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fra
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Rita Christensen
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Godkendelse af dagsorden

Dok.nr.: 21920
Sagsid.: 20/654
Initialer: ahae
Åben sag

Beslutning Udsatteråd den 26-02-2020
Fraværende: Rita Christensen
Godkendt
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Foto af Udsatterådet

Dok.nr.: 21933
Sagsid.: 20/660
Initialer: ahae
Åben sag

Beslutning Udsatteråd den 26-02-2020
Fraværende: Rita Christensen
Foto blev taget. Rita var fraværende.
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Orientering - Projekt "Sammen om psykiatri"

Dok.nr.: 21724
Sagsid.: 19/14650
Initialer: ahae
Åben sag

Sagsfremstilling
Varde Kommune deltager i projektet ”Sammen om psykiatri” sammen med de øvrige
kommuner og alle psykiatriske afdelinger i Region Syddanmark.
Projektet startede den 1. november 2018 og løber frem til den 1. november 2020.
Projektet er opdelt i to faser, hvor Varde Kommune deltager i fase 2.
Baggrund
Borgere med psykiatriske lidelser oplever ofte at skulle modtage både en
behandlingsindsats og en social indsats, hvor borgeren derfor oplever at skulle krydse
mellem sektorer, fra behandlingspsykiatrien til et kommunalt/regionalt tilbud eller
omvendt. For borgere med psykiske lidelser er det vigtigt at opleve sammenhæng i
indsatsen. Ved manglende sammenhæng er der risiko for, at borgeren får en
ufuldstændig indsats, som kan resultere i genindlæggelse, tab af funktionsevne og
livskvalitet.
Projektets formål
Det overordnede formål er at skabe bedre sammenhæng i indsatserne for borgerne. Den
bedre sammenhæng skal bl.a. medvirke til færre indlæggelser, øget ambulant behandling
og mere progression for borgerne. Dette skal opnås ved, at kendskabet øges sektorerne
imellem, at samarbejdet, samtidigheden og tværfagligheden i indsatserne styrkes og der
udvikles bedre samarbejdsformer mellem behandlingspsykiatrien og kommuner.
Projektets målgruppe
Målgruppen er borgere med psykiske lidelser, som modtager indsatser fra såvel
behandlingspsykiatrien som i det regionale og kommunale socialområde.
Målgruppen er borgere fra 20 år.
Mål på borgerniveau




At borgerne oplever øget sammenhæng, samarbejde og samtidighed i indsatsen.
At borgerne i projektet oplever færre indlæggelser og genindlæggelser.
At borgerne oplever mere progression.

Proces
Fase 1 (november 2018-november 2019): To psykiatriske afdelinger og 3 kommuner i
optageområdet indgår i fase 1.
Fase 2 (november 2019): De enkelte psykiatriske afdelinger og optagekommunerne
igangsætter forløbet i et rul hen over vinteren 2019/foråret 2020.
Fase 2 består af fire overordnede trin:
1) Ledelsesmæssig afklaring
2) Opstartsworkshop
3) Møderække om 10 udvalgte borgere
4) Evaluering og fremadrettet set-up for samarbejdet om målgruppen
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Endelig projektevaluering (oktober 2020).
Projektlederen er fællesfinansieret mellem Socialdirektørforum og Psykiatrisygehuset.

Konsekvens i forhold til visionen
Ingen.
Retsgrundlag
Serviceloven.
Økonomi
Ingen
Høring
Ingen
Anbefaling
Forvaltningen anbefaler,
at orienteringen tages til efterretning
at sagen sendes til orientering hos Handicaprådet og Udsatterådet.

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 20-01-2020
Fraværende: Steen Holm Iversen
Orienteringen blev taget til efterretning

Beslutning Handicaprådet den 30-01-2020
Fraværende: Niels Haahr Larsen, Tom Arnt Thorup, Lotte Christiansen, Berit Østergaard
Nielsen
Anne Hansen orienterede om punktet.
Orienteringen taget til efterretning.

Beslutning Udsatteråd den 26-02-2020
Fraværende: Rita Christensen
Orienteringen blev taget til efterretning.
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Godkendelse af forretningsorden

Dok.nr.: 21925
Sagsid.: 20/660
Initialer: ahae
Åben sag

Sagsfremstilling
En forretningsorden beskriver rammerne for rådets arbejde, rolle og opgave. Se
vedhæftede bilag.
Bilag:
1 Åben Forretningsorden - udsatterådet

16512/20

Beslutning Udsatteråd den 26-02-2020
Fraværende: Rita Christensen
Forretningsordenen blev vedtaget.
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Generel orientering

Dok.nr.: 21931
Sagsid.: 20/660
Initialer: ahae
Åben sag

Beslutning Udsatteråd den 26-02-2020
Fraværende: Rita Christensen
Ingen punkter på til orientering.
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Orientering ved formand eller næstformand

Dok.nr.: 21930
Sagsid.: 20/660
Initialer: ahae
Åben sag

Beslutning Udsatteråd den 26-02-2020
Fraværende: Rita Christensen



Næstformand Claus Dixen Møller inviteres fremadrettet med til formøderne til
møderne i Udsatterådet.
Husk at dele gode ideer i/med Udsatterådet.

Side 8

Udsatteråd

7.

26-02-2020

Aftaler for næste møde

Dok.nr.: 21932
Sagsid.: 20/660
Initialer: ahae
Åben sag

Bilag:
1 Åben Båd projektet.pdf

28833/20

Beslutning Udsatteråd den 26-02-2020
Fraværende: Rita Christensen
Erik Hein præsenterede ideen om at lave et bådprojekt, hvor veteraner kan sejle med
udsatte borgere.
Forvaltningen kan være behjælpelig med at udarbejde en projektbeskrivelse i
samarbejde med Erik Hein.
Frivillighuset kan bidrage med viden om fundraising/søgning om økonomisk tilskud eller
sponsorater.
Punktet kommer på dagsordenen igen til kommende møde i Udsatterådet.
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Godkendelse af mødeplan for 2020

Dok.nr.: 21921
Sagsid.: 20/660
Initialer: ahae
Åben sag

Bilag:
1 Åben Mødeplan 2020 - Udsatteråd

16419/20

Beslutning Udsatteråd den 26-02-2020
Fraværende: Rita Christensen
Mødeplanen for 2020 blev godkendt.
Mødetidspunkt for møder i Udsatterådet er kl. 16.30-17.30.
Obs: Dialogmøde med Udvalget for Social og Sundhed den 7. maj kl. 11.30-12.45.

Side 10

Udsatteråd

9.

26-02-2020

Orientering - tilskud til projektet "Modning af modificeret
ACT-indsats til borgere med komplekse problemstillinger"

Dok.nr.: 21948
Sagsid.: 19/9621
Initialer: ahae
Åben sag

Sagsfremstilling
Socialstyrelsen har givet tilsagn om tilskud til projektet ”Modning af modificeret ACTindsats (Assertive Community Treatment) til borgere med komplekse problemstillinger”.
Social og Handicap vil modtage 2.417.410 kr. i projektperioden 1. oktober 2019-30. juni
2022. Tilskuddet går primært til løn til projektleder og medarbejdere i projektet. Desuden
til husleje og aktiviteter.
Projektets formål
Projektets formål er, gennem en tværfaglig og helhedsorienteret indsats, at skabe
stabilitet eller en forbedring i den samlede livssituation for udsatte voksne i Varde
Kommune. Den positive forandring kan vise sig på flere måder f.eks. i form af øget
livskvalitet, stabilt socialt netværk, øget sundhed samt en højere grad af stabilitet i
borgerens liv.
ACT-metoden
ACT-metoden er teambaseret og funderet på et empowerment og recovery perspektiv.
ACT-teamet yder sundhedsfaglig, social og praktisk støtte til borgeren i et koordineret
forløb. Udgangspunktet for ethvert ACT-forløb er, at det skal være individuelt tilpasset
borgerens behov og ønsker. I forløbet med borgeren kan det være relevant at arbejde
med forskellige udfordringer i borgerens liv, som f.eks. bolig, økonomi, fysisk og psykisk
sundhed, misbrug, socialt netværk. Den sociale støtte gives som en udgående støtte i
borgerens eget hjem eller nærmiljø.
Varde Kommune skal i projektet være med til at afprøve ACT-metoden i en ny form der
er mere implementerbar og omkostningseffektiv og som i højere grad passer ind i
kommunernes eksisterende indsatser.
Projektets målgruppe
Målgruppen er borgere fra 30 år og opefter, som er karakteriseret ved at have komplekse
problemstillinger såsom misbrug, psykiatriske sygdomme, dårlig sundhedstilstand,
dårlige
boligforhold/hjemløshed, dårlig økonomisk situation, manglende tilknytning til
arbejdsmarkedet og manglende socialt netværk og kontakt til familie.
20-30 borgere forventes at modtage en ACT-indsats i projektperioden.
Tværfagligt og helhedsorienteret, med én plan
Et tværfagligt ACT-team nedsættes, forankret i Social og Handicap. ACT-teamet består af
social- og sundhedsfaglige medarbejdere med tætte samarbejdsrelationer til Jobcenter,
Borgerservice og Lokalpsykiatrien, Sygepleje og Hjemmepleje og Center for Misbrug.
Der udarbejdes en helhedsorienteret plan i samarbejde med borgeren, og målene
prioriteres i
rækkefølge. Alle teammedlemmer holder hinanden orienteret i borgerens forløb og
inddrager løbende de relevante teammedlemmer og øvrige samarbejdspartnere efter
behov.
I projektet modtages også tilskud til leje af en lejlighed, der skal fungere som
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behandlingssted og samtalerum for borgere i projektet. Her kan det f.eks. være muligt at
få et bad, en samtale eller få behandling f.eks. i forbindelse med sårpleje. Desuden er
lejligheden en base for medarbejdere i projektet.
Proces
Projektet starter i foråret 2020 med rekruttering og kompetenceudvikling af
medarbejdere.
Borgerforløbene forventes at opstarte i juni 2020.
Projektet afsluttes ultimo juni 2022.

Forvaltningens vurdering
Det er forvaltningens vurdering, at projektet kan medvirke til en bedre og mere
koordineret indsats for borgere med komplekse problemstillinger. Projektet kan samtidig
være en mulighed for at opnå erfaring med at arbejde tværfagligt og helhedsorienteret
om én plan for borgeren.
Læring i projektet vil løbende blive opsamlet og vil kunne anvendes i en eventuel
fremtidig tværfaglig organisering.
Konsekvens i forhold til visionen
Der er afsat midler i projektet til aktiviteter i form af fitness, outdoor m.m. i tråd med
kommunens vision ”Vi i naturen”.
Retsgrundlag
Serviceloven og Sundhedsloven
Økonomi
Ingen
Høring
Ingen
Anbefaling
Forvaltningen anbefaler,
at orienteringen tages til efterretning
at sagen sendes til orientering i Arbejdsmarked og Integrationsudvalget, Handicaprådet,
Ældrerådet og Udsatterådet.
Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 18-02-2020
Fraværende: Ingen
Orienteringen blev taget til efterretning.

Beslutning Ældrerådet den 27-02-2020
Fraværende: Anette Mandahl-Barth, Ketty Bundgaard
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Orienteringen blev taget til efterretning.

Beslutning Udsatteråd den 26-02-2020
Fraværende: Rita Christensen
Orienteringen blev taget til efterretning.
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Eventuelt

Dok.nr.: 21928
Sagsid.: 20/663
Initialer: ahae
Åben sag

Beslutning Udsatteråd den 26-02-2020
Fraværende: Rita Christensen
Der blev fremsat ønske om at få lukning af Vidagerhus på dagsordenen til kommende
møde i Udsatterådet.

Side 14

Udsatteråd

26-02-2020

Bilagsliste
4.

Godkendelse af forretningsorden
1.
Forretningsorden - udsatterådet (16512/20)

7.

Aftaler for næste møde
1.
Båd projektet.pdf (28833/20)

8.

Godkendelse af mødeplan for 2020
1.
Mødeplan 2020 - Udsatteråd (16419/20)
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Underskriftsblad

Carlos Salomea

Poul Hjorth

Lars Ladekjær

Rita Christensen

Erik Hein

Claus Dixen Møller

Keld Frank Nyland

Stig Leerbeck

Steen Holm Iversen

Claus Fjeldgaard
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