
www.slagelse.dk Center for Handicap, Socialpsykiatri og Misbrug - Myndigheden, KL temadag den 27. februar  2012, side 1 

Tema: Pejlemærker for den 
kommunale Socialpsykiatri.  

Session 3. 

 

Sammenhæng i indsatsen mellem den kommunale og 
regionale behandlingspsykiatri. 

 

”En præsentation af Slagelse kommunes 
samarbejdserfaringer med den regionale 
behandlingspsykiatri” 

 

V/ Myndighedsleder Lars Aarøe Hansen og områdeleder Inge Bagge  
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AGENDA 
 

1. Præsentation af aktørerne i samarbejdet om borgerne. 
 

2. Beskrivelse af udviklingen i samarbejdet mellem Region Sjælland og 
Slagelse kommune, herunder specifikt i forhold til: 
• Udfordringerne der har været undervejs i samarbejdet. 
• Succeshistorier. 
• Konkrete tiltag. 
• Status på hvor Region Sjælland og Slagelse kommune er i dag med 

samarbejdet. 
 

3. Hvad er det så der har virket i samarbejdet. 
 

4. Fremtidige udfordringer og fokus områder for Slagelse. 
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Præsentation af aktørerne i samarbejdet om borgerne. 
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Beskrivelse af udviklingen i samarbejdet mellem Region 
Sjælland og Slagelse kommune  

 
Tidlige samarbejde (2007 – 2009): 
 

Præget af: 
 

• Utilfredshed og frustration. 
 

• En manglende indsigt i hinandens arbejdsområder. 
 

• Manglende forventningsafstemninger. 
 

• Manglende retningslinjer for samarbejdet. 
 

 Afledt effekt: 
 

• ”Samarbejdet (eller mangel på samme) var præget af utilfredshed og 
frustration med deraf afledt manglende helhedsorienteret indsat for vores 
borgere”  
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Beskrivelse af udviklingen i samarbejdet mellem Region 
Sjælland og Slagelse kommune  

 
Det forbedrede samarbejde forår 2009 (Trin 1) 
 

• På baggrund af sundhedsaftalerne blev der etableret et samarbejdsforum 
(KS2) bestående af Distrikt Slagelse og kommunerne i distriktet (Sorø, Ringsted 
og Slagelse kommune) 

 

• Desværre bar møderne i samarbejdsforummet præg af, at være meget     
enkeltsagsorienteret. Der var reelt mere tale om mudderkastning 

samarbejdspartnerne i mellem end reelt samarbejde. 
 

Effekten af samarbejdsforummet blev: 
 

Fokus var på de dårlige historier i stedet for på de gode. 
Samarbejdet var svært og ikke særlig konstruktivt.  
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Beskrivelse af udviklingen i samarbejdet mellem Region 
Sjælland og Slagelse kommune  

 
Tiltage for at forbedre samarbejdet (trin 2) 
Nedsættelse af en arbejdsgruppe, der udarbejdede en fælles samarbejdsaftale 
(konkretisering af Sundhedsaftalen) mellem Distrikt Slagelse og Slagelse 
Kommune hvor der var fokus på: 
 

•Kompetencer 
•Ansvarsfordeling 
•Arbejdsgange 
•Samarbejdsformer 
 

 Effekten af samarbejdsaftalen blev: 
 

• ”Fokus i samarbejdsforum (K2) blev flyttet væk fra enkeltsager og over på det 
overordnet samarbejde”. 

 

• ”På borgerplan blev der i løbet af 2 – 3 måneder fundet en fælles forståelse for 
opgaveløsningen og konflikterne aftog.” 
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Beskrivelse af udviklingen i samarbejdet mellem Region 
Sjælland og Slagelse kommune  

 
Det forbedret samarbejde (trin 2 fortsat) 
 
• Afholdt halvårlige møder for at vedligeholde og udvikle samarbejdsaftalen på 

ledelsesplan. 
 

• Afholdt halvårlige møder med formålet at informere og vidensdele samtlige 
aktørerne imellem (alle myndigheder deltog). 

 
 
 Effekten af disse halvårsmøder var: 

 

• ” En øget forståelse om hinanden og hinandens vilkår, samt hvilke 
muligheder man hver især havde til rådighed for at støtte op omkring 
borgeren.” 

 



www.slagelse.dk Center for Handicap, Socialpsykiatri og Misbrug - Myndigheden, KL temadag den 27. februar  2012, side 8 

Sammenhæng i indsatsen mellem den kommunale og 
regionale behandlingspsykiatri. 

 

  

 

Beskrivelse af udviklingen i samarbejdet mellem 
Region Sjælland og Slagelse kommune  

 
Det forbedrede samarbejde (Tredje trin) 
 
• Etablering af formaliserede jævnlige møder mellem psykiatrirådgiver fra 
myndighed og socialrådgivere fra Distrikt Slagelse. Indholdet på møderne er: 
 

• Gensidig orientering. (eks. Ændringer i organisation, lovgivninger m.v.) 

 
• Kendskab til hinanden og hinandens arbejdsområder og vilkår. 
 
• Kendskab til myndighedsarbejde contra behandlings- og socialpsykiatriens arbejde. 
 
• Drøftelse af § 85 støttes formål i forhold til støtte i forhold til § 99. 
 
• Kriterier for visitering. 
 
• Enkeltsager.  
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Beskrivelse af udviklingen i samarbejdet mellem Region 
Sjælland og Slagelse kommune  

 
Det nuværende samarbejde 2011 - 2012 
 
• I forbindelse med at version 2 af samarbejdsaftalen skulle udarbejdes blev 

det besluttet, at den reviderede sundhedsaftale nu var blevet så konkret i sin 
form, at der ikke længere var behov for en formaliseret samarbejdsaftale 
længere.  
 

• Kendskabet til hinanden har gjort at respekten er tilstedet for hinandens 
forskelligheder. 
 

• Der er næsten ingen borgere der bliver meldt ”færdigbehandlet”. 
Samarbejdet er indledt på et tidligere tidspunkt.   

 
 Resultat: 

• Der eksistere i dag ikke en formaliseret aftale længere. 
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Hvad har virket for Slagelse 
 

Forudsætninger: 
• Alle parter skal ville samarbejdet. (”at det kræve to til tango”) 
• Samarbejdet skal understøttes på alle niveauer. (medarbejder/ledelse). 
 
Konkrete tiltag: 
• Nødvendige indledende formelle regler for samarbejde 

• Samarbejdsaftalen. 

 

• Den tætte kontakt aktørerne imellem  
• Jævnlige møder. 
 

• Arbejdet med tillid, forståelse og kendskab til vores forskeligheder og vilkår. 
• Blandt andet har nyansatte psykiatrirådgiver fra myndighederne har været i praktik 
hos socialrådgiverne ved behandlingspsykiatrien. 

 
 Det gode samarbejde kommer ikke af sig selv – det er en evig proces. 
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Konklusion på samarbejdet mellem Region Sjælland  
og Slagelse kommune 

 
 
Region Sjælland og Slagelse kommune har ikke udarbejde store forkromede 
planer og tiltag. 
 
Der er alene skabt rum og mulighed for at medarbejder og ledere kan ”dyrke” 
relationerne og samarbejdet mellem den regionale behandlingspsykiatri og de 
kommunale aktører. 
 
Alt sammen til gavn for helhedstænkningen og vores fælle indsats omkring 
vores borgere.  
 

 Effekten har været et tydeligt forbedret samarbejde og helhedstænkning 
omkring vores borgere.”  

Der er dog fortsat plads til forbedring……  
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Slagelses kommunes fremtidige udfordringer i forhold til det 
Socialpsykiatriske område: 

 

• Opførelsen af nyt og større psykiatrihospital og deraf afledte muligheder og 

udfordringer. 
 
• Arbejdes på fortsat at forbedre samarbejdet yderlige mellem behandlings – og 
Socialpsykiatri. (specielt i forhold til udfører) 
 
• Der skal ske en tilpasning af § 85 støtten, samt botilbuddene til fremtidens 
udfordringer. 

• Meget peger i retning af, at der vil skulle ske mere ”behandling” i vores 

socialpædagogiske tilbud end der gør i dag. Tendensen er, at de borgerne der er i 
botilbud i dag er mere komplekse og med ændret behov for støtte end tidligere. 
 

• Når de kommunale tilbud tilpasses, da huske, at informere og involvere de 
øvrige aktører i vores fælles løsninger. 
Dette ud fra betragtningen om at vi er forbundne kar. 

 


