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Referat Regionalt Dialogforum Hovedstaden 16. no-
vember 2015 

Deltagere 

Steen Christiansen, formand for KKR Hovedstaden 

John Engelhardt, næstformand for KKR Hovedstaden 

Kirsten Elise Hove, Danske Handicaporganisationer (afbud) 

Jens Barfoed, Danske Handicaporganisationer  

Maja Dal, Danske Handicaporganisationer  

Anders Høgsbro Madsen, Skole og Forældre  

Vibeke Abel, Hillerød Kommune formand for Embedsmandsudvalget for So-

cialområdet og Specialundervisningen 

Marie Olund, Rammeaftalesekretariatet  

Søren Kvistgaard, Rammeaftalesekretariatet 

Anne-Sofie Fischer Petersen, KKR sekretariatet 

 

1) Godkendelse af dagsorden 

 Det indstilles, at dagordenen godkendes. 

 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

2) Status på Udviklingsstrategi 2015  

Udviklingsstrategien omfatter det tværgående specialiserede socialområde 

og specialundervisningsområdet. 

 

Formålet med Udviklingsstrategien er: 

– At sikre og styre den faglige udvikling af tilbuddene i hovedstadsregionen, 

så alle driftsherrer til stadighed er i stand til at tilbyde de rigtige tilbud af 

høj kvalitet også til små målgrupper og målgrupper med komplicerede 

problemer. 

– At skabe synlighed og gennemskuelighed om kapacitet og behov for plad-

ser. 

– At sikre koordination og udvikling af nye tilbud særligt til små målgrupper 

og målgrupper med komplicerede problemer, så ekspertise og ressourcer 

på særlige områder anvendes hensigtsmæssigt. 

 

I Udviklingsstrategien udpeges der særlige temaer og fokuspunkter for det 

tværgående specialiserede socialområdefor det givne år. Udviklingsstrategi 

for 2015 kan ses her:  

http://www.rammeaftale-h.dk/da/rammeaftale/rammeaftale-2015/ 

Opsummeringen er vedlagt.  I 2015 er der udpeget følgende områder:  

 

– Særligt tema: Tilbud til borgere med dobbeltdiagnose. - psykisk lidelse og 

misbrug.  

Flere kommuner forventer en stigning i målgruppen af borgere med dobbelt-

diagnose og en større efterspørgsel på misbrugstilbud. Det gælder såvel i 

forhold til ambulante tilbud, dagtilbud som døgntilbud (§ 101). Formålet med 

http://www.rammeaftale-h.dk/da/rammeaftale/rammeaftale-2015/
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temaet er at sætte fokus på hvordan misbrugsbehandlingstilbud og øvrige 

socialpsykiatriske tilbud håndterer udviklingen i målgruppen af borgere med 

dobbeltdiagnose. I forlængelse heraf er det også relevant at se på evt. pro-

blemstillinger i samarbejdet mellem socialpsykiatri og den regionale psykiatri 

i lyset af udviklingen. 

 

Der planlæges en konference primo 2016 med henblik på videndeling mel-

lem kommuner, region og eksperter på området, og der udarbejdes et kort-

fattet katalog, hvor kommuner og region kan hente inspiration til, hvordan 

man kan implementere og tilrettelægge indsatser til borgere med dobbeltdi-

agnoser. 

 

- Ministerudmeldt tema: Anbragte børn og unges undervisning/uddan-

nelse  

Temaet anbragte børn og unges undervisning/uddannelse er udmeldt af Mi-

nisteren for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold. Anbringelse af 

børn og unge ofte sker på tværs af kommunegrænser og er således et om-

råde, hvor det er vigtigt med fokus på tværgående koordinering mellem den 

anbringende kommune, som står for den sociale indsats, og kommunen eller 

regionen, hvor barnet/den unge er anbragt og går i skole. 

Ministeren har på den baggrund anmodet om, at anbragte børn og unges 

undervisning/uddannelse drøftes mellem kommuner og regioner som led i 

udarbejdelse af udviklingsstrategierne for 2015, samt at der under drøftel-

serne sættes fokus på samarbejde på tværs af interne skoler og inklusion i 

det almindelige skolesystem. Der opfordres til, at drøftelserne tager afsæt i 

de forskellige målgruppers behov og ressourcer. 

 

Behandlingen af temaet vil udmønte sig i en kort handlingsorienteret afrap-

portering der omfatter arbejdsgruppens konklusioner, opmærksomheds-

punkter samt anbefalinger til området. Afrapporteringen forventes offentlig-

gjort inden årets udgang.  

 

- Fokusområde: Stigende antal hjemløse, herunder særligt unge 

hjemløse.  

Der forventes at det stigende antal hjemløse, særligt i forhold til den yngre 

del af målgruppen, kan få konsekvenser for en række tilbud ud over for-

sorgshjem. Et stabilt levegrundlag, hvor basis – i form af boligen – er på 

plads for den enkelte har bl.a. været et hovedtema i den netop afsluttede na-

tionale Hjemløsestrategi. Tilgangen har været indsatser med udgangspunkt i 

Housing First tankegangen og den evidensbaserede betydning af boligen i 

forhold til mindskning af økonomiske udfordringer, psykiske problemstillinger 

og misbrug mm. Med de nedsatte ydelser til unge som et resultat af kontant-

hjælpsreformen kan det forventes, at der vil komme flere unge hjemløse, 

idet flere unge ikke vil kunne betale deres husleje. Deraf kan det også anta-

ges, at der vil komme et yderligere pres på tilbud på det specialiserede vok-

senområde, hvis evt. latente udfordringer hos den enkelte bryder ud, som re-

sultat af tab af boligen. Det er derfor væsentligt, at der kommer fokus på den 

landspolitiske problemstilling i forhold til mangel på billige boliger – snarere 

end behov for flere pladser på forsorgshjem. 

 

Fokusområdet har været genstand for vidensdelingsaktivitet. Der har været 

afholdt en konference og der er udarbejdet et inspirationskatalog for at un-
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derstøtte vidensdeling. Program for konferencen, oplæg samt inspirationska-

taloget kan findes her: http://www.rammeaftale-h.dk/news/hjemlosekonfe-

rence-18-maj-2015/ 

 

– Fokusområde: Økonomistyring, effektiv drift og udvikling af metoder. 

Generelt er der på tværs af områder fokus på hjemtagning af borgere til min-

dre indgribende foranstaltninger i egen kommune og/eller at kommuner som 

følge af fokus på rehabilitering, recovery, inklusion mv. søger netværksbase-

rede løsninger i nær-samfundet. Botilbud bliver ofte konverteret til støtte i 

egen bolig eller botilbuds-lignende foranstaltninger (§ 85) på voksenområ-

det. Tendensen skal ses i sammenhæng med det fortsatte fokus på økono-

mistyring, effektiv drift og følgelig udvikling af metoder, som kan understøtte 

hjemtagningsstrategier.  

 

Fokusområdet har været genstand for vidensdelingsaktivitet. Der har været 

afholdt en Styringskonference om det specialiserede voksenområde. Desu-

den vil der, for at understøtte vidensdeling, blive udarbejdet et inspirations-

katalog. Formålet med konference og katalog er at bidrage til at sprede god 

praksis og nyeste viden om effektiv ressourceudnyttelse og innovativ udvik-

ling af tilbud og indsatser i hovedstadsregionen. 

 

Inspirationskataloget forventes offentliggjort inden årets udgang. Program fra 

konferencen samt oplæg kan findes her: http://www.rammeaftale-

h.dk/da/om-sekretariatet/aktuelt/ 

  

Udviklingsstrategi 2015 er gældende frem til 31. december 2015. 

 

Der gives på mødet en orientering om arbejdet med Udviklingsstrategi 2015 

 

Det indstille, at Regionalt dialogforum tager orienteringen til efterretning.  

 

Vibeke Abel gav en orientering om arbejdet med Udviklingsstrategi 2015. 

Temaerne er områder som der arbejdes i dybden med det gældende år.  

 

Regionalt Dialogforum konstaterede at udfordringerne omkring hjemløse er 

stigende og at der er en særlig udfordring omkring boliger.  

 

 

3) Udviklingsstrategi 2016  

Temaer for Udviklingsstrategien for 2016 blev drøftet på sidste møde i Regi-

onalt Dialogforum. Siden er Udviklingsstrategien for 2016 udarbejdet, og 

godkendt af alle kommuner og Region Hovedstaden. Strategien kan ses her: 

http://www.rammeaftale-h.dk/da/rammeaftale/rammeaftale-2016/ 

Opsummering af strategien er vedlagt.  

 

Særligt tema:  

Det er besluttet at det særlige tema bliver udarbejdelse af en strategi for det 

tværgående specialiserede socialområde i hovedstadsregionen, herunder 

fastsættelse af målsætninger for området.  

 

http://www.rammeaftale-h.dk/news/hjemlosekonference-18-maj-2015/
http://www.rammeaftale-h.dk/news/hjemlosekonference-18-maj-2015/
http://www.rammeaftale-h.dk/da/om-sekretariatet/aktuelt/
http://www.rammeaftale-h.dk/da/om-sekretariatet/aktuelt/
http://www.rammeaftale-h.dk/da/rammeaftale/rammeaftale-2016/
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Embedsmandsudvalget for Socialområdet og Specialundervisningen har 

drøftet hvorledes arbejdet rammesættes mhp. udarbejdelse af et kommisso-

rium herfor. Der er et ønske om at have fokus på fælles målsætninger for det 

tværgående specialiserede socialområde.  

 

De fælles målsætninger skal bidrage til at tydeliggøre klare pejlemærker for 

det tværkommunale samarbejde og nødvendigheden heraf for at fastholde 

en forsyning i hovedstadsregionen af fagligt og økonomisk bæredygtige til-

bud til borgere med behov for højt specialiserede indsatser. Der arbejdes 

med ca. 5 fælles målsætninger med tilhørende indikatorer, der muliggør op-

følgning på de fælles målsætninger, herunder også på effekt af indsatserne. 

Arbejdet med udarbejdelsen af de fælles målsætninger for det tværgående 

specialiserede socialområde pågår primo 2016 med henblik på indarbej-

delse af målsætningerne i Udviklingsstrategi 2017. 

 

Fokusområder:  

– Når borgere med svære og komplekse handicap bliver ældre.  

Bliver i 2016 genstand for vidensdelingsaktiviteter mellem kommunerne i ho-

vedstadsregionen. 

– Øget diagnosticering af børn og unge med autisme, autismespektrum for-

styrrelser og ADHD.  

Bliver i 2016 genstand for vidensdelingsaktiviteter mellem kommunerne i ho-

vedstadsregionen.  

– Behov for en omstillingsparat tilbudsviften med stor fleksibilitet i tilbud-

dene.  

Bliver adresseret i forbindelse med behandlingen af det særlige tema for 

2016 (fælles målsætninger), hvor den generelle sikring af forsyningen af fag-

ligt og økonomisk bæredygtige specialiserede tilbud i hovedstadsregionen 

blandt andet vil være et centralt element. 

– Målrettede tilbud til voksne med hjerneskade skal fortsat sikres.  

Adresseres i forbindelse med behandlingen af Socialstyrelsens centrale ud-

melding om voksne med kompleks erhvervet hjerneskade samt ifb. med be-

handlingen af det særlige tema.  

 

Udviklingsstrategi 2016 er gældende i perioden 1. januar 2016 til og med 31. 

december 2016. 

 

Det indstilles, at Dialogforum drøfter konkrete bud på, hvilke områder inden 

for det tværgående specialiserede socialområde, der kan have behov for 

fælles målsætninger. 

 

Udviklingsstrategi 2016 er godkendt i alle kommuner. Der arbejdes nu med 

konkretisering af temaer og fokuspunkter i Embedsmandsudvalget for Soci-

alområdet og Specialundervisningen.  

 

Vibeke Abel og Marie Olund uddybede arbejdet med det særlige tema. For-

målet med det særlige tema om fælles målsætninger på det tværgående 

specialiserede socialområde er at sætte fokus på den langsigtede udvikling i 

kvalitet og faglighed på det specialiserede socialområde som tager højde for 

de forandringer der kendetegner området. Blandt andet at øget kommunal 

hjemtagning har betydet at de borgere der er på de specialiserede tilbud er 

mere komplekse og derfor kræver en højere grad af specialisering i indsat-

serne. Denne udvikling har betydning for både pris og ikke mindst indhold, 
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men også behovet for koordination og tværkommunalt samarbejde omkring 

de mest specialiserede områder. 

 

Formålet er at borgeren fortsat på langt sige vil have adgang højt kvalificere 

tilbud. Det er ønsket at have fokus på handling frem for visioner, hvilket er 

årsagen til at der tænkes at arbejde med et begrænset antal fokusområder. 

Eksempler på temaer kan være:  

– Koordination og tilrettelæggelse af tilbudsvifte i hovedstadsregionen, her-

under udvikling i målgrupper. 

– Faglig og metodemæssig udvikling af tilbud. 

– Styring af det specialiserede socialområde. 

– Dokumentation og opfølgning. 

– Borgerinddragelse og samskabelse.   

 

Regionalt Dialogforum pegede på at det er vigtigt at balancere mellem nær-

hedsprincippet, effektiv drift og høj kvalitet i indsatsen.  

Regionalt Dialogforum peget på at samarbejdet med patientforeningerne kan 

være et element der kan indgå fx ift. borgerinddragelse og samskabelse.  

De to fokusområder vedr. henholdsvis ”Når borgere med svære og kom-

plekse handicaps bliver ældre” og ”Øget diagnosticering af børn og unge 

med autisme, autisme spektrum forstyrrelser og ADHD” er udvalgt, da det er 

områder, som hovedparten af hovedstadskommunerne har indberettet fylder 

meget og også fortsat forventes at fylde meget i 2016.Fokusområderne bli-

ver genstand for vidensdelingsaktiviteter mellem kommunerne, hvor man 

kan trække på erfaringer fra hinanden.  

 

Regionalt dialogforum drøftede inklusion i forlængelse af fokusområdet om 

Øget diagnosticering af børn og unge med autisme, autisme spektrum for-

styrrelser og ADHD. Et fokus her kan være på vidensdeling om metode og 

procedurer for at få fokus på at arbejde med det der virker. Det er i arbejdet 

vigtigt at have fokus på at inklusion er en god ting, men ikke alle kan inklude-

res.  

 

I forlængelse af fokusområdet om Når borgere med svære og komplekse 

handicaps bliver ældre” drøftede Regionalt Dialogforum behovet for et fort-

sat fokus på målrettede tilbud til borgere med svære og komplekse handi-

cap, der i dag bliver ældre end førhen  

 

Regionalt Dialogforum spurgte endvidere indtil at det i strategien både i 2015 

og 2016 fremgår at der ikke menes at være behov at øget kapaciteten for 

særlige tværgående indsatser, samtidig med at flere kommuner peger på 

udfordringer med at finde målrettede tilbud inden for nogle målgrupper.  

Vibeke Abel fremhævede at det netop er et tema som Embedsmandsudval-

get har valgt at følge op på ifb. kommunernes indberetning til Udviklingsstra-

tegi 2017. Således er det aftalt at der i øget omfang tages en dialog med de 

kommuner der melder områder ind hvor der opleves udfordringer for at af-

dække hvad baggrunden for indberetningen er. Ligeledes vil der også være 

øget fokus på hvem der spørges.  

 

4) Dialogforums input til særlige temaer og fokusområder i Udvik-

lingsstrategi 2017  

Endnu er arbejdet med udviklingsstrategien for 2017 kun i sin spæde start. 

Dialogforum har her muligheden for tidligt i processen at komme med deres 
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til evt. temaer og målgrupper, som dialogforummet vurderer bør have en 

særlig opmærksomhed.  

 

Der er under Embedsmandsudvalget for Socialområdet og Specialundervis-

ningen nedsat et permanente task force, der i forbindelse med deres årlige 

vurderinger af de tilbud, der er omfattet af Udviklingsstrategien, har peget på 

to områder, som de vurderer det hensigtsmæssigt at give en særlig opmærk-

somhed i forbindelse med Udviklingsstrategi 2017.:  

– De specialiserede botilbud til børn og unge.  

Der opleves generelt fald i efterspørgslen, og som følge heraf må tilbuddene 

nedlægge pladser. 

– De specialiserede botilbud til borgere med svær udadreagerende adfærd.  

Der opleves, at kommunerne generelt har vanskeligt ved at finde tilbud, som 

kan rumme borgere med svær udadreagerende adfærd inden for de fleste 

målgrupper af borgere. 

 

Det indstilles, at Regionalt Dialogforum drøfter og giver input til mulige te-

maer og målgrupper for Udviklingsstrategi 2017.  

 

Det blev understreget at arbejdet med udviklingsstrategien for 2017 endnu 

ikke er sat i gang og at de to fremlagte områder ikke har været drøftet i Em-

bedsmandsudvalget, men alene er task forcens umiddelbare vurderinger.  

Udpegning af det særlige tema og fokusområder bliver bl.a. udledt af kom-

munernes indberetninger til Udviklingsstrategi 2017, hvor der bl.a. afdækkes 

tværkommunale udviklingstendenser og udfordringer på tværs af kommu-

nerne. Denne afdækning igangsættes december 2015 og forslag til temaer 

og fokusområder fremlægges for KKR i forsommeren (juni) 2016. 

 

Regionalt Dialogforum drøftede mulighederne for at inddrage Rehabilite-

ringsprojekt 2011- 2014 om parkinson som emne i Udviklingsstrategien. Pro-

jektet har fokus på rehabilitering af borgere med progredierende sygdom 

med det formål at gøre dem mest muligt selvhjulpne i længst mulig tid.  

 

Endvidere blev der rejst ønske om at se nærmere på tidlig opsporing ift. ord-

blindhed, for at understøtte en tidlig indsats og dermed størst mulig effekt for 

borgeren.  

Det er usikkert om temaet falder uden for rammeaftalens område – men 

dette undersøges.  

 

5) Eventuelt 

Steen Christiansen orienterede om at Kirsten Elise Hove har besluttet at ud-

træde af Regionalt Dialogforum. Det forventes at Danske Handikaporganisa-

tioner udpeger et nyt medlem. 

 

Der udsendes forslag til mødedatoer for 2016. Der planlægges som aftalt to 

møder i hhv. april og november.   


