BESLUTNINGER

Social- og psykiatriudvalget - mødesag

Social- og psykiatriudvalget

MØDETIDSPUNKT
26-06-2019 09:00

MØDESTED
Glostrup BUC, Nordstjernevej 8, 2600 Glostrup

MEDLEMMER
Susanne Due Kristensen
Martin Schepelern
Hanne Andersen
Henrik Thorup
Karsten Skawbo-Jensen
Maria Gudme
Marianne Frederik
Niels Høiby
Peter Westermann

Formand
Næstformand
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Deltog
Deltog
Deltog
Fravær
Deltog
Deltog
Deltog
Deltog
Deltog

Side 1 af 17

INDHOLDSLISTE
1. Drøftelse: Overgange fra børne- og ungdomspsykiatri til voksenpsykiatri
2. Drøftelse: Status på forsøg med medicinfrit afsnit i psykiatrien
3. Beslutning: Udbredelse af psykiatrihuse
4. Beslutning: Social- og psykiatriudvalgets studietur 2019
5. Beslutning: Ansøgningsfrister for social- og psykiatriudvalgets pulje til tværsektorielle samarbejder i
2020
6. Orientering: Opfølgning på budget 2019 - udbredelse af interventionsteams
7. Eventuelt

Side 2 af 17

1. DRØFTELSE: OVERGANGE FRA BØRNE- OG
UNGDOMSPSYKIATRI TIL VOKSENPSYKIATRI
INDSTILLING
Administrationen indstiller til social- og psykiatriudvalget:


at overgange mellem børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri drøftes.

POLITISK BEHANDLING
Udvalget drøftede erfaringerne med at sikre gode overgange mellem børne- og ungdomspsykiatrien til
voksenpsykiatrien.
BAGGRUND
Det fremgår af konstitueringsaftalen af 21. november 2017 og styrelsesvedtægten af 5. januar 2018, at der
skal arbejdes med bedre overgange mellem børne- og ungdomspsykiatri og psykiatrien. Sagen orienterer
om procedurer for overgange mellem børne- og ungdomspsykiatrien og psykiatrien, og til mødet er
der oplæg og drøftelse herom.
SAGSFREMSTILLING
I den kommende treårsplan 2020-2022 for psykiatriens udvikling er der fokus på, at overgangen mellem
børne- og voksenpsykiatrien er velkoordineret og individuelt tilpasset. Overgange i patientforløb kan
medføre risici for patienten, da der ved overgange mellem sundhedspersoner og afdelinger kan opstå
usikkerhed om, hvem der har ansvaret for patienten i overgangen, og der kan ske tab af vigtige
informationer om patientens tilstand og forhistorie. Udover at medføre reel fare for patientens helbred,
kan dårligt forberedte og usikre overgange medføre ringere behandlingsresultater og mindre effektive
forløb.
Region Hovedstadens Psykiatri har på baggrund af deres erfaringer på området lavet en række
kvalitetsforbedrende og patientsikkerhedsmæssige tiltag på området, og der er udarbejdet en vejledning
for overgange mellem børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri om ”Henvisning af patienter fra børneog ungdomspsykiatri til videre behandling i psykiatri - sikre overgange”. Vejledningen er vedhæftet som
bilag.
Vejledningen beskriver samarbejdet mellem specialerne i overgangsperioden samt hvordan, patient og
pårørende inddrages. Det er også en del af vejledningen, at patienter der skal overgå fra børne- og
ungdomspsykiatrien til voksenpsykiatrien skal have en patientansvarlig læge (PAL), og at der er
udarbejdet en samarbejdsaftale herom.
Oplæg
På mødet vil der være oplæg fra repræsentanter i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri,
som omhandler:






antal patienter der overgår mellem specialerne og øvrige relevante data på området
de kliniske procedurer om den enkelte patients overgang
tiltag som Region Hovedstadens Psykiatri vil arbejde videre med
overgange i forhold til den kommunale indsats for at skabe sammenhæng på tværs af sektorer
hvad kan social- og psykiatriudvalget gøre for at fremme gode og sikre overgange.

DIREKTØRPÅTEGNING OG KONTAKTPERSON
Charlotte Hosbond og Hanne Susan Rasmussen
JOURNALNUMMER
18057462

BILAGSFORTEGNELSE
1. Overgange fra BUC til Voksenpsykiatri april 2019 (002)
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2. Overgang fra børne- og ungepsykiatrien til voksenpsykiatrien - power point
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2. DRØFTELSE: STATUS PÅ FORSØG MED MEDICINFRIT AFSNIT I
PSYKIATRIEN
INDSTILLING
Administrationen indstiller til social- og psykiatriudvalget:


at drøfte oplægget om medicinfri behandling.

POLITISK BEHANDLING
Udvalget drøftede erfaringerne fra projektet om medicinfri behandling.
BAGGRUND
Psykiatrisk Center Glostrup giver status på et projekt om medicinfri behandling.
SAGSFREMSTILLING
Behandling med antipsykotisk medicin er forbundet med en lang række bivirkninger, fx vægtøgning,
diabetes, motoriske bivirkninger og emotionel indifferens. Tidligere har man ofte anbefalet livsvarig
antipsykotisk behandling af skizofreni, men nyere studier har vist, at nogle patienter kan klare sig uden
fortsat behandling med antipsykotika. For nuværende er det desværre ikke muligt at forudse hvilke
patienter, som kan klare sig med meget lidt eller ingen antipsykotisk medicin. Desværre er det heller ikke
uden risiko at nedtrappe antipsykotisk medicin, da tilbagefaldsraten er høj og bl.a. kan være forbundet
med øget selvmordsrisiko.
Fra 2018-2020 kan patienter med skizofreni indgå i et nyt behandlingstilbud ved Psykiatrisk Center
Glostrup. Et tværfagligt team vil udarbejde nedtrapningsplaner for antipsykotika i tæt dialog med hver
enkelt patient.
Projektet undersøger, hvilke faktorer der er associeret med vellykket nedtrapning af antipsykotisk
medicin hos patienter med skizofreni. Projektet har til formål under kontrollerede rammer at undersøge,
hvilke patienter der kan tåle reduktion eller helt ophøre med antipsykotisk medicin.
Patienterne deltager i en periode på seks måneder med opfølgning efter 12 måneder. Psykiatrisk Center
Glostrup forventer, at 150 patienter vil indgå i projektet i løbet af den 3-årige projektperiode.
Professor, overlæge, dr. med. Jimmi Nielsen er forskningsansvarlig for projektet og vil fremlægge status
for projektet på mødet.
DIREKTØRPÅTEGNING OG KONTAKTPERSON
Charlotte Hosbond og Hanne Susan Rasmussen
JOURNALNUMMER
18057462

BILAGSFORTEGNELSE
1. Projekt medicinnedtrapning Glostrup
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3. BESLUTNING: UDBREDELSE AF PSYKIATRIHUSE
INDSTILLING
Administrationen indstiller til social- og psykiatriudvalget:


at godkende, at der igangsættes et lokalt arbejde med at udbrede Huset for psykisk sundhed til
Amager.

POLITISK BEHANDLING
Udvalget godkendte indstillingen med den bemærkning, at udvalget ønsker at følge arbejdet og ønsker en
status på projektet om et år.
BAGGRUND
Region Hovedstadens Psykiatri har i samarbejde med Københavns Kommune et ønske om at udbrede
Huset for psykisk sundhed til Amager. Social- og psykiatriudvalget forelægges hermed et overordnet
udkast til projektbeskrivelse for at etablere et nyt hus for psykisk sundhed på Hans Bogbinders Alle på
Amager.
Det forventes, at Socialudvalget i Københavns Kommune også præsenteres for udkast til
projektbeskrivelse inden sommerferien 2019.
SAGSFREMSTILLING
Med henblik på at udvikle nye og bedre samarbejdsmodeller mellem region og kommune, har Region
Hovedstadens Psykiatri og Københavns Kommune i 2015 indgået et samarbejde om at etablere fælles
psykiatrihuse. Samarbejdet blev i første omgang udmøntet i et pilotprojekt; Huset for psykisk sundhed i
Griffenfeldsgade, der blev afsluttet ved udgangen af 2018. Pilotprojektet er efter projektperiodens
afslutning overgået til drift.
Social- og psykiatriudvalget fik på mødet den 20. marts 2019 forelagt den færdige slutevaluering for
Huset for psykisk sundhed i Griffenfeldsgade. Med udgangspunkt i slutevalueringens anbefalinger er der
udarbejdet en projektbeskrivelse for at etablere endnu et Hus for psykisk sundhed i København på Hans
Bogbinders Allé på Amager. Matriklen på Hans Bogbinders Allé huser allerede både regionale og
kommunale funktioner samt et frivilligt drevet værested/aktivitetssted. De fysiske rammer er desuden ikke
fuldt udnyttet.
Etableringen af det nye Hus for psykisk sundhed på Hans Bogbinders Allé sker på baggrund af
erfaringerne fra pilotprojektet i Griffenfeldsgade, herunder slutevalueringens anbefalinger om, at:




styrke og udvikle afholdelse af tværsektorielle netværksmøder,
sikre tæt tværsektorielt samarbejde hos den daglige ledelse samt
styrke samarbejdet med beskæftigelsesområdet.

Det nye hus tager udgangspunkt i de eksisterende rammer og reelle fælles anliggender. Udviklingen af det
nye Hus for psykisk sundhed sker ”nedefra” i et tæt samarbejde mellem de lokale brugere, medarbejdere
og ledere, så den fælles indsats i høj grad målrettes konkrete behov og ønsker hos de fælles
borgere/patienter.
For at sikre, at de fælles indsatser er relevante for husets brugere, bliver der lavet en kortlægning af de
nuværende brugere af matriklen på Hans Bogbinders Allé for at afdække, hvilke kontakter og indsatser,
de har. Det er kendt fra Griffenfeldsgade, at en stor del af patienterne efterspørger, at deres
behandlingsforløb i psykiatrien i højere grad koordineres med deres sag i jobcenteret. Udvikling af
samarbejde med beskæftigelsesområdet vil derfor blive prioriteret højt, ligesom ’murstensløse’ løsninger
vil blive videreudviklet.
Den daglige lokale ledelse på Hans Bogbinders Alle bliver ansvarlig og gennemgående i både udvikling
og forankring af de fælles opgaver og indsatser, som det nye Hus for psykisk sundhed skal udvikle og
etablere. Erfaringer fra Griffenfeldsgade viser, at det er nødvendigt, at der frigøres tid hos den daglige
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ledelse til en udviklingsopgave af den størrelse, samt at der er understøttende hjælp til rådighed i det
daglige. Derfor udpeges en eksisterende medarbejder på matriklen til at udfylde en tovholderfunktion,
som udover at drive de fælles indsatser også kan understøtte den daglige ledelse.
KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ingen konsekvenser.
RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen har ingen risici.
ØKONOMI
Der er ingen økonomiske konsekvenser, idet Region Hovedstadens Psykiatri og Københavns
Kommune finansierer udgifterne til Huset for psykisk sundhed på Hans Bogbinders Alle inden for den
eksisterende budgetramme.
KOMMUNIKATION
Administrationen vil bestræbe at lave en fælles kommunikationsindsats sammen med Københavns
Kommune.
DIREKTØRPÅTEGNING OG KONTAKTPERSON
Charlotte Hosbond og Hanne Rasmussen
JOURNALNUMMER
15005404

BILAGSFORTEGNELSE
1. Projektbeskrivelse for Huset for Psykisk Sundhed på Hans Bogbinders Alle april 2019
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4. BESLUTNING: SOCIAL- OG PSYKIATRIUDVALGETS STUDIETUR
2019
INDSTILLING
Administrationen indstiller til social- og psykiatriudvalget:
1. at godkende, at social- og psykiatriudvalget tager på studietur den 23. - 25 oktober.
2. at beslutte tema og destination for udvalgets studietur.
POLITISK BEHANDLING
Udvalget godkendte, at datoen for udvalgets studietur er den 23. - 25. oktober.
Udvalget besluttede, at administrationen skal arbejde videre med at sammensætte et program for en
studietur til Holland med fokus på sammenhængen mellem regionale og kommunale indsatser, F-ACT
teams samt arbejdet med psykisk sygdom og misbrug.
BAGGRUND
Social- og psykiatriudvalget besluttede på mødet den 24. april 2019, at administrationen skulle komme
med oplæg til fire forskellige destinationer for en studietur i efteråret 2019. Ud fra udvalgets ønsker har
administrationen
udarbejdet forslag til fire forskellige temaer og destinationer for en studietur.
SAGSFREMSTILLING
Med regionens politiske styreform har de stående udvalg en central rolle som politikformulerende og
politikkontrollerende. Udvalget kan beslutte at hente inspiration og input til at udvikle regionens
opgaveløsning gennem en studietur. Det skal være en del af formålet, at udvalget ikke kan indhente den
samme viden og inspiration blandt regionens egne virksomheder.
Administrationen indstiller på baggrund af udvalgets drøftelse til mødet den 24. april, at social- og
psykiatriudvalget vælger tema og destination blandt følgende forslag:
1. Kombineret fokus på safewards og IAPT (England)
Safewards er en engelsk, evidensbaseret metode til at nedbringe risikoen for tvang på psykiatriske
afdelinger. Safewards er udviklet på baggrund af 20 års forskning på tvangsområdet, og metoden
indeholder 10 konkrete interventioner samt en model, der systematisk og detaljeret beskriver,
hvordan man på psykiatriske afdelinger kan udtænke strategier, der fremmer sikkerheden for
patienter og personale.
Improving Access to Psychological Therapies Manual (forkortet til IAPT) er en engelsk,
evidensbaseret metode, som tilbyder terapi til voksne med depression og angstlidelser. Programmet
blev udviklet som en systematisk tilgang og måde at organisere og forbedre adgangen til og
evidensbaseret (psykologisk) terapi. IAPT bygger på tre principper:
1) terapiforløbet er individuelt skræddersyet til den enkelte patient.
2) alle relevante medarbejdere er uddannet i at arbejde med metoden
3) løbende outcome målinger for både at dokumentere effekten for den enkelte patient og løbende
at kompetenceudvikle medarbejderne.
Modellen blev implementeret i 2008, og det engelske sundhedsvæsen henviser nu årligt mere end
950.000 borgere til IAPT modellen. Heraf går ca. 550.000 borgere videre i egentlige terapiforløb,
hvor ca. halvdelen kommer sig over deres psykiske sygdom og to ud af tre borgere får mærkbart
reduceret symptomerne ved deres sygdom.
2. F-ACT teams (Holland)
F-ACT står for Fleksibel Assertive Community Treatment og kan på dansk oversættes til fleksibel,
udgående og opsøgende behandling. Et F-ACT team yder intensiv ambulant psykiatrisk behandling
til mennesker med svær psykisk sygdom som fx. skizofreni.
F-ACT modellen er allerede udrullet flere steder i Region Hovedstaden og stammer fra Holland.
Turen kan evt. have fokus på by-land problematikker, hvor udvalget besøger et F-ACT team i både
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Amsterdam og Alkmaar. I Alkmaar vil det også være muligt at se på deres brug af telepsykiatri,
hvilket også er relevant i Region Hovedstaden, hvor psykologbehandling over internettet er ved at
blive udbredt.
3. Behandling af samtidig psykisk sygdom og misbrug (Danmark, Holland, Norge)
Der er flere relevante steder at besøge i Danmark, når det handler om behandling af samtidig
psykisk sygdom og misbrug. Region Midt har etableret egentlige tværsektorielle teams, hvor
medarbejdere fra den regionale behandlingspsykiatri og den kommunale misbrugsbehandling
arbejder sammen om at tilbyde integreret behandling til mennesker i ambulant behandling.
Medarbejderne har bevaret deres forankring i henholdsvis region og kommune, men arbejder i
praksis som et sammenhængende team. Region Syd arbejder med dobbeltdiagnose
forløbskoordinatorer, som er ansat i regionen, men arbejder tæt sammen med den kommunale
misbrugsbehandling og andre aktører.
I Holland og Norge er den psykiatriske behandling og misbrugsbehandling ikke opdelt i sektorer
som i Danmark. Her kunne det være relevant enten at se på den ambulante behandling af
dobbeltdiagnosepatienter i regi af F-ACT i enten Holland eller Norge. Begge steder foregår
behandlingen i egentlige tværsektorielle teams. En studietur til Holland vil således kunne give et
overordnet indblik i arbejdet med F-ACT samt et mere indgående indblik i behandlingen af patienter
med dobbeltdiagnoser.
4. Integrerede indsatser med fokus på både psykiatriske og sociale indsatser (Italien, Trieste)
Trieste er anerkendt for deres arbejde med at etablere en lokalt baseret og let tilgængelig, tværfaglig
psykiatri blandt andet med lokale Community Mental Health Centres med døgnåbne sengepladser,
som i høj grad har afløst det tidligere psykiatriske hospital.
Tilgangen til behandlingen af psykisk syge tager udgangspunkt i det enkelte menneske og dets
rettigheder. Afsættet er således i den samlede livssituation og ikke kun den psykiske sygdom.
Behandlingen foregår som udgangspunkt frivilligt og uden brug af tvang og ved at involvere familie,
venner og lokalsamfundet og hvis muligt i patientens eget hjem. Formålet med turen kunne være at
se Triestes organisering af psykiatrien samt deres arbejde med at reducere tvang i psykiatrien.
Efter social- og psykiatriudvalgets beslutning fremlægger administrationen et endeligt program til
godkendelse på mødet den 28. august 2019. Det endelige program er afhængigt af, om det rent praktisk
kan lade sig gøre at planlægge programmet (fx arrangere studiebesøg og oplægsholdere).
Hvis udvalget ønsker at planlægge en studietur, skal regionsrådet godkende det. Sagen til regionsrådet
skal indeholde forslag til program for turen, et specificeret budgetforslag, forslag til
embedsmandsdeltagelse og en begrundelse for, hvordan studieturen kan bidrage til udviklingen af Region
Hovedstadens opgaveløsning.
Der er afsat en økonomisk ramme for studieture på 15.000 kr. pr. udvalgsmedlem, og beløbet skal også
dække udgifter til medlemmer fra administrationen. Der kan alene arrangeres studieture inden for Europa,
og de enkelte udvalgsmedlemmer kan ikke ledsages på studieture og skal deltage i hele studieturens
program. Såfremt en deltager ønsker tidligere udrejse eller senere hjemrejse end det i programmet
fastsatte, er dette muligt. Alle merudgifter i den forbindelse afholdes af deltageren selv.
KONSEKVENSER
Ved at deltage på en studietur kan udvalgets medlemmer hente inspiration til at udvikle Region
Hovedstadens Psykiatri inden for ovenfor ét af de nævnte faglige områder.

KOMMUNIKATION
Efter afslutningen af studieturen udarbejder udvalget en rapport og et regnskab for turen, som skal
offentliggøres på regionens hjemmeside, efter at regionsrådet har godkendt det.

POLITISK BESLUTNINGSPROCES
På baggrund af udvalgets beslutning ved mødet den 26. juni 2019 udarbejder administrationen en
Side 9 af 17

beslutningssag med et detaljeret program og budget for studieturen, som forelægges for udvalget ved
mødet den 28. august og derefter for forretningsudvalget den 17. september og regionsrådet den 24.
september 2019.

DIREKTØRPÅTEGNING OG KONTAKTPERSON
Anne Skriver og Jakob Sidenius
JOURNALNUMMER
19023111
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5. BESLUTNING: ANSØGNINGSFRISTER FOR SOCIAL- OG
PSYKIATRIUDVALGETS PULJE TIL TVÆRSEKTORIELLE
SAMARBEJDER I 2020
INDSTILLING
Administrationen indstiller til social- og psykiatriudvalget:
1. at godkende, at ansøgningsfristen for udvalgets pulje i 2020 er den 21. oktober 2019 med
efterfølgende behandling i udvalget den 27. november.
2. at godkende den 18. december som yderligere ansøgningsfrist med efterfølgende behandling på det
første udvalgsmøde i 2020, såfremt udvalget ikke uddeler samtlige midler i puljen til mødet den 27.
november.
POLITISK BEHANDLING
Udvalget godkendte indstillingen.
BAGGRUND
Regionsrådet har afsat 2 mio. kr. til en pulje til samarbejdsprojekter med kommuner og civilsamfund på
psykiatriområdet. Puljen skal udmøntes af social- og psykiatriudvalget, der skal beslutte ansøgningsfrister
for projekter, der skal søge om støtte i 2020.
SAGSFREMSTILLING
Regionsrådet har i budgettet for 2019 og de følgende år afsat en pulje på to mio. kr. til
samarbejdsprojekter med kommuner og civilsamfund indenfor psykiatriområdet. Regionsrådet har ud af
puljen reserveret 0,5 mio. kr. årligt til et samarbejdsprojekt med det anonyme rådgivningstilbud
Headspace, der henvender sig til unge mellem 12 og 25 år. Herefter er der 1,5 mio. kr. i puljen at uddele
hvert år.
Det er social- og psykiatriudvalget, der efter delegation fra regionsrådet, behandler ansøgningerne og
udmønter puljen, og alle bevillinger er etårige. Puljen skal sikre en mere sammenhængende psykiatri og
nedbryde barrierer på tværs af sektorovergange, så der skabes netværk og dialog mellem Region
Hovedstadens Psykiatri, kommuner og civilsamfund. Projekterne skal udover at fremme samarbejder på
tværs, udvikle nye løsningsforslag i relation til konkrete problemstillinger, som kan forebygge og fremme
(livs-) kvaliteten og sammenhængen i patientforløbet.
Social- og psykiatriudvalget har ikke fastsat frister for ansøgninger til puljen i 2020. I 2019 var der tre
ansøgningsfrister, men social- og psykiatriudvalget havde allerede ved sit møde den 22. maj 2019 uddelt
samtlige midler i puljen for 2019. Administrationen vurderer derfor, at det som udgangspunkt er
tilstrækkeligt med én ansøgningsfrist til puljen i 2020; nemlig den 21. oktober med efterfølgende
behandling i udvalget den 27. november. Hvis udvalget ikke uddeler alle midler i puljen til mødet den 27.
november, vil administrationen umiddelbart efter dette møde annoncere en ny ansøgningsfrist med
behandling på det førstkommende møde i social- og psykiatriudvalget i 2020 (datoen for mødet er endnu
ikke godkendt i regionsrådet).
Social- og psykiatriudvalget skal i 2020 og hvert af de følgende år uddele 1,5 mio. kr.
KONSEKVENSER
Det giver potentielle ansøgere til udvalgets pulje gode muligheder for at planlægge deres projekter i 2020,
hvis social- og psykiatriudvalget allerede kan behandle de første ansøgninger i efteråret 2019.
KOMMUNIKATION
Administrationen vil tage direkte kontakt til relevante organisationer og foreninger samt skabe
opmærksomhed om puljen på regionens hjemmeside og på sociale medier.
POLITISK BESLUTNINGSPROCES
Hvis social- og psykiatriudvalget godkender de to ansøgningsfrister, vil første behandling af ansøgninger
til udvalgets pulje være den 27. november 2019 med en eventuel yderligere behandling på det første
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møde i 2020.
DIREKTØRPÅTEGNING OG KONTAKTPERSON
Anne Skriver og Jakob Sidenius
JOURNALNUMMER
19036713

BILAGSFORTEGNELSE
1. Opslag for samarbejdsprojekter med kommuner og civilsamfund 2020
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6. ORIENTERING: OPFØLGNING PÅ BUDGET 2019 - UDBREDELSE
AF INTERVENTIONSTEAMS
INDSTILLING
Administrationen indstiller til social- og psykiatriudvalget:


at orientering om opfølgning på budget 2019 om interventionsteam tages til efterretning.

POLITISK BEHANDLING
Udvalget tog orienteringen til efterretning.
BAGGRUND
Med budget 2019 blev der givet ekstra ressourcer til interventionsteams på de psykiatriske
akutmodtagelser i København, Amager og i Nordsjælland samt igangsat initiativer med særligt fokus på
mad i psykiatrien. Social- og psykiatriudvalget får med denne sag en opfølgning på de to indsatser.
SAGSFREMSTILLING
Styrkelse af interventionsteams
Med budget 2019 blev der tilført midler til at udbrede Region Hovedstadens Psykiatris
interventionsteams med 2 mio. kr. i 2019 og 4 mio. kr. fra 2020 og frem. Baggrunden var positive
erfaringer med interventionsteam på Psykiatrisk Center Ballerup. Midlerne har bidraget til at finansiere nye
interventionsteam på de tre centre med akutmodtagelser i København, Amager og Nordsjælland.
Arbejdet med at etablere de tre interventionsteams blev igangsat i efteråret 2018.
De enkelte teams arbejder både med tidlige, forebyggende og deeskalerende indsatser samt forbedret
håndtering af akutte situationer. Målet er at øge tryghed, sikkerhed og reducere brugen af tvang. Midlerne
bruges på øget bemanding, og der tages udgangspunkt i Safeward-modellen.
På Psykiatrisk Center København er der etableret et interventionsteam med fire personer uddannet til at
modtage, opsøge og håndtere patienter med mulig risiko for udadreagerende adfærd. To personer
betjener Bispebjergmatriklen, og to personer betjener Gentoftematriklen. Funktionen fungerer fra kl. 1507 alle ugens dage, og betjener primært intensive afsnit, men åbne afsnit og akutmodtagelsen kan også
tilkalde teamet. Teamets personale indgår delvist i almindelig drift om aftenen, men varetager ikke
opgaver, der ligger i vejen for interventionsteamets funktioner.
På Psykiatrisk Center Nordsjælland er der etableret et team ledet af en psykolog. Psykologen bistår ved
uddannelse og supervision af teamets øvrige personale, som både fungerer i dag- og aftenvagt på tre
afsnit.
På Psykiatrisk Center Amager er interventionsindsatsen implementeret i form af en
vedligeholdelsesinstruktør i mellemvagt og aftenvagt alle ugens dage. Mellemvagten (kl. 11-19), har en
forebyggende og deeskalerende funktion på tværs af centeret, mens aftenvagtens indsats primært er rettet
mod intensive afsnit og akutmodtagelse.
DIREKTØRPÅTEGNING OG KONTAKTPERSON
Charlotte Hosbond og Hanne Rasmussen
JOURNALNUMMER
18057462
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7. EVENTUELT
Formanden orienterede om en invitation fra Region Midtjylland til at deltage i en temadag om virkninger
og resultatdokumentation på det sociale område.
Administrationen orienterede om, at udredningen indenfor børne- og ungdomspsykiatrien er fortsat
stigende og nu oppe på 82%.
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Henvisning af patienter fra børne- og ungdomspsykiatri til
videre behandling i psykiatri- sikre overgange
Formål
Målgrupper og anvendelsesområde
Definitioner
Fremgangsmåde
Ansvar og organisering
Referencer
Bilag

Formål
At beskrive procedurer og krav i forbindelse med sikker overgang af behandlingsansvar fra
børne- og ungdomspsykiatrisk center (BUC) til de psykiatriske centre.

Målgrupper og anvendelsesområde
Behandlere fra BUC og psykiatri, visitationsansvarlige fagpersoner i Center for Visitation og
Diagnostik for Region Hovedstadens Psykiatri (CVD) samt fagspecifikke visitationer i BUC og
psykiatri.
Vejledningen skal anvendes, når en ung patient, der er blevet behandlet i BUC, vurderes at
have behov for længerevarende behandling i psykiatrien, når vedkommende fylder 18.

Definitioner
Sikker overgang: Overgangsperiode kendetegnet ved, at patient og pårørende kontinuerligt
oplever kontakt til- og støtte fra relevant sundhedspersonale i overgangen fra én klinisk enhed
til en anden.
Overgangsmøde: Fælles samarbejdsmøde (enten ved fremmøde eller telefonisk/video)
mellem BUC, psykiatri og patient og pårørende forud for henvisningen til psykiatri.
PAL: Patientansvarlig læge. I BUC får alle patienter der skal overgå fra BUC til psykiatri, en
PAL. (link til regional vejledning)

Fremgangsmåde
Generelt
Overleveringen fra BUC til psykiatrien skal foregå uden tidsmæssige perioder, hvor
behandlingen afbrydes, og patienten og de pårørende er uden støtte og kontakt. I
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overgangsperioder efter udskrivelse og før indskrivning til ny behandling er der
erfaringsmæssigt stor risiko for, at patienten ophører med behandling, får recidiv eller
forværring af sygdom mm.

Kontakt mellem BUC og det psykiatriske center
BUC har ansvar for at tage kontakt til det psykiatriske center, som patienten rent geografisk
hører til, ca. 6 mdr. før patienten fylder 18 år, såfremt man vurderer, at patienten bør overgå
til videre behandling.
BUC kan kontakte CVD, såfremt der er tvivl om, hvilket center patienten geografisk og
diagnosemæssigt hører til.
Hvis patienten ikke allerede har en patientansvarlig læge (PAL), tilknyttes PAL på dette
tidspunkt. Det tilstræbes at PAL rollen tages af en læge, som patienten allerede kender.
Kontakten ml. BUC og psykiatrien sker mhp.:
-

at man sammen afklarer muligheder for det videre forløb i psykiatrien

-

at psykiatrien kan vurdere behov for tildeling af PAL fra psykiatri ifm. overgangen

-

at der kan aftales et overgangsmøde

Overgangsmøde
Hensigten med overgangsmødet er at skabe kontinuitet i forløbet, at den unge får kendskab til
psykiatrien og tilbuddene her, og at der skabes tryghed for den unge. Overgangsmødet foregår
som fysisk møde. Dog kan mødet, hvis det vurderes tilstrækkeligt og forløbet indtil nu er
ukompliceret, holdes som telefon- eller videomøde.
Mødet bør holdes ca. 3 måneder før overgangen til psykiatrien. Mødet forberedes i BUC
sammen med patient og familie. BUC er ansvarlig for at indkalde de relevante parter:
-

patient/pårørende

-

patientens behandlere fra BUC, herunder den patientansvarlige læge

-

behandler fra psykiatri.

Det tilstræbes, at den der deltager i mødet fra psykiatri, også er den, der modtager patienten
ved første samtale efter overgangen. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, bør et andet medlem af
det modtagende team deltage i mødet.
Selve overgangsmødet holdes som udgangspunkt i BUC, der er kendt og trygt for patienten.
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Følgende skal være indeholdt i dagsordenen for mødet:
▪

Orientering om det hidtidige behandlingsforløb i BUC.

▪

Grundig orientering til patient og pårørende om behandlingstilbuddet i psykiatrien,
herunder ændringer i forældres ansvar og rolle, når barnet bliver myndigt.

▪

Grundig orientering til patient og pårørende om de juridiske aspekter vedrørende
psykiatrisk behandling i forbindelse med overgang fra barn til voksen, herunder
værgemålsloven og Psykiatriloven

▪

Patientens sociale status, evt. igangværende kommunale tiltag og navn på pågældende
kommune. Orientering om skift af forvaltninger og samarbejdspartnere i kommunen
samt forberedelse af ønsker om samarbejde og samtykke.

I SP dokumenteres følgende (og patienten medgives en kopi):
▪

Kort beskrivelse af det hidtidige forløb

▪

Kort beskrivelse af det kommende tilbud

▪

Fastlæggelse af dato for første samtale i psykiatrien

▪

Orientering om ny kontaktlæge/PAL samt kontaktperson

▪

Besvarelse af patient og families spørgsmål

▪

Udfyldelse af diverse samtykker, inkl. til socialrådgiver

Henvisning til psykiatrien
To måneder før patienten fylder 18 år, udarbejdes henvisningen i SP, ved at man laver en
Best.Ord. på Henvisning til V1, jf. manual herfor, hvormed CVD modtager henvisningen.
Følgende skal være indeholdt:
•

Beskrivelse af patientforløb, diagnose, behandling, somatisk tilstand, medicin, sociale
forhold, patientens og forældrenes holdning til aktuel og fremtidig behandling.

•

Begrundelse for kontakt til psykiatrien og for den videre behandling fremover.

•

Meddelelse til CVD om at patienten skal visiteres til det center, patienten rent
geografisk hører til.

CVD vil, når henvisning er modtaget, visitere patienten til det center, som patienten geografisk
tilhører.

Efter overgangen til psykiatrien
Behandlerne i BUC bidrager ved behov ift. tvivlsspørgsmål og sparring vedr. behandlingen af
den specifikke patient, efter overgangen til psykiatrien.
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Ansvarsfordeling
•

Ansvaret for relevante og fagligt tilstrækkelige henvisninger ligger hos henvisende
læger i BUC.

•

Ansvaret for visitationen ligger i CVD eller fagspecifikke visitationer i Region
Hovedstadens Psykiatri.

•

Ansvaret for patienten ligger hos PAL i BUC indtil patienten 1. gang er fremmødt i det
psykiatriske center.

Ansvar og organisering
•

Psykiatriledelsen/direktionen har det overordnede ansvar for at vejledningen er
tilgængelig, opdateret og kendt af sundhedspersonerne i organisationen.

•

Afdelingsledelsen/afsnitsledelsen skal sikre, at medarbejderes viden på området til
stadighed er ajourført.

•

Afdelingsledelsen/afsnitsledelsen skal sikre, at vejledningen implementeres og følges.

•

Den enkelte medarbejder er ansvarlig for at kende og følge vejledningen.

Referencer
•

Værgemålsloven

•

Psykiatriloven

•

Sundhedslovens §17 vedr. mindreårige

•

Regional vejledning: Patientansvarlig læge (link)

•

NICE Guideline: Transition from children’s to adults’ services for young people using
health or social care services (2016)

Bilag
-
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Overgange mellem Børneog Ungdomspsykiatri og
Voksenpsykiatri
Region Hovedstaden

Overgange mellem Børne- og Ungdomspsykiatri
og Voksenpsykiatri
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BAGGRUND
• Alvorlig utilsigtet hændelse i forbindelse med en ung
patients overgang fra Børne- og Ungdomspsykiatrien til
Psykiatrien.
• Analyse af den utilsigtede hændelse har ført til
udarbejdelse af vejledning for overgange mellem de to
specialer.

Overgange mellem Børne- og Ungdomspsykiatri
og Voksenpsykiatri
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HVOR MANGE DREJER DET SIG OM?

Overgange mellem Børne- og Ungdomspsykiatri
og Voksenpsykiatri
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UDFORDRINGER VED OVERGANGE
• Risiko for at den unge ”dropper” ud af behandling.
• Fare for recidiv eller forværring af sygdom
• Usikkerhed om ansvaret i overgangsperioden
• Vigtige oplysninger kan blive ”overset”
• Tab af tryghed
• Usikkerhed omkring forældres rolle

Overgange mellem Børne- og Ungdomspsykiatri
og Voksenpsykiatri
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VEJLEDNING
• Ingen perioder med manglende behandling og støtte til
patient og pårørende
• Ansvaret for patienten ligger i BUC indtil patienten 1.
gang er fremmødt i Psykiatrien
• Entydigt ansvar for kontakt mellem BUC og Psykiatrien
• BUC kontakter 6 måneder før 18 år rette psykiatriske
center og arrangerer overgangsmøde

Overgange mellem Børne- og Ungdomspsykiatri
og Voksenpsykiatri
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VEJLEDNING
• Overgangsmøde (patient, forældre, behandlere fra BUC
og Psykiatrien)
• Afholdes i BUC 3 måneder før overgang
Fra psykiatrien deltager behandleren, der skal modtage
patient ved 1. samtale
- Grundig orientering om hidtidig behandlingsforløb
- Grundig orientering om behandlingstilbud i Psykiatrien
og ændringerne i forældres rolle og ansvar
- Grundig orientering om juridiske aspekter i forbindelse
med skiftet – herunder skift af forvaltninger og
samarbejdspartnere i kommunen

Overgange mellem Børne- og Ungdomspsykiatri
og Voksenpsykiatri
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VEJLEDNING
• Overgangsmøde (patient, forældre, behandlere fra BUC
og Psykiatrien)
• I Sundhedsplatformen dokumenteres
- Kort beskrivelse af det hidtidige forløb
- Kort beskrivelse af det kommende tilbud
- Fastlæggelse af dato for første samtale i Psykiatrien
- Orientering om ny kontaktlæge og kontaktperson
- Besvarelse af patient og forældres spørgsmål
- Udfyldelse af diverse samtykker
• Patient medgives kopi af dokumentationen.

Overgange mellem Børne- og Ungdomspsykiatri
og Voksenpsykiatri
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VEJLEDNING
• Sikring mod administrative fejl
• Vejledning beskriver hvordan ”officiel” henvisning gennem
Centralvisitationen sikrer, at patient kommer til korrekt
center.

Overgange mellem Børne- og Ungdomspsykiatri
og Voksenpsykiatri
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Fra ung til voksen
Fra forældre til pårørende
• Hvordan forbereder vi bedst både den unge og
forældrene?
• Overgangsmødet
• Inddragelse i voksenpsykiatrien
• Samarbejdet med kommunen
• Forældrementorer
• Pårørendementorer

Overgange mellem Børne- og Ungdomspsykiatri
og Voksenpsykiatri
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Projekt medicinnedtrapning for
personer med skizofreni
Psykiatrisk Center Glostrup
Professor, overlæge, dr med Jimmi Nielsen

•
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Patienternes oplevelse af antipsykotisk
medicin?
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Fordele ved medicinreduktion
• Bivirkningstung medicin
• Fysiske komplikationer
- Diabetes
- Overvægt
- Bevægeforstyrrelser

• Psykiske komplikationer
- Sløvhed
- Føler sig hæmmet
- Manglende glædesfølelse

• Psykologisk
• ”Jeg er syg når jeg tager medicin”
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Indtræden og ophør af effekt
Start på nyt lægemiddel

Gradvis indsættende effekt

Ophør

Dage/uger

Bivirkninger

D
a
g
e
/
u
g
e
r

Gradvis forværring

Uger/måneder

Bivirkningerne forsvinder

D

Grundet de psykiatriske symptomers kompleksitet og afhængigheder,
samt den forsinkede indtræden af effekt, er det vanskeligt at bestemme
medicinens nøjagtige effekt
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Stress-sårbarheds model

Stress

Psykotisk

“Rask”
Sårbarhed
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Potentielle risici ved medicinnedtrapning
• Tilbagefald af symptomer
• Øget risiko for selvmordsadfærd
• Øget risiko for aggresssiv adfærd
• Øget risiko for genindlæggelser
• Forværring af langtidsprognosen?
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Projektets formål
• Beskrive karakteristika af patienter som ønsker
medicinnedtrapning

• Undersøge hvilke patienter som kan reduceres i
antipsykotisk medicin uden forværring af psykotiske
symptomer

• Undersøge hvilke patienter som kan reduceres i
antipsykotisk medicin uden væsentlig generel
forværring af tilstanden
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Kriterier
• Inklusion
•
•
•
•
•

Diagnosticeret med skizofreni
18-65 år
Behandlet med antipsykotisk medicin i minimum 2 år
Ønsker medicinnedtrapning
Ikke indlagt på psykiatrisk afdeling de sidste 6 måneder

• Eksklusion
• Medicinnedtrapning vurderes ikke faglig forsvarligt af
projektlægen
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Intervention
• Der ønskes at opnå stressreduktion gennem
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Psykoterapi
Andre terapiformer
Social støtte afklaring
Fysisk træning
Kostvejledning
Psykoedukation
”Bad habit change”
Udvikling af netværk
Mindfulness/yoga strategier
Social udredning

• Individuel og gruppe
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STATUS PROJEKTDELTAGERE
"MEDICINNEDTRAPNING FOR PATIENTER MED
SKIZOFRENI"

58

30
23

INKLUDEREDE
PATIENTER

FULDFØRT 6MÅNEDERS FORLØB

Møde i Social- og psykiatriudvalget d. 26-06-2019

I AKTUELT FORLØB

4

3

BEHOV FOR
INDLÆGGELSE

TRUKKET SAMTYKKE
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REDUKTION AF ANTIPSYKOTIKA "MEDICINNEDTRAPNING FOR PATIENTER MED
SKIZOFRENI"

11

5

5
2

≥75 %

50-74 %
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25-49 %

≤24 %

NEDTRAPNING IKKE
MULIG
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Patienternes har ordet
• ”At blive reduceret i medicin har givet mig mere energi. Jeg er
blevet mere mig selv, men pyha det er svært med alle de
følelser efter så mange år på medicin”

• ”Jeg valgte selv at stoppe medicinnedtrapningen. Livet blev for
svært og jeg må erkende at jeg kan ikke klare mig uden
medicin, men jeg er glad for at jeg forsøgte”

• ”Har fortsat mine stemmer, men det er hverken mere eller
mindre end før, men jeg har mere overskud til livet”
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Perspektivering
• Behov for mere forskning/viden om
medicinnedtrapning
• Hvem?
• Hvornår?
• Hvordan?

• Fortsat behov for specialiseret tilbud om
medicinnedtrapning
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Projektbeskrivelse for etablering Huset for Psykisk Sundhed på Hans Bogbinders
Alle, København S
Baggrund
Med henblik på at udvikle nye og bedre samarbejdsmodeller mellem region og kommune godkendte
Psykiatriudvalget i Region Hovedstaden og Socialudvalget i Københavns Kommune i efteråret 2015
etableringen af et samarbejde mellem Region Hovedstadens Psykiatri og Københavns Kommune.
Samarbejdet består i udvikling og etablering af fælles huse for psykisk sundhed i København.
Der blev etableret et pilotprojekt i Griffenfeldsgade på Nørrebro, som har løbet fra starten af 2016 til
udgangen af 2018, hvorefter det overgik til drift. Der foreligger en slutevaluering af pilotprojektet.
Erfaringer fra Huset for Psykisk Sundhed i Griffenfeldsgade
Erfaringerne fra Huset for Psykisk Sundhed i Griffenfeldsgade viser, at både brugere og medarbejdere kan
se potentialet i, at region og kommune er lokaliseret samme sted, men at den overordnede vision om at
skabe en sammenhængende indsats for borgere med psykisk sygdom på tværs af region og kommune er
vanskelig at konkretisere og omsætte til dagligdagen. Slutevalueringen anbefaler derfor, at der i eventuelle
fremtidige huse tages udgangspunkt i eksisterende rammer og reelle fælles anliggender.
Slutevalueringen peger endvidere på, at der med fordel kan udvælges enkelte konkrete initiativer, som der
arbejdes videre med og anbefaler følgende tre områder:
1. Tværsektorielle netværksmøder
2. Tæt tværsektorielt samarbejde hos den daglige ledelse
3. Styrket samarbejde med beskæftigelsesområdet
Efter overgangen til drift arbejder Huset for Psykisk Sundhed i Griffenfeldsgade fortsat med de tre
ovenstående områder.
Indhold og organisering i et kommende Huset for Psykisk Sundhed på Hans Bogbinders Alle
Matriklen på Hans Bogbinders Alle huser i dag følgende funktioner:
-

-

Psykiatrisk Ambulatorium med ca. 70 medarbejdere, som betjener ca. 1.000 patienter årligt
Psykiatrienheden, Socialforvaltningen, med ca. 10 medarbejdere, som varetager følgende opgaver:
o den opfølgende sagsbehandling for borgere der bor på botilbud
o støttekontaktpersoner
o sekretariat
Værekstedet MMA, et nyopstartet kombineret værested og aktivitetstilbud som er drevet af en
frivillig forening. Tilbuddet har til formål er at etablere og drive et frirum, som primært er for de
svært psykisk syge i lokalmiljøet. Der er indgået en samarbejdsaftale med PC Amager.
Sammenlignet med huset i Griffenfeldsgade er der færre medarbejderne fra Borgercenter Voksne
(Socialforvaltningen) lokaliseret på Hans Bogbinders Allé, idet Akuttilbuddet og
hjemmevejlederfunktionen ikke er til stede på Hans Bogbinders Allé. Regionens medarbejdere
udgør således en væsentlig større andel af medarbejdergruppen i huset.

Møde i Social- og psykiatriudvalget d. 26-06-2019

Punkt nr. 3 - Beslutning: Udbredelse af psykiatrihuse
Bilag 1 - Side -2 af 3
Matriklen rummer gode fysiske rammer, som i dag ikke er fuldt udnyttet. Der er derfor mulighed for at
udvide huset med flere og andre tilbud end de allerede eksisterende. Der kan evt. blive behov for
bygningsmæssige ændringer, afhængig af hvilke funktioner der skal flytte ind.
Indhold og aktiviteter
Huset i Griffenfeldsgade har i projektperioden udviklet og afprøvet forskellige fælles initiativer og indsatser.
Erfaringerne herfra viser, at der er potentiale i at indhold og tilbud i et fælles hus udvikles over tid, og i
højere grad ud fra ønsker og behov, som identificeres af de lokale brugere, ledere og medarbejdere end
ønsker og forslag ’ovenfra’. Det samme er gældende i forhold til, hvilke enheder og funktioner der skal
samarbejde i regi af huset.
Der ses desuden et potentiale i, at de funktioner/indsatser, der skal indgå i et kommende Hus for psykisk
Sundhed ikke nødvendigvis placeres på den fysiske lokalitet på Hans Bogbinders Allé, men kan indgå i en
samarbejdsmodel med huset som den organisatoriske ramme. Konkret kan det betyde, at der fx indgås et
samarbejde med et nærliggende kommunalt sundhedshus under Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, men
at medarbejderne ikke placeres i huset.
Der kan med fordel tages udgangspunkt i de tilbud, der findes i lokalområdet og/eller som slutevalueringen
for huset i Griffenfeldsgade fremhæver som væsentlige. Udover de funktioner der allerede findes i huset
(som nævnt ovenfor) kan det fx dreje sig om følgende:
-

-

Københavns Kommunes sundhedshus på Hans Bogbinders Allé. De kommunale sundhedshuse
tilbyder blandt andet genoptræningsforløb, håndtering af kronisk sygdom (KOL og hjerte-karsygdom), rygestopkurser og en række andre sundhedstilbud
Jobcenter/beskæftigelsesområdet.
Socialpsykiatrisk Center Amager, herunder botilbud, hjemmevejledere og aktivitets- og
samværstilbud
Center for Rusmiddelbehandlings enheder på Amager
Frivillige foreninger
Referencegruppe/brugergruppe, kommunale peers og regionale recoverymentorer

I forhold til beskæftigelsesområdet oplever både regionale og kommunale medarbejdere fra huset i
Griffenfeldsgade, at borgerne i høj grad efterspørger tilstedeværelsen af beskæftigelsesområdet. En
manuel gennemgang af brugerne i Griffenfeldsgade viste, at mere end 41 % af brugerne modtog
kontanthjælp eller sygedagpenge. Disse brugere oplever et stort behov for, at særligt deres forløb i
regionen bliver koordineret med deres beskæftigelsessag. Et kommende hus på Hans Bogbinders Alle kan
derfor evt. få en yderligere fremskudt beskæftigelsesindsats udover IPS (beskæftigelsesindsatsen ”
Individuelt Planlagt job/uddannelse med Støtte”), som er tilstede i huset (tilknyttet den regionale psykiatri).
Dette kan fx være myndighedssagsbehandlere, der kan lave indstillinger til rehabiliteringteamet med
henblik på førtidspension eller fleksjob.
I forhold til etablering og sammensætning af en eventuel referencegruppe/brugergruppe og udvikling af
samarbejde mellem kommunale peers og regionale recoverymentorer kan der med fordel trækkes på de
erfaringer, som er gjort i Huset for psykisk sundhed i Griffenfeldsgade, samt tages udgangspunkt i de
funktioner, som brugere og medarbejdere efterspørger.
Fælles målgruppe
På grund af regler om udveksling af personoplysninger mellem region og kommune, herunder
Socialforvaltning og Beskæftigelsesforvaltning, er det vanskeligt at udarbejde en retvisende analyse af

Møde i Social- og psykiatriudvalget d. 26-06-2019

Punkt nr. 3 - Beslutning: Udbredelse af psykiatrihuse
Bilag 1 - Side -3 af 3
hvilke fælles borgere, der findes i et kommende Huset for psykisk sundhed på Hans Bogbinders Alle samt
hvilke kontakter og behov fælles borgere har.
Det anbefales derfor, at der som i Griffenfeldsgade fortages en manuel gennemgang af patienter tilknyttet
Psykiatrisk Ambulatorium i Psykiatrisk Center Amager med henblik på at afdække, hvilke kontakter og
indsatser patienterne har. På den baggrund vil den daglige ledelse i Huset på Hans Bogbinders Allé herefter
kunne arbejde videre med at udvikle de tilbud og funktioner, som kan imødekomme brugernes behov og
efterspørgsel.
Ledelse, understøttelse og organisering
Erfaringerne fra Griffenfeldsgade viser, at for at sikre udvikling i et fælles Hus skal den daglige ledelse være
synlig og engageret i både udvikling og forankring af fælles opgaver og indsatser. I et fælles Hus på tværs af
region og kommune er der mange daglige koordineringsopgaver, som ofte kræver kreative og indimellem
tidskrævende løsninger. Det er derfor nødvendigt, at der frigøres tid hos den daglige ledelse til at løfte disse
opgaver, samt at de får understøttende hjælp i det daglige, fx i form af en
tovholder/projektkoordinatorfunktion. Der kan med fordel udpeges en medarbejder, der allerede er ansat i
enten psykiatri eller kommune på Hans Bogbinders Allé til at udfylde den funktion.
Styregruppen for pilotprojektet i Griffenfeldsgade fortsætter og mødes 2-3 gange årligt. Styregruppen vil
følge etableringen af Huset på Hans Bogbinders Alle på et overordnet niveau og har til opgave at træffe
principielle beslutninger i forhold til budget og organisering samt sikre koordination til øvrige tiltag i hhv.
region og kommune. Styregruppen træffer de overordnede beslutninger på baggrund af materiale og
beslutningsoplæg fra projektsekretariatet.
Økonomi
Region Hovedstadens Psykiatri og Københavns Kommune vil finansiere udgifterne til Huset for Psykisk på
Hans Bogbinders Alle inden for den eksisterende budgetramme. Såfremt der bliver behov for større
bygningsmæssige ændringer, tages stilling til finansiering af disse.
Proces for etablering af et kommende hus på Hans Bogbinders Allé
Ovenfor er det mulige indhold i og organisering omkring et kommende Huset for Psykisk Sundhed på Hans
Bogbinders Allé beskrevet.
Det foreslås, at en proces frem mod etablering af et samarbejde, indeholder følgende elementer:
-

Kortlægning af tilbud i lokalområdet, som kunne indgå i et samarbejde
Udarbejdelse af mindre interessentanalyse
Kortlægning/manuel tælling af ”fællesborgere”
Udarbejdelse af en indholdsmæssig beskrivelse af ”huset”
Udarbejdelse af oplæg vedrørende anvendelse af de fysiske rammer
Evt. udarbejdelse af budgetforslag
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