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Referat
Møde

Den Administrative Styregruppe

Tid

26. februar 2018, kl. 13.00-16.00

Sted

Regionshuset, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø. – Mødelokale 2
(Husk medsendt gæsteparkeringsbillet)

Deltagere

Alice Aagaard Hagemann (Aalborg Kommune ÆH), Anne Krøjer (Vesthimmerland), Dorte
Juul Hansen (Region Nordjylland), Hanne Madsen (Jammerbugt Kommune), Henrik AarupKristensen (formand, Brønderslev Kommune), Leif Serup (Hjørring Kommune), Lotte Keller
Christensen (Læsø Kommune), Peter Rasmussen (Mariagerfjord Kommune), Rikke Albrektsen (Frederikshavn Kommune), Helene Lund Therkildsen (KKR), Jane Goul og Morten Aggerholm (begge sekretariat for rammeaftaler/ref.).

Afbud

Hans Chr. Mariegaard (Aalborg Kommune FB), Henrik Rene Christensen (Morsø Kommune),
Lone Becker (Thisted Kommune) og Vibeke Stoustrup (Rebild Kommune)

Velkomst

1. Godkendelse af dagsorden (side 2)

(13.00-13.05)

2. Godkendelse af referat fra mødet den 15. november 2017 (side 2)

Sager til behandling

3. Nordjysk Socialaftales brugerpanel (side 3)

(13.05-14.40)

4. Årsrapport for Socialtilsyn Nord – fokuspunkter og dataindhold (side 5)
5. Proces for indmelding og udmelding af tilbud til det forstærkede samarbejde (s. 6)
6. Snitflader mellem Sundhedsaftalen og Nordjysk Socialaftale, herunder principper for
Patientens team (side 7)
7. Ændring af pladsantal på Nørbyggård (Thisted Kommune) (side 9)

Sager til orientering
(14.40-15.00)

8. Status for kommunernes forbrug på Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland i 2017 (side 10)
9. Tilbagemelding på workshop vedr. det gode samarbejde mellem social- og behandlingspsykiatrien (side 12)
10. Orientering fra FU (side 13)
11. Orientering fra KKR (side 14)

Afrunding

12. Evt. (side 15)

(15.00-15.10)

13. Næste møde (side 15)

Kommunale
Punkter

Se særskilt fremsendt dagsorden

(15.15-16.00)

Velkomst

Punkt 1 + 2

1. Godkendelse af dagsorden
Indstilling
Det indstilles, at
 Den Administrative Styregruppe godkender dagsordenen
Referat
Formanden forslog, at orienteringspunktet vedr. tilbagemelding fra workshoppen d. 30. januar (punkt 9) blev rykket
frem, så tilbagemeldingen kom umiddelbart inden punkt 6.
DAS godkendte dagsorden med ovenstående ændringsforslag.

2. Godkendelse af referat fra mødet den 15. november 2017
Indstilling
Det indstilles, at
 Den Administrative Styregruppe godkender referatet fra DAS mødet den 15. november 2017.
Bilag
Referatet kan findes her.
Referat
Referatet blev godkendt.
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3. Nordjysk Socialaftales brugerpanel
Resumé
Dialogforum har besluttet, at der oprettes et brugerpanel, som skal sikre brugerinddragelse i udmøntningen af Nordjysk
Socialaftale. DAS skal tage stilling til, hvordan brugerpanelet ønskes inddraget i udmøntningen.
Baggrund
I forbindelse med godkendelsen af Nordjysk Socialaftale var der et ønske fra politisk og administrativ side om, at man
vil inddrage borgere og brugerorganisationer i udmøntningen af Nordjysk Socialaftale, på samme måde som det var
tilfældet under udviklingen af aftalen.
På mødet d. 15. november 2017 besluttede DAS, at Dialogforum skulle beslutte, hvordan den ønskede brugerinddragelse skulle ske. Dialogforum besluttede på møde d. 2. december 2017, at man ønsker at kopiere den model for brugerinddragelse, som man har brugt i Psykiatrien. I Psykiatrien har man oprettet to peerboards – et for brugere og et for
pårørende.
Et peerboard er en tilgang, hvor man ønsker at ligestille borgerrepræsentanterne med de faglige repræsentanter de
mødes med, så brugerrepræsentanterne går fra at være rådgivende til at være definerende i udviklingsarbejdet. For at
klæde borgeren på til at kunne indgå i drøftelserne på lige vilkår med fagfolkene, så bliver de coachet i at kunne indgå i
drøftelser alene baseret på deres personlige erfaringer til at indgå i drøftelserne på et generelt niveau.
Dialogforum ønskede et mere logisk navn, hvorfor det fremadrettet vil omtales Nordjysk Socialaftales brugerpanel.
Udvælgelse af deltagere til Brugerpanelet
FU har besluttet, at Brugerpanelet i første omgang vil have et fokus rettet mod borgere med kendskab til overgangen
mellem social- og behandlingspsykiatrien, da DAS har besluttet, at udmøntningen af Nordjysk Socialaftale starter med
fokusområde 2 Samarbejde mellem kommunerne og behandlingspsykiatrien.
På baggrund af erfaringerne fra Psykiatrien arbejdes der med en model, hvor Brugerpanelet kommer til at bestå af ca.
10 borgere med erfaring fra social- og behandlingspsykiatrien. Der kommer til at foregå en selektiv udvælgelse af borgere for at sikre en høj diversitet i Brugerpanelet i forhold til medlemmernes diagnose, erfaring, køn, alder og ikke
mindst relation til brugerorganisationerne. For at sikre en bred og nuanceret repræsentation i Brugerpanelet ønskes
der kun er én repræsentant fra hver af de relevante brugerorganisationer, hvilket giver følgende sammensætning:


1 repræsentant fra SIND, Bedre Psykiatri og. Dansk Handicapforbund



3-5 borgere med tilknytning til socialpsykiatrien



2-4 pårørende til borgere med tilknytning til socialpsykiatrien

Der er udsendt en flyer til handicapchefkredsen med henblik på at rekruttere borgere til Brugerpanelet, jf. bilag 1. Ved
udsendelse af DAS dagsordenen er der endnu ikke nogen borgere, der har kontaktet Rammeaftalesekretariatet med
henblik på at deltage. Kommunerne opfordres derfor til at hjælpe med at finde borgere, der ønsker at være medlem.
For at skabe en sammenhæng til Dialogforum forventes der at være gengangere fra Dialogforum til Brugerpanelet.
Med tiden er det hensigten, at Brugerpanelet udvides eller ændres til borgere med en anden profil. Det enten værende
i forbindelse med udmøntningen af fokusområde 1 Socialfagligt fokus på beskæftigelse eller ved udviklingen af den
kommende socialaftale.
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Facilitering af Brugerpanelet
For at kunne anvende de opkvalificerede brugere i udviklingsarbejdet i regi af Socialaftalen, er det afgørende at klæde
brugeren på, ved forberedende møder, til at bevæge sig fra de personlige erfaringer til at kunne bidrage i organisationen
på et udviklingsmæssigt niveau i en form for partnerskab.
Møderne vil blive faciliteret af rammeaftalesekretariatet. Jane Goul har erfaring med facilitering af samskabende processer, hvorfor hun vil være ledende i opkvalificeringen.
Foreløbig tidsplan
Februar
Udpegning af medlemmer
28. februar

Første møde i Brugerpanelet

Marts

Andet møde i Brugerpanelet

Primo april

Tredje møde i Brugerpanelet. Herefter klar til konkrete opgaver i regi af Nordjysk Socialaftale

Herefter løbende møder.

Sagsfremstilling
Tanken med Brugerpanelet er ikke, at de alle skal inviteres med alt, hvad igangsættes i regi af Nordjysk Socialaftale.
Tanken er, at den enkelte opgave definere, om der er behov for at trække på hele Brugerpanelet eller blot enkelte
medlemmer. Til eksempel deltog der et par stykker fra både Psykiatriens brugerpeerboard og pårørende peerboard på
workshoppen d. 30. januar. Tilbagemeldingerne fra dagen har været, at det var meget berigende at de deltog, og de gav
drøftelserne en ekstra dimension.
DAS skal forholde sig til, hvordan Brugerpanelet ønskes inddraget i udmøntningen af Nordjysk Socialaftale, fx om Brugerpanelet skal:





Deltage på workshops, temadage og andre arrangementer.
Deltage i de arbejdsgrupper, der arbejde med de konkrete indsatserne i regi af Nordjysk Socialaftale.
Deltage i forberedende grupper, fx Udviklingsstrategigruppen.
Deltage på DAS møderne, fx ved drøftelse af konkrete punkter.

Indstilling
Det indstilles, at
 DAS drøfter, hvilken rolle og indflydelse brugerpanelet skal have på udmøntningen af Nordjysk Socialaftale.
Bilag
Bilag 1: Flyer til rekruttering af borgere til Brugerpanelet.

Referat
Sekretariatet for Rammeaftaler orienterede om, at rekrutteringen af medlemmer til brugerpanelet er sket gennem Handicapchefkredsen. P.t. består brugerpanelet af tre medlemmer, herunder en repræsentant fra Dialogforum. Der er et
ønske om, at man kan blive 10-15 medlemmer. Dorthe Juul Hansen (Region Nordjylland) bemærkede, at regionen ikke
har en repræsentant i handicapchefkredsen, og man dermed fremadrettet også husker at sende henvendelse af denne
karakter til regionen.
Der var en drøftelse om man skulle aflyse første møde i brugerpanelet grundet det lave antal medlemmer. Det blev
besluttet, at mødet skulle afholdes. Dette skyldes blandt andet, at Jane Goul (sekretariatet for rammeaftaler), som har
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erfaring med facilitering af brugerpanel fra tidligere job, vil stå for faciliteringen af brugerpanelet. Og da Janes ansættelse i sekretariatet går indtil sommerferien, ønsker DAS flest mulige møder i brugerpanelet inden sommerferien. I den
forbindelse blev der ytret bekymring om, hvordan man håndterede faciliteringen efter sommerferien.
En af årsagerne til den begrænsede rekruttering kan skyldes, at flere kommuner havde været i tvivl om, hvad formålet
og målgruppen var for brugerpanelet. Det blev præciseret, at brugerpanelet ikke kun er for brugere, men også for pårørende, herunder pårørende på børneområdet.
Det blev endvidere præciseret, at den fremsendte flyer ikke er tiltænkt som en selvoplysende flyer, der kan hænges op
på botilbud eller dagstilbud. Den er tænkt som baggrundsviden til fagfolk, som kan bruge den til at udpege de brugere
og pårørende, som de vurderer kunne passe ind i brugerpanelet. Hvis der er spørgsmål til flyeren eller brugerpanelet
kan man tage kontakt til Jane Goul (kontaktoplysninger).
DAS ønskede, at brugerpanelet i første omgang kan inddrages ved workshops og i de arbejdsgrupper, der nedsættes i
regi af Nordjysk Socialaftale. På sigt vil det være muligt, at medlemmer fra brugerpanelet vil kunne være med på møderne i udviklingsstrategigruppen, styringsaftalegruppen og DAS. Men i første omgang skal man lige blive fortrolig med
inddragelsen af brugerpanelet.
DAS ønskede, at brugerpanelet skal være med til definere, hvordan de ønsker at blive inddraget i udmøntningen af
Nordjysk Socialaftale. De første møder i brugerpanelet vil således være afklarende på ønsket for inddragelse. Herefter
vil brugerpanelet beskæftige sig med de fokusområder, som DAS har udpeget, som de førstkommende fokusområder,
dvs. egenmestring og samarbejdet mellem kommunerne og behandlingspsykiatrien.
Det blev aftalt, at Sekretariatet for Rammeaftale sammen referatet genfremsender rekrutteringsflyeren med en opfordring til at rekruttere flere medlemmer samt en dato for det andet møde i brugerpanelet (22. marts).
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4. Årsrapport for Socialtilsyn Nord – fokuspunkter og dataindhold
Resume
Socialtilsyn Nord anmoder om input til, hvilke fokuspunkter kommunerne og regionen ønsker udvalgt til årsrapporten
for 2019. Endvidere gives en orientering om, hvilket dataindhold der vil indgå i årsrapporten for 2017.
Baggrund
Årsrapporten fra Socialtilsyn Nord er sammensat af fokuspunkter og dataindhold:
 Fokuspunkter er emner, som Socialtilsynet kan vælge (men altså ikke behøver) at have særligt fokus på ifm.
årets tilsyn, eksempelvis tilbuddenes evne til at forebygge overgreb. Fokuspunkterne kan være unikke for Socialtilsyn Nord eller de kan gå på tværs af de fem tilsyn.
 Dataindhold inkluderer årets produktionsdata, eksempelvis hvor mange tilsynsbesøg socialtilsynet aflægger,
sagsbehandlingstider og sanktioner. Socialtilsynet kan også vælge at inddrage yderligere data.
Årsrapporten for 2017 fremlægges på DAS mødet d. 30. maj. Fokuspunkterne hertil blev udvalgt i 2016, så de kunne
være en del af det generelle tilsyn i 2017. Dataindholdet i årsrapporten 2017 blev drøftet på FU møde d. 10. januar
2018, da det tidsmæssigt ikke var muligt at vente til DAS mødet d. 26. februar.
Ønsker til dataindhold for årsrapporten 2018 er planlagt til DAS mødet d. 24. august 2018.
Sagsfremstilling
Til maj mødes de fem tilsyn, hvor de fælles fokuspunkter for årsrapporten 2019 skal udvælges, jf. bilag 2 – årshjul 2018.
I den forbindeles vil Socialtilsyn Nord gerne have DAS’ input til, hvad der kunne være tværgående og/eller lokale fokuspunkter.
Endvidere fremsendes en oversigt over, hvilket dataindhold der tages med i årsrapport 2017 til orientering, jf. bilag 3.
Indstilling
Det indstilles, at:
 DAS drøfter, hvilke fokuspunkter der ønskes i årsrapporten for 2019.
 DAS tager oversigt over dataindhold for årsrapporten 2017 til orientering.
Bilag
Bilag 2: Årshjul 2018 for årsrapporten for Socialtilsyn Nord
Bilag 3: Dataindhold til årsrapporten 2017
Bilag 4: Fokuspunkter i de seneste årsrapporter
Referat
DAS tog oversigten over dataindhold til efterretning.
Følgende ønsker til fokuspunkter blev meldt ind:


At årsrapporten tager udgangspunkt i de syv kvalitetsmål (1. kompetencer, 2. målgruppe, metoder og resultater, 3 organisation og ledelse, 4. selvstændighed og relationer, 5. uddannelses og beskæftigelse, 6. økonomi,
7. fysiske rammer), som ligger til grund for de enkelte tilsyn på plejefamilieområdet, børne- og ungeområdet
og voksenområdet. Opgørelsen kunne illustrere de seneste tre års udvikling (progression/degression) i kvalitetsmålene opdelt på de tre områder i private, kommunale og regionale tilbud.
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Egenmestring. Hvordan kan vi arbejde med at gøre borgeren mere selvhjulpen? Kan vi dokumentere progression?
Velfærdsteknologi – hvordan kan det benyttes uden, at det vurderes som magtanvendelse?
Hvordan kan vi gøre brug af frivillige? Hvordan skaber vi relationer, der ikke er betalte relationer?
Social medier. Hvordan gør tilbuddene brug af sociale medier og hvordan hjælper vi de unge med at agere på
de sociale medier? Lever vi op til lovgivningen? Socialtilsynet kan være med til at sikre, at ledelsen har et fokus
på, hvordan det bruges (af tilbud og borgeren).
Whistleblowerordning. Er det muligt at give en aggregeret tilbagemelding på de henvendelser Socialtilsynet
har fået i løbet af året? Kan der være en læring ud fra henvendelser man har fået gennem ordningen? Der blev
henvist til, at man kunne gøre som man gjorde i forbindelse med årsrapporten 2016.

Egenmestring blev fremhævet, som det fokuspunkt med den højeste prioritering.
Der var opbakning til, at man arbejdede for, at fokuspunkterne blev gjort nationale, så Hjørring Kommune også fik gavn
af fokuspunkterne.
Der var endvidere et ønske om, at Socialtilsynet havde et endnu større fokus på læringsperspektiver når de var i dialog
med tilbuddene. Så de kunne rådgive om, hvilke kommuner der havde erfaringer med lignende problemstillinger, og
eventuelt havde fundet en god løsninger herpå.
Det blev aftalt, at Leif Serup (Hjørring) på næste møde i DAS vil komme med et oplæg på, hvad socialtilsynet vil have
fokus på, herunder hvad de havde ressourcer til.
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5. Proces for indmelding og udmelding af tilbud til det forstærkede samarbejde
Resume
I 2018 er det muligt at melde tilbud ud og ind af det forstærkede samarbejde. FU forslår, at den kommende aftaleperiode
kun gælder for 2019, så aftaleperioden for det forstærkede samarbejde og Nordjysk Socialaftale bliver ensartet.
Baggrund
Den nuværende aftaleperiode for tilbud i det forstærkede samarbejde er 2017-2018. Jf. årshjulet skal Ekspertpanelet i
foråret 2018 lave en revurdering af de nuværende tilbud ift. om tilbuddene stadig lever op til kriterierne for at kunne
være omfattet af det forstærkede samarbejde.
Det er på samme tid muligt at melde nye tilbud ind, ligesom det er muligt at trække et tilbud ud, som lever op til kriterierne. Et tilbud kan trækkes ud på to måder:
1. Driftsherre indmelder, at tilbuddet fremadrettet ikke ønskes omfattet af det forstærkede samarbejde.
2. Kommunerne indmelder, såfremt de fremadrettet ikke ønsker, at tilbuddet omfattes af det forstærkede samarbejde. Det kan eks. være fordi, at der er sket ændringer i målgruppen, som giver anledning til, at kommunen
ønsker at oprette et tilbud i eget regi.
Ekspertpanelet vil på baggrund af indmeldingerne lave en vurdering om de nye tilbud, der indstilles, lever op til kriterierne, ligesom de vil lave en afdækning af, hvilke konsekvenser det vil have, hvis et tilbud trækkes ud af det forstærkede
samarbejde. Herefter fremsendes Ekspertpanelets vurderinger til DAS.
Sagsfremstilling
Normalt er aftaleperioden for det forstærkede samarbejde toårig, men FU forslår, at den kommende aftaleperiode kun
omhandler 2019, således aftaleperioden for det forstærkede samarbejde vil følge kadencen for Nordjysk Socialaftale.
På den måde vil det politiske niveau få en samlet aftale til godkendelse, og risikoen minimeres i forhold til, at der vil
fremgå forkerte oplysninger i Nordjysk Socialaftale, hvilket vil kunne blive tilfældet, hvis tilbud trækkes ud eller meldes
ind midt i perioden for Nordjysk Socialaftale.
Tidplan for indmelding/udmelding af tilbud til forstærkede samarbejde
Ultimo februar Kommunerne og regionen modtager skemaer til ind- og udmelding af tilbud
16. april
Frist for ind- og udmelding af tilbud
Uge 17/18
Ekspertpanelet vurderer nye og eksisterende tilbud samt vurderer konsekvenserne af tilbud, der ønskes
trukket ud.
7. maj
FU præsenteres for Ekspertpanelets første konklusioner.
Uge 19/20
Såfremt FU har bemærkninger til konklusionerne mødes Ekspertpanelet for at drøfte disse.
30. maj
1. behandling i DAS, hvor det er muligt at give indsigelse mod tilbud, som ønskes meldt ud eller ind.
24. august
2. behandling i DAS, hvor tilbudsviften administrativt godkendes
14. september Tilbudsviften godkendes i KKR
Jf. årshjulet skulle der have været afholdt en workshop om det forstærkede samarbejde i juni 2018. Da tilbudsviften
med de nye tilbud først er kendt til september 2018, har FU besluttet, at workshoppen flyttes til efteråret 2018.
Indstilling
Det indstilles, at:
 DAS godkender, at den kommende aftaleperiode for det forstærkede samarbejde kun gælder for 2019.
 DAS godkender tidsplan for ind- og udmelding af tilbud, herunder udsættelse af workshop.
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Referat
DAS godkendte, at den kommende aftaleperiode for det forstærkede samarbejde kun gælder for 2019, så aftaleperioden følger kadencen for Nordjysk Socialaftale.
Alice Aagard Hagemann (Aalborg ÆH) tilkendegav, at Aalborg Kommune for nuværende ikke planlægger med at trække
nogle tilbud ud eller melde nogle nye tilbud ind i det forstærkede samarbejde.
Dorte Juul Hansen (Region Nordjylland) spurgte til mulighederne for at skubbe tidsfristen for at melde nye tilbud ind.
Da den nye tilbudsvifte både skal behandles i KKR og Kontaktudvalget er det nødvendigt, at 1. behandlingen i DAS sker
på mødet d. 30. maj. Det blev derfor aftalt, at Sekretariatet for Rammeaftaler ser på mulighederne for at komprimere
forløbet op til DAS mødet, så fristen for indmeldinger flyttes til senere på foråret.
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6. Snitflader mellem Sundhedsaftalen og Nordjysk Socialaftale, herunder principper for Patientens
team
Resumé
DAS Sundhed og efterfølgende Sundhedskoordinationsudvalget har godkendt syv principper for Patientens team. Principperne forelægges DAS Social med henblik på en drøftelse af principperne. Endvidere bedes DAS drøfte samspillet
mellem Sundhedsaftalen og Nordjysk Socialaftale.
Baggrund
Som et led i Sundhedsaftalen 2015-2018 er der udviklet principper for det gode tværsektorielle patientforløb i regi af
Patientens team, jf. bilag 5. Principperne skal derfor ses som en fælles tilgang til borgeren på tværs af sektorerne. På
anbefaling af DAS Sundhed, har Sundhedskoordinationsudvalget godkendt principperne samt forslag til videre implementering.
Principperne for det gode forløb på tværs af sektorer indeholder følgende elementer:
 Borgeren er omdrejningspunktet og tager del i sit eget forløb
 Tilpasset og inddragende kommunikation
 Fokus på både godt helbred og mental sundhed
 Styrket mestringsevne
 Team-dannelse
 Fokus på forløb
 Koordinering
DAS Sundhed har bedt de nordjyske samarbejdsfora på psykiatriområdet om primo 2018 at varetage følgende opgaver
for den videre implementering af principperne:
 Udpege relevante målgrupper for anvendelse af principperne
 Udarbejde en plan for implementeringen af principperne i det tværsektorielle samarbejde.
DAS Sundhed har fremsendt principperne til DAS Social som idégrundlag til det fremtidige tværsektorielle samarbejde.
Ud over de fremsendte principper for tværsektorielt samarbejde, ytrede Psykiatrien på workshoppen om det gode borgerforløb d. 30. januar, at de planlægger at afholde temadage om Patientens team. Psykiatriens planer er p.t., at der
afholdes en temadag i hver af de nordjyske kommune.
Sagsfremstilling
I den kommende Sundhedsaftale forventes der bl.a. at være et fokus på psykiatri samt et generelt fokus på færre indsatsområder (end der har været i nuværende aftale).
Nordjysk Socialaftale 2018-2019 har ligeledes fokus på psykiatriområdet samt det gode tværsektorielle borgerforløb,
herunder et særligt fokus på snitfladerne mellem social- og behandlingspsykiatrien samt snitfladerne mellem Sundhedsaftalen og Nordjysk Socialaftale. Konkret har fokusområde 2 tre initiativer:
a. Det skal undersøges, hvilke initiativer som hindrer genindlæggelser, herunder fælles initiativer på tværs af
sektorerne. Og de mest relevante af initiativerne skal iværksættes.
b. Der skal være en tydeligere sammenhæng mellem Sundhedsaftalen og Socialaftalen. I den forbindelse sikres
det, at der er klare aftaler for snitfladerne mellem socialområdet og psykiatrien.
c. Der skal igangsættes et arbejde, som kan sikre, at kommunerne i højere grad kan være involveret i borgerens
forløb, mens borgeren er indskrevet i behandlingspsykiatrien. Og at behandlingspsykiatrien i større grad inddrages i forhold til det forebyggende og opfølgende kommunale arbejde med borgeren.
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I og med at både Sundhedsaftalen og Nordjysk Socialaftale har fokus på det gode tværsektorielle borgerforløb, er der
behov for en drøftelse snitfladerne mellem de to aftaler.
Konkret er der behov for en drøftelse om, hvordan principperne om Patientens team spiller sammen med Nordjysk
Socialaftale.
Overordnet er der behov for en drøftelse om, hvordan Sundhedsaftalen, som har fokus på formaliserede samarbejdsaftaler, kan spille sammen med Nordjysk Socialaftale, som har et mere eksplorativt fokus, hvor man ser på nye samarbejdsformer og en overordnet vision om øget egenmestring.
På workshoppen d. 30. januar 2018 om det gode borgerforløb for borgere med en sindslidelse blev forslag til nye indsatser og justeringer af eksisterende løsninger til det gode tværsektorielle borgerforløb drøftet. Konklusionerne fra dagen
vil blive præsenteret på et møde d. 16. marts mellem FU Social, FU Sundhed, regionen og psykiatrien, jf. dagsordenspunkt 8. På mødet vil der være en drøftelse om, hvilke indsatser, der bør ske henholdsvis i regi af sundhedsaftalen og i
regi af Nordjysk Socialaftale.
Konklusionerne fra drøftelserne i DAS Social om samspillet mellem Sundhedsaftalen og Nordjysk Socialaftale vil indgå i
drøftelserne på det dobbelt FU møde d. 16. marts.
Indstilling
Det indstilles, at
 DAS tager orienteringen om principperne for Patientens team til efterretning.
 DAS drøfter, hvordan principperne kan spille sammen med Nordjysk Socialaftale, særligt fokusområde 2.
 DAS drøfter, hvordan Sundhedsaftalen og Nordjysk Socialaftale kan spille sammen ift. borgere med en sindslidelse.
Bilag
Bilag 5: Principper for Patientens team

Referat
Inden punkt 6 blev drøftet tog DAS punkt 9: Tilbagemelding på workshop vedr. det gode samarbejde mellem social- og
behandlingspsykiatrien.
DAS tog principperne til efterretning med følgende bemærkninger:
 Det er uklart, hvordan principperne for patientens team hænger sammen med eksisterende aftaler, fx fremskudt visitering, akutteams osv. Er patientens team tænkt som erstatning af de tidligere aftaler eller noget
der bygger ovenpå?
 Det er vigtigt, at vi ikke sætter gang i noget nyt i gang, blot fordi vi har glemt eller ikke efterlever de gamle
aftaler.
 Hvis der er noget, som ikke fungere ved de eksisterende aftaler, så skal man se på, hvorfor det ikke virker.
Herefter kan man finde et alternativ eller sikrer, at de eksisterende aftaler efterleves. I DAS Sundhed har
man fokus på implementering i bund, hvor man i næste sundhedsaftale skal arbejde på, at alle relevante
fagpersoner har kendskab til de nødvendige sundhedsaftaler. Dette fokus støtter DAS Social.
Der var en drøftelse om, hvordan patientens team kan spille sammen med Nordjysk Socialaftale. Der blev peget på, at
nogle af principperne passede meget godt til Nordjysk Socialaftale, fx fokus på mestringsevne og bedre koordinering.
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Der var dog ikke ønske om, at igangsætte pilotprojekter om patientens team i regi af Nordjysk Socialaftale. Følgende
blev bemærket i forhold til pilotprojekter:
 Tværsektorielle pilotprojekter om patientens team bør forankres i DAS Sundhed.
 DAS Sundhed har besluttet, at samarbejdsforaene skal udpege de steder, hvor det giver mening at igangsætte
pilotprojekter.
 DAS social advarer mod, at man skal finde en masse eksisterende aftaler og samarbejder, hvor man vil presse
principperne ned over. Hvis samarbejdet/borgerforløbet fungerer i forvejen behøves man ikke at bygge noget
ovenpå. Hvis det ikke virker, så bør fokus være på, hvorfor det ikke virker. Her kan patientens team være en
blandt flere løsninger.
 Aalborg Kommune har deltaget i pilotprojekter om patientens team med succes, og vil gerne deltage i flere,
hvis behovet er der.
 I Frederikshavn opdagede man, at de aftaler man havde i forhold til at borgere kan blive indlagt i eget hjem
(i samarbejde med N7) passede med principperne for patientens team. Således kan der være flere indsatser,
som efterlever principperne for patientens team.
 Region Nordjylland (specialsektoren) har været udfordret på nogle botilbud i forhold, hvordan man taler med
og om borgeren, hvorfor de i samarbejde med psykiatrien vil igangsætte et pilotprojekt om patientens team.
I forhold til de generelle snitflader mellem sundhedsaftalen og Nordjysk Socialaftale, så var der enighed om, at Nordjysk
Socialaftale har et undersøgende fokus, hvor man kan eksperimentere med nye samarbejdsformer – også på psykiatriområdet. Omvendt er Sundhedsaftalen der, hvor vi laver de formaliserede samarbejdsaftaler.
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7. Ændring af pladsantal på Nørbyggård (Thisted Kommune)
Resumé
Thisted Kommune anmoder på vegne af Nørbygård DAS’ godkendelse til en perment ændring af antal §110 pladser fra
12 til 14 pladser.
Baggrund
Jf. Styringsaftalen skal en driftsherre anmode om FU’s tilladelse, hvis der ønskes en permanent ændring i antallet af
pladser på et givent rammeaftaletilbud. Midlertidige ændringer i antallet af pladser kan ske uden godkendelse. FU kan
enten behandle godkendelsen eller sende den videre til behandling i DAS. Da Nørbygård er et selvejende tilbud med en
driftsoverenskomst med Thisted Kommune, har FU vurderet, at sagen er af principielt karakter, hvorfor den præsenteres for DAS.
Sagsfremstilling
Nørbygård er selvejende tilbud med driftsoverenskomst med Thisted Kommune. Nørbygårds belægning på forsorgshjemsdelen jf. serviceloven § 110 varierer betydeligt fra måned til måned, hvilket udfordrer stedets økonomi i de perioder, hvor der er lavere belægning. I andre perioder oplever de stor efterspørgsel efter deres pladser, hvorfor de har
haft indskrevet flere borgere, end tilbuddet har været godkendt til. Det har været håndteret med midlertidige dispensationer fra Socialtilsyn Nord.
For at øge fleksibiliteten i belægningen, har Nørbygård fra den 1. juli 2017 fået Socialtilsyn Nords generelle godkendelse
til at øge pladsantallet på § 110–tilbuddet fra 12 til 14 pladser. Udvidelsen har hverken betydning for tilbuddets normering eller fysiske rammer. De takstmæssige konsekvenser fra 2017 til 2018 er kun en marginal reduktion, da belægningsprocenten samtidig er nedjusteret fra 95 % til 90 %. Døgntaksten er dermed gået fra 1.447 kr. i 2017 til 1.442 kr. i 2018.
Ændringen af antal pladser blev foretaget af Nørbygård uden Thisted Kommunes viden eller medvirken, hvilket er årsagen til, at punktet fremsendes efter ændringen er foretaget. Thisted Kommune bakker dog op om Nørbygårds initiativ
trods dette forløb.
FU indstiller, at ændringen af pladsantallet godkendes, såfremt Thisted Kommune dækker underskuddet i tilfælde af
lukning af tilbuddet, som Styringsaftalen foreskriver det ved lukning af et rent kommunalt tilbud. Et underskud ved
lukning vil, jf. styringsaftalen, i så fald skulle dækkes af Thisted Kommunes øvrige rammeaftaletilbud.
Indstilling
Det indstilles, at
 DAS tager stilling til Thisted Kommunes ønske om godkendelse af en permanent ændring af antallet af §110
pladser på Nørbygård fra 12 til 14 pladser.
Referat
Thisted var ikke repræsenteret på DAS mødet, men havde inden mødet tilkendegivet, at skulle Nørbygård være nødsaget til at lukke med et underskud, så dækker Thisted hele underskuddet, på samme måde som hvis det havde været et
kommunalt tilbud. På den baggrund godkendte DAS ændringen af pladsantallet.
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8. Status for kommunernes forbrug på Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland i 2017
Resumé
DAS får en status på de nordjyske kommuners økonomiske forbrug på Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland
2017. Dertil kommer kort orientering om udvikling af ydelseskataloget. Desuden er vedlagt et overblik over, hvilke indsatser, kommunerne primært benyttede sig af i Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland i 2017
Baggrund
Aalborg Kommunes Ældre- og Handicapforvaltning er driftsherre på Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland.
Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland er en del af det forstærkede samarbejde i Den Nordjyske Socialaftale
ligesom Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland er VISO leverandør.
Økonomi og forbrug
Der er indgået en finansieringsaftale med de nordjyske kommuner gældende i perioden 2016-2019 hvorefter der skal
ske en genforhandling af finansieringsaftalen.
Aalborg Kommune følger forbruget på Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland løbende og fremsender månedsvist oversigter til den enkelte kommune. Rammeaftalesekretariatet modtager hvert kvartal samlet opgørelse.
Orientering
Hver kommune har en ramme, som de kan bruge hen over et år. I nedenstående tabel ses de nordjyske kommuners
faktiske forbrug i 2017 på Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland – sammenholdt med den i finansieringsaftalen aftalte ramme.
Årsopgørelsen 2017 på kommuneniveau kan ses i nedenstående tabel.

Rækkenavne

Hjerneskade
Børn

Dysartri/
Tale/Sprog Afasi
Børn
Voksne

Hjerneskade Tale/Sprog
Voksne
Voksne

Brønderslev

67.361

120.751

326.876

228.482

251.865

Frederikshavn

27.336

15.407

156.505

48.734

499.225

998.403

86.983

15.407

30.813

300.425

122.399

15.407

15.407

Hjørring
Jammerbugt

24.565

Læse
Mariagerfjord

10.271

138.663

Morsø
Rebild
Thisted
Vesthimmerland

181.629

119.263

112.929

Aalborg

117.851

1.031.733

Hovedtotal

402.339

2.501.936

160.057

1.864.98
0
2.911.23
3

282.460

Hovedtotal

Manko
- opkræves
primo 2018

995.335

1.334.168,27

338.833

17.814

765.021

855.288,64

90.268

633.628

47.504

1.781.925

1.808.555,50

26.631

233.944

71.256

783.402

1.161.502,87

378.101

30.814

98.063,99

67.250

65.318

273.632

460.631,30

186.999

23.752

141.871

145.407,76

3.537

238.699

908.808

1.240.479,27

331.671

10.271

242.463

375.981,21

133.518

59.380

118.119
45.963

Samråd

Jfr. Finansieringsaftale

15.407

69.972

41.566

126.945

388.491,52

261.547

4.132.500

2.940.259

154.388

10.241.711

10.210.000,00

-

5.117.578

4.937.243

421.598

16.291.927

18.078.570,31

1.818.354

For yderligere information vedr. fordeling af ydelser inden for de enkelte overskrifter, se bilag 6.
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Primo 2018 vil Taleinstituttet opkræve mankoen mellem kommunernes forbrug og det aftalte beløb, jf. finansieringsaftalen.
Ydelserne i Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland
Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland følger forbruget inden for de enkelte pakker nøje. Det er målet, at
indsatskataloget i 2018 og frem justeres og tilpasses yderligere til de ydelser der efterspørges. Der vil således kunne
forekomme prisændringer på ydelserne i løbet af 2018.Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland er fortsat i
meget tæt dialog med de nordjyske kommuner om de rette indsatser til den enkelte borger.
Dertil kommer, at der fortsat arbejdes på at gøre indsatskataloget så gennemsigtigt som muligt. Justeringerne og tilpasningerne er aftalt på DAS møde maj 2017. Kommunerne vil blive orienteret om løbende tilpasninger i 2018.
Der er løbende fokus på nedbringelse af ventetider og på at udvikle fleksible løsninger. Der er stor forskel på efterspørgsel på de forskellige indsatser og således vil der kunne opleves varierende ventetider. Der ses primært ventelister til de
monofaglige indsatser (stemme, afasi og neuropsykologiske undersøgelser).
Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland følger udviklingen i efterspørgslen på de enkelte ydelser nøje. Således
også for at sikre en fremadrettet bæredygtighed inden for alle indsatser.
Der arbejdes løbende med at sikre, at praksis – faglige kompetencer, organisering mv. svarer til nationale og fagspecifikke retningslinjer på området. Særligt kan nævnes de specialiserede GOP/rehabiliteringsplaner, hvor kommuner har
ansvaret for at sikre den rette højt specialiserede indsats til borgerne.
Indstilling
Det indstilles, at
 DAS tager orienteringen til efterretning
Bilag
Bilag 6: Detaljeret overblik over indsatser.
Referat
Der var enighed om, at formen med månedsvis overblik/betaling fungerede rigtig godt. Ligeledes var der ros til den
dialog, der havde været mellem Taleinstituttet og kommunerne det seneste års tid.
Taleinstituttet gik sammen med resten af Aalborg Kommuner over til nyt system i 2017, hvorfor Taleinstituttet på sigt
vil kunne trække ventelister. Ventelisterne vil kunne hjælpe med planlægning i forhold til efterspørgslen af de konkrete
ydelser.
Det blev aftalt, at Aalborg Kommune fremsender et regnskab, der dokumentere, at Taleinstituttet har haft udgifter for
18 mio. kr. Herefter vil kommunerne kunne betale den manko, som udestår.
Det aftaltes endvidere, at Sekretariatet for Rammeaftale skulle tage kontakt til Taleinstituttet med henblik på at lave
den oversigt over kommunernes forbrug, som tidligere har været lavet. Med oversigten vil det være muligt for kommunerne at købe og sælge forbrug af hinanden.
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9. Tilbagemelding på workshop vedr. det gode samarbejde mellem social- og behandlingspsykiatrien
Resumé
Nærværende orientering er en tilbagemelding på workshoppen d. 30. januar 2018 om det gode borgerforløb for borgere
med en sindslidelse.
Baggrund
D. 11. september 2017 var der et fællesmøde mellem FU Social, FU Sundhed, regionen og psykiatrien, hvor det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde om borgere med en sindslidelse var på dagsordenen. Som resultat af mødet blev
det besluttet, at der skulle afholdes en workshop, hvor det gode samarbejde skulle have fokus. På DAS mødet d. 15.
november besluttede DAS, at workshoppen endvidere skulle fungere som sættemøde for fokusområde 2 i Nordjysk
Socialaftale Samarbejde mellem kommunerne og behandlingspsykiatrien
Workshoppen blev planlagt i samarbejde mellem Rammeaftalesekretariatet, Det fælleskommunale sundhedssekretariat, Psykiatrien og Patientforløb (Region Nordjylland). Dagen var delt op i tre sessioner:
 Definitionen af det gode borgerforløb
 Drøftelser om, hvordan Sundhedsaftalen lever i dag
 Drøftelser og anbefalinger til, hvilke indsatser der kan igangsættes ifm. initiativerne i Nordjysk Socialaftale vedr.
fokusområde 2.
På dagen var der inviteret brugere og pårørende (peerboard) samt chefer og ledere fra kommunerne, regionen, psykiatrien og Nord-KAP. Det betød, at der var 87 der deltog på workshoppen på Hotel Comwell Det Hvide Hus.
Orientering
Workshoppen blev gennemført med en kombination af korte, rammesættende oplæg med efterfølgende drøftelser,
hvor deltagerne var opdelt efter, hvilket samarbejdsfora den enkelte kommune hører til (Thy/Mors, Nord og Syd). Opdelingen efter samarbejdsfora skulle gerne forstærke muligheden for, at drøftelserne fra dagen videreføres i det videre
arbejde i samarbejdsforaene.
Dagen blev indledt med oplæg fra Psykiatriens peerboard, pårørenderepræsentant samt repræsentanter fra social og
behandlingspsykiatrien som gav deres perspektiv på det gode borgerforløb, med tilhørende borddrøftelser om de forskellige perspektiver. Efterfølgende blev Sundhedsaftalen kort fremlagt, hvorefter drøftelserne kredsede om muligheden for at anvende sundhedsaftalerne som afsæt for det gode borgerforløb. Sidste oplæg ved workshoppen omhandlede Nordjysk Socialaftale, hvor der var fokus på fokusområde to, med efterfølgende drøftelse af de formulerede initiativer. Dagen blev afsluttet med en fælles opsamling, hvor de centrale aktører, som indledte dagen, kom med afrundende bemærkninger til Det gode borgerforløb.
Hovedpointerne fra drøftelserne på workshoppen er under bearbejdelse. De vil blive præsenteret på et opfølgende
fællesmøde mellem med FU Sundhed og FU Social, regionen og Psykiatrien d. 16. marts. Her vil der blandt andet ske en
screening af, hvilke indsatser der bør ske i regi af Sundhedsaftalen og hvilke der kan være en del Nordjysk Socialaftale.
Indstilling
Det indstilles, at
 DAS tager orienteringen til efterretning
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Referat
Punktet blev rykket frem på dagsordenen, så orienteringen blev givet lige umiddelbart inden punkt 6: Snitflader mellem
Sundhedsaftalen og Nordjysk Socialaftale, herunder principper for Patientens team
Sekretariatet for Rammeaftaler gav en kort orientering om dagen.
DAS kredsen havde fået gode tilbagemeldinger fra dem fra deres organisation, der havde deltaget på dagen. Der var
enighed om, at det havde været en konstruktiv og udbytterig dag, hvor det havde været muligt at få en god dialog om
det gode borgerforløb. DAS delte hvilke erfaringer og pointer, deres medarbejdere havde taget med hjem. Blandt pointerne fra dagen var:
 Der er behov for bedre og ikke mindst rettidig kommunikation
 Man skal være opmærksom på hinanden på tværs af sektorer
 Opfølgning og opfølgning er rigtigt vigtig
 Vi skal arbejde mod at have en fælles plan med fælles mål
DAS var enig om, at det nu var vigtigt, at man fastholder den gode dialog, der havde været på dagen, herunder i de
forskellige samarbejdsfora.
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10. Orientering fra FU
FU har siden sidste DAS møde truffet beslutning om følgende:


Ændring af antal pladser på tilbuddet Stjernehusene (Aalborg FB)
Stjernehusene er et døgn- og aflastningstilbud til tilbud til børn/unge med betydeligt og varigt nedsat psykisk
funktionsniveau. I forbindelse med, at Stjernehusene er flyttet fra Storvorde til Vodskov, har FU godkendt, at
antallet af pladser er reduceret fra 17 til 12 pladser, fordelt på 8 pladser til unge og 4 pladser til børn. De nye
rammer vil give en højere grad af fleksibilitet på de personalemæssige omstillinger og en bedre udnyttelse af
ressourcer, hvilket andet betyder, at taksten kan forblive uændret på trods af færre beboere.



Lands- og landsdelsdækkende tilbud
Hvert år har rammeaftalesekretariatet i Hovedstaden indsamlet indmeldingerne fra de øvrige rammeaftalesekretariater i forhold til kommunernes vurdering af sammenhængen mellem udbud og efterspørgsel for de
lands- og landsdelsdækkende tilbud. Dette gøres igen i år. Sidste år blev der afholdt et udbuds- og efterspørgselsmøde, hvor kommunernes samlede vurdering blev drøftet. FU har vurderet, at det ikke giver mening at
holde et møde alene omkring de lands- og landsdelsdækkende tilbud. I stedet fremsendes kort spørgeskema
til alle de nordjyske kommuner, hvor de bedes give en vurdering af udbud og efterspørgslen på de lands- og
landsdelsdækkende tilbud.

Indstilling
Det indstilles, at
 DAS tager orienteringerne til efterretning
Referat
Sekretariatet for Rammeaftaler gav en kort orientering.
I forhold til de lands- og landsdelsdækkende tilbud, så afventer udsendelse af spørgeskema, at region Hovedstaden
fremsender ønsker til data, der skal indsamles.
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11. Orientering fra KKR
Baggrund

KKR sekretariatet giver en kort orientering om sager, der vurderes relevant for DAS kredsen. KKR konsulent Helene Lund
Therkelsen vil give en mundtlig uddybning af punkter på DAS mødet.


Politiske og administrative KKR-udpegninger på det specialiserede socialområde
I forbindelse med valget har der sket nye politiske og administrative KKR- udpegninger. På det specialiserede
socialområde er følgende blevet udpeget:
o Institut for Syn og Hørelse – bestyrelse: Christen Bager, Brønderslev Kommune
o Center for Døvblindhed og Høretab – skolebestyrelse: Christen Bager, Brønderslev Kommune
o Taleinstituttet – bestyrelse: Lene Krabbe Dahl, Aalborg Kommune

Indstilling
Det indstilles, at
 DAS tager orienteringerne til efterretning
Referat
Helene Lund Therkelsen (KKR) gav en orientering om de politiske og administrative udpegninger. I den forbindelse blev
det fortalt, at brugerorganisationerne har udpeget tre til at sidde med i Dialogforum. I første omgang vil det ikke blive
udpeget en repræsentant fra Skole og forældre til Dialogforum.
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Punkt 12-13

12. Evt.

13. Næste møde
Næste møde afholdes den 30. maj kl. 13-16. Sted følger
Der vil være temadrøftelse fra kl. 12.00
Forslag til temadrøftelse modtages gerne.
Referat
Der var tilfredshed med, at møderne blev afholdt i regionshuset.
Det blev foreslået, at det næste tema kunne være en drøftelse om patientens team og hvordan det spiller sammen med
eksisterende opgaver.
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