes, at der fortsat er brug for undervisning og 
udarbejdelse af et screeningsværktøj på området mhp. at kommunerne kan løfte denne opgave.  
Holstebro og Silkeborg kommune inviteres til at levere materiale og sparring til regionen.  
 

Dato 19. maj 2016

Stine Bukdahl

Tel. +45 7841 2202

Stine.whitehouse@stab.rm.dk
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Side 2

Det indkommende materiale fra Silkeborg kommune har vist sig at være konkret og brugbart til 
inspiration til de øvrige kommuner og regionen.  
 
Maibrit Pedersen, Oligofreni-konsulent i Silkeborg kommune er inviteret til at holde et kort oplæg 
(15 min) omkring organisering, erfaringer og gevinster i Silkeborg kommune. 
 
Bilag: Oligofreni – Silkeborg kommune 
Screeningsværktøj 
 

Referat 11.05.16: 

Maibrit Pedersen, Oligofreni konsulent Silkeborg kommune holdt oplæg om erfaringer fra 
Silkeborg kommune. (Vedhæftet referatet) 
 
Oplægget drøftes ift. hvordan erfaringerne kan anvendes i andre kommuner i Region Midtjylland, 
og være med til at skabe en bedre indsats på området. 
 
Der er fælles interesse for, at screeningsværktøjet ensartes og valideres eks. ud fra erfaringer fra 
Norge og med inddragelse af Troels Bruun (Sølund). 
 
Beslutning: 

Der indkaldes til arbejdsmøde med deltagere fra Holstebro kommune, Silkeborg kommune, 
praksiskonsulent Henrik Nordentoft, M-ambulatoriet, Troels Bruun (Sølund) samt Region 
Midtjylland, som indkalder til mødet. 
 
Formål med mødet er at drøfte: 
Organisering 
Screeningsværktøj 
Vidensopbygning – eks. temadage, fælles skolebænk mv. 
 

3. Udpegning af nye repræsentanter og orientering om drøftelser vedr. fremtidig 

organisering af sundhedssamarbejdet 

 
Det indstilles,  

• at orientering om Sundhedsstyregruppens drøftelser tages til efterretning 
 

• at udpegning af regionale og kommunale repræsentanter til temagruppen vedr. 
behandling, pleje, træning og rehabilitering og temagruppen for forebyggelse afventer 
afklaring omkring fremtidig organisering af sundhedssamarbejdet på 
Sundhedsstyregruppens møde den 1. september 2016 

 
• at temagruppen drøfter, hvordan der skal ske udpegning af kommunale repræsentanter 

fra sundhedsområdet til temagruppen for voksenpsykiatri 
 
På seneste møde i temagruppen den 24. februar blev det aftalt, at rette henvendelse til 
temagruppen vedr. behandling, pleje, træning og rehabilitering med henblik på udpegning af 
kommunale medlemmer fra sundhedsområdet til temagruppen for voksenpsykiatri (punkt 1 på 
dagsordenen den 24.2). Det blev endvidere besluttet, at formandskabet får mandat til at udpege 
medlemmer - fra temagruppen for voksenpsykiatri - til temagruppen vedr. behandling, pleje, 
træning og rehabilitering og temagruppen for forebyggelse (punkt 4 på dagsordenen den 24.2). 
  



 
 

Side 3

Fællessekretariatet har nu udarbejdet forslag til ny grundstruktur for organiseringen af 
sundhedssamarbejdet, som blev drøftet på møde i Sundhedsstyregruppen den 2. maj 2016. 
Sundhedsstyregruppen godkendte grundstrukturen for den nye organisering, og klyngerne skal 
nu kvalificere udmøntning af den nye struktur, hvorefter Sundhedsstyregruppen skal behandle 
godkendelse af den endelige organisering på møde den 1. september 2016.  
 
De centrale elementer i forslaget til ny organisering er:  
  

• At fælles aftaler og skal-opgaver fortsat løftes i regi af Sundhedsstyregruppen, og der 
etableres efter behov opgavefokuserede ad hoc grupper – og færre grupper samlet set 

• At ad hoc grupperne i højere grad sammensættes af ressourcepersoner ud fra 
kompetence frem for geografisk repræsentation 

• At flere opgaver placeres i klyngerne (fremfor i temagrupper) 
• At den tværgående koordinering og opfølgning sker via et fællessekretariat 
• At der på udvalgte områder etableres faste støttefunktioner til Sundhedsstyregruppen 

 
Forslaget til ny organisering indebærer nedlæggelse af temagrupperne (dog ikke temagruppen 
for voksenpsykiatri og børne- og ungdomspsykiatri). Den nye organisering får således betydning 
for udpegning af nye repræsentanter til temagrupperne.  
 
Der vil på dagens møde blive orienteret om Sundhedsstyregruppens drøftelser den 2. maj vedr. 
fremtidig organisering af sundhedssamarbejdet.  
 
Referat 11.05.16: 

Indstillingerne i bullet 1 og 2 tages til efterretning. 
 
Vedr. bullet 3 - Udpegning af repræsentant fra Sundhedsområdet til temagruppen for 
voksenpsykiatri afventer næste møde i temagruppen den 29. september 2016. 
 
4. Milepælsplan – opfølgning fra seneste møde i temagruppen 

 
Det indstilles,  

• at orienteringen tages til efterretning 
 
Styrket behandling af borgere med både psykisk og somatisk sygdom 
Der orienteres om møde den 4. maj 2016 mellem praksiskonsulenterne, de ledende overlæger og 
PSL, hvor man drøfter udarbejdelse af vejledning fra regionens psykiatere via forløbsbeskrivelser 
på praksis.dk. 
 
Referat 11.05.16: 

Der er fortsat forskellige forventninger til forløbsbeskrivelsernes indhold og funktion, hvorfor 
udarbejdelsen afventer. 
 
Borgere med psykisk sygdom og misbrug 
På sidste møde i temagruppen aftaltes det, at der skulle indhentes materiale fra flere kommuner 
mhp. at der med det som afsæt skulle udarbejdes forslag til princippapir. Dette er endnu ikke 
sket, hvorfor punktet udsættes til næste møde i temagruppen.  
 
 
 



 
 

Side 4

Referat 11.05.16: 

Ansvaret for igangsættelsen af arbejdet ligger hos sekretariatet for temagruppen for 
voksenpsykiatri. Dagsordensættes til næste møde. 
 
Øget integration på arbejdsmarkedet i indsatsen for borgere med psykisk sygdom 
Både Skive og Holstebro kommune laver undersøgelser på området. Det blev på seneste møde 
aftalt, at undersøgelserne bruges som datamateriale til videre drøftelse af emnet på dagens 
møde. Punktet udsættes til næste møde, idet Dorte Hamrum, Arbejdsmarkedschef i Skive 
Kommune ikke deltager i dagens møde.  
 
Bilag: Referat fra møde i temagruppen den 24. februar 2016 
 
Referat 11.05.16: 

Dagsordensættes til næste møde. 
 
5. Arbejdsgruppe vedr. genoptræningsplaner 

 
Det indstilles,  

• at kommissorium for arbejdsgruppen vedr. genoptræningsplaner godkendes  
 
Kommissoriet for arbejdsgruppen vedr. genoptræningsplaner blev behandlet på mødet i 
temagruppen den 24. februar – her blev det besluttet, at temagruppen for voksenpsykiatri 
ønsker at se det reviderede udkast til kommissorium. Udkastet er sendt i høring/ kommentering i 
temagruppen, og der har ikke været bemærkninger hertil. Den endelige version fremlægges til 
godkendelse. 
 
Bilag: Udkast til kommissorium 
 
Referat 11.05.16: 

Kommissoriet har været til hørring i 3 forskellige grupper, hvilket har kompliceret processen. 
 
Formålet med nedsættelsen af arbejdsgruppen er, at medvirke til, at de borgere, der har et 
lægefagligt begrundet behov for genoptræning efter udskrivelse fra en psykiatrisk afdeling, får en 
genoptræningsplan. En af arbejdsgruppens opgaver bliver, at undersøge om der er sket 
forsømmelser i udarbejdelsen af genoptræningsplaner for borgere med psykisk sygdom, der har 
behov for fysisk genoptræning jf. Sundhedslovens bestemmelser. 
 
Det blev besluttet, at formandsskabet godkender det endelige oplæg for kommissorium, når det 
foreligger. 
 
Annette Holm, Socialchef, Holstebro kommune udpeges som kommunal repræsentant til 
arbejdsgruppen. 
 
Region Midtjylland udpeger en repræsentant snarest. 
  
6. Udvikling af samarbejdet på psykiatriområdet – specielt med fokus på det akutte felt 
 
Det indstilles,  

• at orientering omkring udvikling af akuttilbuddet for psykiatriske borgere - 
Århus/Favrskov og de 6 vestlige kommuner tages til efterretning  



 
 

Side 5

 
Flere kommuner har efterspurgt et samlet overblik over det udviklingsarbejdet, som er sat i gang 
flere steder med afsæt i den akutte indsats. Desuden efterspørger kommunerne muligheder for 
at koble behandling på eksisterende kommunale socialpsykiatriske tilbud.  
  
Psykiatrien har udarbejdet et bud på en oversigt over det, som er og som er under udvikling i 
mellem kommunerne og regionspsykiatrien i Region Midtjylland – vedlagt som bilag.   
  
Bilag: Oversigt over udviklingsarbejde på det akutte felt 
 
Referat 11.05.16: 

Orienteringen tages til efterretning. 
 
Spørgsmål til om det er besluttet, hvor sengepladserne placeres i Vestklyngen.  
 
De 6 pladser er placeret i Herning. Der er villighed til at drøfte alternativer – dog uden 
intentioner om at sengene spredes geografisk. Det vil ikke være økonomisk rentabelt. 
  
Den fysiske afstand kan give hindring ift. den kommunale indsats, hvorfor digitale løsninger skal 
anvendes i det regionale-kommunale samarbejde. 
 
Punktet dagsordenssættes til orientering, når Region Midtjylland vurderer, at der er væsentligt 
nyt at orientere om. 
 
7. Udskrivning af færdigbehandlede patienter 

 
Det indstilles,  

• at sagen drøftes  

• at det aftales hvorvidt emnet ønskes nærmere beskrevet i forhold til målgrupper, antal 
e.a. 

Flere kommuner oplever, at patienter erklæres færdigbehandlede stadigt tidligere i deres 
behandlingsforløb.  

Der efterspørges fra kommunal side mere fokus på samarbejdet omkring 
udskrivningsaftaler/koordinationsplaner særligt i forhold til patienter, der forekommer at være 
opgivet i forhold til videre behandling og udskrives med angivelse af ”behov for højt specialiseret 
støtte”. Dette kan udfordre det kommunale myndighedsansvar og skabe forventninger hos 
patienter og/eller pårørende, som det måske ikke er muligt at indfri. 
 
Der ønskes en indledende drøftelse i temagruppen. 
 
Referat 11.05.16: 

Temagruppen drøftede punktet, og det blev bl.a. nævnt, at der er tale om en generel 
problematik, der ikke knytter sig til et særligt område. Det blev desuden nævnt, at der er en 
særlig problematik omkring de patienter, der ikke kan hjælpes, samt at der er behov for at 
definere, hvad der menes med "højt specialiseret støtte".  
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Det blev besluttet, at ledelsen i Psykiatri og Social tager kontakt til BUC og CFS i forhold til 
problematikken, da det i særlig grad er herfra, at, der i forbindelse med udskrivning, forekommer 
udmeldinger om, at borgeren af hjemkommunen bør tildeles en specifik støtte. 
 
Endvidere lægges der op til videre drøftelse af den generelle problemstilling i LSR – herunder: 
 
Hvordan man samarbejder omkring udskrivning?  
Hvordan kan man arbejde med at få fælles sprog? 
Hvordan kan man beskrive de faglige metoder, der skal til for at sikre borgerens udvikling – uden 
at der peges på reelle tilbud? 
 
Sekretariatet sørger for information ud til LSR. 
 
8. Hvordan arbejder vi med den gruppe af psykisk syge som udgør en særlig 

sikkerhedsrisiko? 

 
Det indstilles,  

• at temagruppen drøfter sikkerhedsaspektet og de udfordringer kommunerne oplever 

• at orienteringen vedr. ”udslusningstilbud” tages til efterretning 

Der efterspørges fra kommunal side mere fokus på samarbejdet omkring 
udskrivningsaftaler/koordinationsplaner i forhold til patienter, hvor der kan være et 
”farlighedskriterie” og som ikke har en dom til behandling. 

Der orienteres kort om Danske Regioners forslag om "udslusningstilbud".  

Referat 11.05.16: 

Punktet drøftes. Det blev bl.a. nævnt, at der er en afgrænsningsproblematik i forhold til 
målgruppen. 
 
Emnet lægger op til en drøftelse med fokus på faglighed, og ikke kun fokus på sikkerhed. Der 
kan være behov for andre tilgange end den traditionelle pædagogiske relationstilgang, der har 
været i højsæde. Der er en gruppe borgere, som altid vil være utilregnelige, og som man ikke 
kan opbygge en relation til baseret på tillid. 
 
Orientering om ”udslusningstilbuddet” tages til efterretning. Der orienteres nærmere på 
kommende møder, når der foreligger mere konkret beskrivelse af tilbuddet samt afklaring af 
lovgivning på området. 
 
9. Eventuelt 

Intet til dette punkt. 


