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1.     Beslutningspunkter 
 

1.1     Afrunding og opsamling på udviklingsområder i Rammeaftale 2019-2020 

Ved Jesper Thyrring Møller 

 

Sagsfremstilling 
I Rammeaftale 2019-2020 er der arbejdet med 3 fælles udviklingsområder: 

• Den nære psykiatri  

• Fælles udviklingstiltag for børn og unge med autisme  

• Effekt, kvalitet og progression som det bærende princip  
 
Alle udviklingsaktiviteter har i 2020 været præget af corona-pandemien, hvilket bl.a. har betydet, at 
det har været nødvendigt at rykke aktiviteter fra foråret til efteråret, samt at aktivitetsniveauet har 
været sænket.  
 
Nedenfor fremgår en kort opsamling på arbejdet med udviklingsområderne med henblik på erfarings-
opsamling og afrunding af det fælles udviklingsarbejde i Rammeaftale 2019-20. 
 
Den nære psykiatri  
Alliancen om den nære psykiatri har i perioden haft fokus på at udvikle og afprøve fælles indsatser 
ift. de 2 første politisk prioriterede indsatsområder, der omhandler børn og unge i mistrivsel samt 
voksne borgere med svær psykisk sygdom. Alliancen har udviklet en række løsninger, som aktuelt 
er under afprøvning i klyngesamarbejdet. Derudover samarbejdsaftaler om hhv. fælles sundheds-
visitationer og udgående ambulante teams. Afprøvninger følges løbende i alliancens styregruppe 
med henblik på formidling af resultater og spredning af gode løsninger til hele regionen. 
 
Den nære psykiatri videreføres som udviklingsområde i Rammeaftale 2021-22 og Sundhedsaftalen 
og følges løbende i både DASSOS og KOSU. 
 
Fælles udviklingstiltag for børn og unge med autisme  
Visionen er at sikre en sammenhængende indsats mellem almen og specialområdet, så børn og 
unge med autisme får de bedste vilkår til at leve et godt liv og til at være en aktiv del af samfundet.  
Udviklingsområdet adresserer, at børn og unge med en diagnose inden for autismespektret ofte har 
vanskeligt ved at trives i almene skole- og ungdomsmiljøer.  
 
Arbejdet med udviklingsområdet har været forankret lokalt i kommunerne og regionen. DASSOS har 
suppleret og inspireret ved at skabe videndeling og udbrede kendskabet til de forskellige indsatser 
på tværs af kommunerne og regionen. Dette er sket på temadage for ledere og medarbejdere på 
tværs af det almene og specialiserede skoleområde. Temadagene har fokuseret på forebyggelse af 
skolevægring samt bedre overgange, som har været centrale indsatspunkter i rammeaftalen.  
På grund af corona-pandemien har det ikke været muligt at afholde den sidste temadag om peer-
støtte og forældresamarbejde. 
 
Effekt, kvalitet og progression som det bærende princip  
DASSOS har udarbejdet en fælles guideline til, hvordan vi styrker et fælles fokus på effekt, kvalitet 
og progression i vores samhandel på det specialiserede område (link). Formålet er at have fælles 
værktøjer og sprog, som kan anvendes til at kvalificere dialogen mellem myndighed og leverandør 
om effekt af tilbud uden at tvinge kommunerne til at lave ensartede progressionsmålinger. 
 
DASSOS besluttede, at år 2020 skulle bruges til at implementere guidelinen og følge op på, hvordan 
den bruges i kommuner og region. Desuden sikre en kobling til KL’s arbejde med styring og Fælles 
Faglige Begreber. Som led i implementeringen blev guidelinen formidlet til kommuner og region.  
Der blev desuden afholdt en virtuel workshop i efteråret 2020 med fokus på guidelinen, og hvordan 
der arbejdes med mål og progression.  
 

https://rammeaftale.viborg.dk/Indsatsomraader/Effekt-og-progression-2019-20
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DASSOS anbefaler, at guidelinen fortsat benyttes af kommuner og region i samhandlen på både 
børne, unge- og voksenområdet. Guidelinen kan også anvendes ved interne køb. 
 
Indstilling 
At DASSOS: 

• Drøfter erfaringer med det fælleskommunale samarbejde i relation til arbejdet med de fælles 
udviklingsområder  

• Tager afrundingen af arbejdet med udviklingsområderne i Rammeaftale 2019-2020 til efterretning  
 

Referat 
DASSOS tog afrundingen af arbejdet med Rammeaftalens udviklingsområder til efterretning. 
 
Den nære psykiatri fortsætter i Rammeaftale 2021-22. Lotte Henriksen oplyste, at der er behov for 
en ny kommunal styregrupperepræsentant, da Jørgen Andersen stopper til årsskiftet. Der er et 
ønske om, at flest mulige klynger repræsenteres i styregruppen. Ydermere er styregruppen i gang 
med at gøre status over indsatsområderne. 

 
Der var enighed om, at guidelinen skal sendes ud til kommunerne igen med opfordring til, at guide-
linen benyttes ved køb og salg af pladser. Desuden skal DASSOS sætte guidelinen på dagsordenen 
ultimo 2022 for at gøre status over brugen af guidelinen samt for at vurdere, om der er behov for 
justering. 
 
DASSOS takkede for den store indsats inden for de tre udviklingsområder. 
 

 

1.2      Arbejdet med udviklingsområdet ”Borgere med komplekse udfordringer” i 
Rammeaftale 2021-22 

Ved Jesper Thyrring Møller, Ann-Britt Wetche og Lone Rasmussen 

 

Sagsfremstilling 
Udviklingsområdet ”Borgere med komplekse udfordringer” er et nyt fælles udviklingsområde, der 
skal arbejdes med i Rammeaftale 2021-2022. DASSOS ønsker at arbejde med øget videndeling om 
løsninger og ideer til, hvordan vi i fællesskab mellem kommuner og region kan styrke tilbud og 
sammenhæng for børn og unge med komplekse udfordringer, samt skabe nye typer af tilbud og 
løsninger til voksne borgere med komplekse udfordringer.  
 
Baggrund 
Det nye udviklingsområde har sin baggrund i et oplevet efterspørgselspres på tilbud til borgere med 
komplekse udfordringer af forskellig art. På DASSOS mødet den 22. maj 2019 orienterede Region 
Midtjylland om, at der i dialogen med kommunerne opleves en gennemgående problematik omkring 
efterspørgsel af tilbud til borgere med komplekse problemstillinger. Der har efterfølgende været en 
dialog i DASSOS om, hvordan det oplevede efterspørgselspres kan håndteres i fællesskab uden 
nødvendigvis at etablere flere traditionelle botilbudsformer. På DASSOS mødet den 22. januar 2020 
blev det besluttet at etablere ”cirkler” som en ny arbejdsform, der skal understøtte videndeling og 
udvikling af løsninger og ideer på tværs. 
 
Forslag til kommissorium for ”cirkler” 
Der er på baggrund af beslutningen den 22. januar 2020 udarbejdet et udkast til et kommissorium for 
”cirkler” (bilag 1), der beskriver denne nye arbejdsform, hvor der etableres cirkler med fokus på 
videndeling, sparring og kvalitetsudvikling. Det er fagpersoner fra kommunerne og regionen, der 
konstituerer cirklerne, så der deles praksisnær viden på tværs. 
 
Hovedopgaverne i cirklerne er: 

• At fungere som et vidensnetværk, hvor der er samlet specialiseret viden fra kommunerne og 
regionen, og hvor fagpersoner i kommunerne kan henvende sig for at få sparring i konkrete 
borgersager og for at få hjælp til, håndtering af generelle problemstillinger ift. målgruppen. 
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• At fungere som et udviklingsforum, hvor der tænkes innovativt ift. kvalitetsløft og afprøvning af 
alternativer til traditionelle kapacitetsudvidelser  

 
Der skal være en værtskommune for hver cirkel, som har formandskabet for cirklen og som sørger 
for de formelle rammer. Cirklens formand skal være medlem af DASSOS for at sikre en fast kobling 
mellem cirklen og DASSOS. 
 
Det foreslås, at den samlede indsats understøttes af en læringsportal, der skal fungere som digitalt 
opsamlingspunkt, hvor viden og redskaber gøres tilgængelige og spredes til kommunerne for at 
understøtte praksisnær læring og kompetenceopbygning ift. borgere med komplekse udfordringer. 
 
Med afsæt i Rammeaftalen 2021-22 foreslås det, at DASSOS etablerer to cirkler i perioden – én 
cirkel på børne- og ungeområdet samt én cirkel på voksenområdet. Hver cirkel skal have fokus på et 
specifikt tema, som udvælges af DASSOS (se forslag til temaer i bilag 1). 
 
Spørgsmål til drøftelse i DASSOS vedr. forslag til kommissorium for cirklerne 
 
1. Vi sætter cirklerne i gang, fordi vi i fællesskab vil udvikle nye løsninger og alternativer til botilbud 

- men hvilke konkrete resultater/”produkter”/tilbud (ud over den foreslåede læringsportal) 
forestiller I jer, at der skal komme ud af cirklernes arbejde? 
 

2. Tænker I, at cirklerne har en rolle ift. borgere, så de fx involveres direkte i borgerforløb? Eller er 
det alene kommunernes fagpersoner, der kan trække på en cirkel? 

3. Skal det koste noget at benytte en cirkel? I kommissoriet lægges der op til, at der ikke er 
økonomi forbundet med cirklerne – er det en realistisk fremgangsmåde ift. at få kommuner og 
region til at lægge ressourcer i form af viden og arbejdskraft ind i cirklerne? 

 
Den videre dannelse af cirklerne 
På dagens møde lægges op til en drøftelse og godkendelse af kommissoriet samt en indledende 
interessetilkendegivelse fra kommuner og region ift. at indgå i cirkler. Efter mødet vil Fælles-
sekretariatet tilrette kommissoriet og tage kontakt til DASSOS med henblik på endelig interesse-
tilkendegivelse, så cirklernes deltagerkreds kan fastsættes. På DASSOS mødet i februar 2021 vil der 
blive gjort status på opstarten af cirklerne. 
 
Bilag 
Bilag 1: Forslag til kommissorium for ”cirkler” som arbejdsform i Rammeaftale 2021-2022 
 

Indstilling 
At DASSOS: 

• Godkender at arbejdet med udviklingsområdet ”Borgere med komplekse udfordringer” sker med 
”cirkler” som arbejdsmetode 

• Drøfter og godkender forslag til kommissorium for ”cirkler” som arbejdsform i Rammeaftale 
2021-2022 (bilag 1) 

• Drøfter og beslutter et tema for hhv. ”børnecirklen” og ”voksencirklen” (se forslag bilag 1, side 2) 

• Giver en indledende interessetilkendegivelse fra kommuner og region i forhold til at indgå i hhv. 
”børnecirklen” og ”voksencirklen” 

 
Referat 
DASSOS bakkede op om ”cirklerne” som arbejdsform for arbejdet med udviklingsområdet ”Borgere 
med komplekse udfordringer”. Der var tilslutning til tankegangen om, at der er brug for de udviklende 
fællesskaber, som cirklerne repræsenterer, i forhold til at finde nye løsninger i form af alternativer til 
traditionelle kapacitetsudvidelser.  
 
DASSOS ønsker ikke at udpege en konkret målgruppe for arbejdet i hhv. ”børnecirklen” og ”voksen-
cirklen”. Konkret målgruppeafklaring overlades til de to cirkler, da det vurderes, at de har bedre 
forudsætninger for at prioritere. Udpegningen af ansvarlige kommuner for de 2 cirkler tages op på 
februar mødet i DASSOS sammen med et tilrettet kommissorium. 
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Der var enighed om, at cirklerne med tiden skal videreudvikles, og at det foreliggende forslag er 
første bud. Desuden var der enighed om, at det fremsendte kommissorium skal tilrettes yderligere, 
inden cirklerne iværksættes. 
 
DASSOS havde følgende input til kommissoriet: 

• Cirklerne skal ikke rådgive i konkrete borgersager. Her kan der i forvejen trækkes på VISO. I 
stedet skal arbejdet i cirklerne holdes på et organisatorisk niveau med fokus på i fællesskab at 
udvikle nye metoder. 

• Arbejdet i cirklerne skal være praksisnært. Af samme årsag skal cirklerne ikke have som opgave 
at adressere udfordringer ift. lovgivning m.m. til ministerier, KL mv.  

• Cirklerne skal primært arbejde med løsninger i form af nye metoder og nye typer tilbud, som ikke 
indebærer at udvide kapaciteten i botilbud og bygninger. 

• Cirklerne skal ikke være et nyt netværk 

• Cirklernes rolle ift. at understøtte flow skal indarbejdes i kommissoriet 

• Arbejdet i cirklerne skal bygge på en eksperimentel tilgang med fokus på udviklingsarbejde 
 

DASSOS ønsker at Socialstyrelsen inviteres ind i cirklerne, så styrelsens viden om målgrupperne 
bringes i spil, særligt i forhold til at sikre et tilstrækkeligt højt specialiseringsniveau i løsninger. 
Socialstyrelsen har meldt positivt tilbage og vil gerne deltage i cirklerne. 
 
Arbejdsgruppen for cirklerne indarbejder input fra DASSOS i kommissoriet. Karen Heebøl tilknyttes 
arbejdsgruppen som sparringspartner. Fællessekretariatet sender det reviderede kommissorium til 
DASSOS forud for februar mødet. 

 

 

1.3     DASSOS input til dialogmøde med Socialtilsynet 

Ved Jesper Thyrring Møller 

 
Sagsfremstilling 
I 2018 gik DASSOS i dialog med Socialtilsyn Midt og Silkeborg Kommune om, hvordan vi sammen 
kan styrke vores dialog og samarbejde. Initiativet har bl.a. resulteret i, at der årligt holdes et dialog- 
møde mellem et par DASSOS repræsentanter og tilsynet. 
 
På sidste DASSOS møde blev det aftalt, at Jesper Thyrring Møller, Lone Rasmussen og Ann-Britt 
Wetche deltager på vegne af DASSOS i dette års dialogmøde med tilsynet.  
 
Til forberedelsen af mødet ønskes input fra DASSOS ift. kommunernes og regionens oplevelse af  
hvad der fungerer godt samt oplevede udfordringer og udviklingsfelter i samarbejdet med tilsynet,  
der ønskes bragt ind i på dialogmødet.  
 
Indstilling 
At DASSOS: 

• Drøfter oplevelsen af samarbejdet med Socialtilsynet med henblik på at komme med input til det 
kommende dialogmøde 

 
Referat 

DASSOS gav input til det kommende dialogmøde med Socialtilsynet.  

 

Det blev aftalt, at sekretariatet samler input i et materiale, der rundsendes til DASSOS til orientering 

og kommentering forud for dialogmødet. Uddybende input samt konkrete cases til materialet kan 

sendes til sekretariatet senest primo december.  
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1.4     Drøftelse vedrørende Forretningsudvalget  

Ved Jesper Thyrring Møller 

 

Sagsfremstilling 
Forretningsudvalget har gennem en længere årrække bestået af DASSOS repræsentanter fra: 
Struer (formand), Norddjurs, Viborg, Randers, Skanderborg, Holstebro, Herning og Aarhus 
Kommuner samt Region Midtjylland. 
 
DASSOS har aftalt, at perioden for udpegning til Forretningsudvalget er 2 år og følger rammeaftalen 
(jf. DASSOS 12.5.20). Udpegning sker på det sidste DASSOS møde i perioden.  
 
Forretningsudvalget har beslutningskompetence på vegne af DASSOS, og skal primært have fokus 
på driftsmæssige og tekniske forhold i rammeaftalesamarbejdet, herunder opfølgning på takst-
samarbejdet og initiativer og analyser af driftsmæssig betydning. 
 
Er der fortsat behov for et Forretningsudvalg i DASSOS? 
Forretningsudvalget mødes 2 gange årligt (mellem DASSOS møderne i foråret og efteråret).  
 
I 2020 har der ikke været møder i Forretningsudvalget. Mødet i marts blev aflyst, da det skulle have 
været afholdt kort tid efter nedlukningen, og der derfor var fokus på den akutte håndtering af Covid-
19 situationen. Mødet i oktober blev aflyst ud fra en vurdering af, at der ikke var presserende sager 
til dagsordenen. 
Spørgsmålet er om der nu, hvor vi er overgået til en 2 årig rammeaftaleperiode, fortsat er behov for 
at have et fast Forretningsudvalg i tilknytning til DASSOS? Erfaringen er, at det har været vanskeligt 
at ”adskille” Forretningsudvalgets fokus på den tekniske del af rammeaftalesamarbejdet fra det mere 
strategiske fokus i DASSOS. 
 
Det er forventningen at der i de kommende år vil blive lanceret en række større reformer, der har 
indflydelse på rammeaftalens område (fx evalueringen af det specialiserede socialområde og 10 års 
planen for psykiatrien). Samtidig igangsætter DASSOS et større udviklingsarbejde om etablering af 
”cirkler” for borgere med komplekse udfordringer (se punkt 2.1) samt fremtidssikring af takstfilen. 
Spørgsmålet er, om drøftelser heraf bør høre hjemme i DASSOS eller i Forretningsudvalget? 
 
Der lægges op til en fælles drøftelse af perspektiver og ønsker i forhold til, om der fortsat er behov 
for et Forretningsudvalg i DASSOS. Ønskes Forretningsudvalget opretholdt, skal den kommunale 
deltagerkreds udpeges for rammeaftaleperioden 2021-2022 under hensyntagen til repræsentativ 
geografisk spredning og kommunestørrelse 
 

Indstilling 
At DASSOS: 

• Drøfter og aftaler hvorvidt Forretningsudvalget ønskes nedlagt eller opretholdt i den kommende 
rammeaftaleperiode.  

 
 

Referat 
Der var enighed om, at Forretningsudvalget nedlægges med virkning fra 2021. 
 
Der bliver en fælles temadrøftelse mellem DASSOS og DKS (Den Kommunale Sundhedsstyre-
gruppe) om organisering af samarbejdsstrukturen den 11. februar 2021 i forlængelse af DASSOS 
mødet samme dag, hvor forenkling af samarbejdet er på dagsordenen. 
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1.5     Permanentgørelse af familieplanlægningsindsats i rusmiddelbehandlingen 

Ved Sanne Ravnsbæk, Leder af Familieambulatoriet, Region Midtjylland 

 

Sagsfremstilling 
Familieambulatoriet har på anbefaling af Fødeplanudvalget i Region Midtjylland fremsendt en sags-
fremstilling til DASSOS med henblik på at drøfte muligheden for at permanentgøre satspuljeprojektet 
”Familieplanlægningsindsats i alkohol- og stofbehandlingen". 
 
På mødet vil leder af Familieambulatoriet, Sanne Ravnsbæk, introducere DASSOS for projektet og 
ønskerne om videreførelse med henblik at afsøge kommunernes umiddelbare tilkendegivelser. 
 
Baggrund 
I satspuljeprojektet har Familieambulatoriet i Region Midtjylland udviklet og forankret en metode til 
systematisk familieplanlægningsindsats for kvinder i den fødedygtige alder som led i deres 
behandling i kommunernes alkohol- og stofbehandling. Indsatsen der skal forebygge at børn fødes 
med rusmiddelskader, omfatter kompetenceudvikling hos behandlere i rusmiddelcenteret, 
metodeudvikling samt tilbud om sikker gratis prævention.  
 
Familieambulatoriet afholder samarbejdsmøder med alle 19 kommuner, hvor lederne af rusmiddel-
centrene deltager. Familieambulatoriet tilkendegiver, at kommunerne på disse møder efterlyser, at 
familieplanlægningsindsatsen fastholdes, nu hvor satsprojektet er afsluttet. 
 
Årligt budget for permanentgørelse af familieplanlægningsindsatsen i alkohol- og rusmiddelbehand-
lingen i alle kommuner i Region Midtjylland anslås til samlet 700.000 kr. Hvis ikke alle kommuner i 
Midtjylland ønsker at benytte sig af indsatsen, vil Familieambulatoriet kunne tilbyde en model, hvor 
de kommuner, der ønsker at gøre brug af funktionerne, har mulighed for det mod et givent beløb. 
Dog med et minimumsbudget på 50% af det samlede budget. 
 
Interessetilkendegivelse i DASSOS 
Sagsfremstilling fra Familieambulatoriet med beskrivelse af satspuljeprojektet, potentielle effekter af 
familieplanlægningsindsatsen samt budget for videreførelse er vedlagt som bilag 2. Slutrapport for 
satspuljeprojektet er vedlagt som bilag 3. 
 
Sagen drøftes i DASSOS med henblik på at afsøge kommunernes umiddelbare tilkendegivelser i 
forhold til at permanentgøre projektet. På baggrund heraf har Familielaboratoriet efterfølgende 
mulighed for at kontakte kommunerne med henblik på at afklare, om man i den enkelte kommune 
ønsker at tilslutte sig en permanentgørelse af indsatsen. 
 
Bilag 
Bilag 2: Sagsfremstilling til DASSOS fra Familieambulatoriet i Region Midtjylland 
Bilag 3: Slutrapport 2020 på satspuljeprojekt om familieplanlægning i alkohol- og stofbehandlingen 
Bilag 4: Projekt familieplanlægning i alkohol- og stofbehandlingen (oplæg til DASSOS 23.11.20) 
 
Indstilling 

• Familieambulatoriet i Region Midtjylland forelægger sagen for DASSOS med henblik på at drøfte 
muligheder og afsøge umiddelbare kommunale tilkendegivelser i forhold til at permanentgøre 
tilbuddet om familieplanlægningsindsats til borgere i rusmiddelbehandling i Region Midtjylland 

 
Referat: 
Leder af Familieambulatoriet, Sanne Ravnsbæk, introducerede projektet og dets resultater 
(præsentation er vedlagt som bilag 4). DASSOS tog oplægget til efterretning. 
 
Der var generelt opbakning til at fortsætte familieplanlægningsindsatsen, men også et behov for at 
se kritisk på den del af budgettet, der omhandler evaluering/dataopsamling. 
 
DASSOS opfordrer Familieambulatoriet til at tage kontakt til de 19 kommuner for at afklare den 
enkelte kommunes tilsagn om at gå med i en permanentgørelse af indsatsen. 
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1.6      Status og opmærksomhedspunkter i forbindelse med COVID-19 

Ved Jesper Thyrring Møller 

 

Sagsfremstilling 
DASSOS repræsentanter giver en gensidig orientering om status på den aktuelle COVID-19 
situation, herunder eventuelle opmærksomhedspunkter i forhold til smittepres, samarbejdet med 
statslige myndigheder og regionen, nationale restriktioner, systematisk test, takster mv. 
 
Indstilling 
At DASSOS: 

• Giver en gensidig orientering om status på COVID-19 situationen samt eventuelle opmærksom-
hedspunkter 

 
Referat 
Lone Rasmussen fremhævede, at der er udfordringer i forhold til, hvor hurtigt kommunerne kan få 
testet sit personale på det sociale område.  

 
Mette Andreassen er med i KL’s baggrundsgruppe og opfordrede kommunerne til at komme med 
punkter, der kan bringes ind i dette nationale forum. Mette Andreassen har bl.a. dagsordenssat 
udfordringer med at mange medarbejdere anvender værnemidler en stor del af arbejdsdagen. Hun 
ønsker at det undersøges, om man via KVIK-samarbejdet kan tilbyde et bredere sortiment af 
produkter (særligt mundbind og visirer), som lever op til kravene. Hvis det er et fælles problem, kan 
alle kommuner henvende sig sammen for at presse på ift. at få flere produkter. 

 
 

1.7     Planlægning af nyt døgn- og dagtilbud for borgere med erhvervet hjerneskade  

Ved Ann-Britt Wetche 

 

Sagsfremstilling 
Region Midtjyllands Specialområde Hjerneskade har de seneste år haft både fuld belægning og 
yderligere stor søgning efter pladser på specialområdets fem døgntilbud til borgere med erhvervet 
hjerneskade. 

 

Region Midtjylland har derfor genoptaget tidligere drøftelser med Skanderborg Kommune om 
opførelsen af et nyt døgn- og dagtilbud til målgruppen på en grund udlagt til formålet i Ry, og ønsker 
nu at gå videre med planlægningen af et nyt tilbud.  

 

Det nye døgntilbud planlægges indrettet med 24 døgnpladser efter Servicelovens § 107/108 samt et 
mindre dagtilbud efter Servicelovens § 104, som også vil kunne benyttes af eksterne brugere. 
Baggrunden for etableringen af tilbuddet er uddybet i bilag 5. 

 

Region Midtjylland forelægger forlods sagen for DASSOS med henblik på kommunal tilkendegivelse 
til det videre arbejde med at etablere tilbuddet. 

 

Bilag 

Bilag 5: Sagsfremstilling RM om planlægning af et nyt tilbud for borgere med erhvervet hjerneskade 

 

Indstilling 
At DASSOS: 

• Tilkendegiver sin vurdering af Region Midtjyllands planer om opførelse af et nyt døgn- og dag-
tilbud for borgere med erhvervet hjerneskade med 24 døgnpladser og tilhørende dagtilbud  
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Referat 
DASSOS drøftede det oplevede behov for flere døgnpladser til borgere med erhvervet hjerneskade. 
Der var forskellige tilkendegivelser. Nogle kommuner gav udtryk for at de oplever kapacitetsudford-
ringer på tilbud til målgruppen, nogle kommuner oplever i mindre grad mangel på relevante tilbud, 
mens andre kommuner ikke oplever kapacitetsudfordringer.  

  
DASSOS anbefaler på den baggrund at regionen fremsender data om egne pladser og efter-
spørgsel, således at kommunerne får mulighed for at supplere med data om pladser til målgruppen, 
oplysninger om eventuelle udvidelsesplaner mv., som kan have betydning for den fremtidige efter-
spørgsel. Det er Region Midtjylland, der som driftsherre træffer beslutning om opførelsen af det 
påtænkte nye døgn- og dagtilbud. 

 
 

1.8     Drøftelse af anvendelsen af ledig kapacitet på de særlige pladser i Psykiatrien 

Ved Anders Kjærulff, koncerndirektør, og Tina Ebler, Direktør for Psykiatrien, Region Midtjylland 

 

Sagsfremstilling  

Region Midtjylland har etableret i alt 32 særlige pladser i psykiatrien. En væsentlig andel af de 

særlige pladser har siden oprettelsen i 2018 været ledige.  

 

Med ØA20 og FL20 blev der åbnet for, at hver region kan "ommærke" op til 25% af de ledige særlige 

pladser. På mødet i DASSOS den 27. august 2020 tilkendegav kredsen sin opbakning til Region 

Midtjyllands forslag om at ommærke de maksimale 8 særlige pladser pr. 1. september 2020. 

Samtidig tilkendegav kredsen, at de gerne ville indgå i en drøftelse af, hvorledes ledige pladser vil 

kunne anvendes. 

 

De ommærkede særlige pladser 

De ommærkede pladser er placeret i de samme fysiske rammer og varetages af den samme 

personalegruppe som de særlige pladser. Derfor skal målgruppen for de særlige pladser harmonere 

med det eksisterende behandlingsmiljø, dvs. at patienterne skal kunne drage nytte af og kunne 

indgå i et miljø med rehabiliterende behandling, idet faggruppen ikke er sammensat til at kunne 

håndtere akutte patienter. 

 

Målgruppen for de ommærkede pladser er: 

• Patienter med en sværhedsgrad, der svarer til, at de har behov for specialiseret behandling på 
såkaldt regionsfunktionsniveau. Det kan eksempelvis være patienter med tre genindlæggelser 
inden for seks måneder, patienter med behov for et stabilt miljø til den afsluttende beskrivelse 
eller færdigbehandling, eller det kan være patienter med psykotiske lidelser, hvor den 
medicinske behandling ikke har haft den forventede effekt, og hvor der kan suppleres med 
terapeutisk behandling og sikres stabil medicinsk behandling over en længere periode.  

• Patienter med dobbeltdiagnose, dvs. et samtidigt misbrug, der er uden tilknytning til psykiatrien 
på grund af kronisk ustabilitet 

 

I særlige tilfælde kan velfungerende anbringelsesdømte visiteres til en plads, hvis de er langt i deres 

behandlingsforløb og har behov for afprøvning, udslusning mv. 

Der er tale om frivillige behandlingsophold, og et ophold på en ommærket særlig plads vil som 

udgangspunkt have en varighed på 2-3 måneder. Fokus er på at stabilisere patienternes funktions-

niveau ved at arbejde i faste rammer med en fast struktur samt med fokus på recovery.  

 

Herefter vil kommunen have mulighed for at genhenvise/henvise patienter til de særlige pladser, hvis 

der er behov herfor. 

 

Visitationen til de ommærkede pladser foretages af psykiatrien. Alle afdelinger i almenpsykiatrien har 

mulighed for at benytte de ommærkede pladser. 
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Oplæg til drøftelse af anvendelsen af den ledige kapacitet 

Pr. 26. oktober 2020 var alle 10 særlige pladser i Viborg i brug. Af de 14 særlige pladser i Skejby var 

7 pladser i brug og 7 pladser var ledige. Samlet set var der dermed 7 ledige særlige pladser. Alle 8 

ommærkede pladser var i brug.  

 

Der er således fortsat udfordringer med at få de særlige pladser besat. 

 

Det samlede antal pladser i den enkelte region er fastsat på nationalt niveau, og Region Midtjylland 

har derfor ikke mulighed for at reducere antallet yderligere, så det svarer til efterspørgslen. 

 

Målgruppen og visitationskriterierne for de særlige pladser er tilsvarende fastlagt i Psykiatriloven og 

er derfor ligeledes vanskelige at justere på. 

 

Det foreslås, at kredsen drøfter, hvordan den ledige kapacitet på de særlige pladser kan anvendes 

bedst muligt. Et aspekt heraf kan være, om færdigbehandlede patienter i højere grad kan visiteres til 

de særlige pladser, hvor de har bedre mulighed for at kunne fastholde deres funktionsniveau i et 

rehabiliterende miljø. 

 

Til orientering udgør taksten for færdigbehandlede fra og med syvende til og med trettende senge-

dag 1.976 kr. (2016-niveau). Fra og med den fjortende sengedag er taksten 3.952 kr. (2016-niveau) 

for hver sengedag. Den kommunale finansiering af en særlig plads udgør 4.054 kr. pr. opholdsdag. 

 

Bilag 

Bilag 6: Oplæg om Særlige pladser i Region Midtjylland (oplæg til DASSOS 23.11.20) 

 

Indstilling 

At DASSOS: 

• Drøfter hvordan kommuner og region i fællesskab kan sikre, at kapaciteten på de særlige 
pladser udnyttes 
 

Referat 
Anders Kjærulff og Tina Ebler indledte dialogen med et kort oplæg (vedlagt som bilag 6). 

DASSOS drøftede de særlige pladser og udfordringen med at få udnyttet de særlige pladser. 

Drøftelserne drejede sig bl.a. om udfordringen med visitationskriterierne, som er fastlagt i Psykiatri-

loven. Der er tale om håndfaste kriterier, hvorfor der ikke meget rum til fortolkning. Dette gør det 

svært ad denne vej at få flere borgere ind på de særlige pladser. Praksis har vist, at det ikke er 

lykkedes. Der er tale om en generel problemstilling, hvor alle regioner oplever udfordringer med 

ledige pladser. 

Drøftelsen viste, at der er et behov for, at regionen præciserer forskellen mellem ommærkede og 

særlige pladser. Desuden skal det gøres klart, hvilken indflydelse kommunerne har og ikke har.     

Der skal skabes gennemskuelighed fx ift. visitationsprocessen.  

Desuden blev det drøftet, om det er hensigtsmæssigt at de bruge særlige pladser på færdig-

behandlede borgere.  

Det blev anvist som en del af løsningen på udfordringerne med den ledige kapacitet, at der sættes 

fokus på de gode borgerforløb, og dermed fokus på, hvad de særlige pladser kan. DASSOS 

anbefalede, at der skal laves businesscases fra regionen på de gode forløb. Kommunerne kan være 

behjælpelige hermed.  

Udgangspunktet for brug af de særlige pladser er fortsat, at kommunerne kun bruger de tilbud, som 

er rigtige for borgerne.  
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2.     Orienteringspunkter 
 

2.1      National evaluering af de særlige pladser i Psykiatrien 

Ved Jesper Thyrring Møller 

 

Sagsfremstilling 
Sundheds- og Ældreministeriet har efter dialog med KL og Danske Regioner anmodet VIVE om at 
evaluere de særlige pladser i psykiatrien.  
 
Formålet er at vurdere, hvorvidt de særlige pladser bidrager til at stabilisere borgerens helbred og 
forbedrer borgerens evne til at mestre hverdagen, samt hvorvidt antallet af voldsepisoder, konflikter 
og anvendelse af tvang nedbringes. Herudover skal evalueringen vurdere fordele og ulemper ved 
organiseringen og finansieringen af de særlige pladser, sammenhængen til øvrige tilbud, visitation, 
målgruppen mv. 
 
Evalueringen skal være færdig ultimo marts 2021 med henblik på at kunne indgå i næste års 
økonomiforhandlinger. 
 
Til brug for evalueringen skal VIVE bl.a. interviewe direktører og ledere i region og kommuner. 
Derudover foretages spørgeskemaundersøgelse blandt 5-10 repræsentanter fra hver kommune, der 
har haft borgere på de særlige pladser. Der foretages også interviews af borgere, der har været 
indlagt på en særlig plads. 

Sekretariatet hjælper VIVE med at organisere dataindsamlingen og vil i den forbindelse kontakte 

DASSOS med henblik på at identificere kommunale deltagere til evalueringen. 

 

Indstilling 

• At DASSOS tager orienteringen til efterretning 
 
Referat: 
Efter drøftelsen i DASSOS har følgende meldt ind på at indgå i interviews med VIVE på vegne af de 
midtjyske kommuner i forbindelse med evalueringen af de særlige pladser: 
 
Direktørinterview: Lotte Henriksen (Aarhus Kommune) og HC. Knudsen (Hedensted Kommune) 
 
Interview med ledere/nøglepersoner: Dorthe Isaksen (Lemvig Kommune), Helle Mikkelsen 
(Ringkøbing-Skjern Kommune), Lene Hornstrup (Struer Kommune) og Lotte Freudendahl Kjeldsen 
(Aarhus Kommune) 
 
Derudover skal fagpersoner fra alle kommuner, der har haft borgere på de særlige pladser, deltage i 
en spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med VIVEs evaluering. 
 

 

2.2      Status på Ungementorordningen 2020  

Ved Jesper Thyrring Møller 

 

Sagsfremstilling 
Der er afholdt årligt statusmøde mellem de 7 faste deltagerkommuner i ungementorordningen 
(Favrskov, Horsens, Norddjurs, Syddjurs, Silkeborg, Skanderborg og Viborg Kommuner). 
 
Pr. oktober er der startet 14 nye mentorforløb i 2020 og der er tilfredshed med ordningen blandt de 
deltagende kommuner. Flere nye forløb ventes opstartet i de kommende måneder. 
 
Ungementorordningen er udvidet til også at omfatte unge med langvarige følger efter hjernerystelse.  
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Det er aftalt mellem deltagerkommunerne, at det eksisterende aftalegrundlag (link) udvides med 
beskrivelse af visitationskriterier for denne målgruppe, som kan anvendes i forbindelse med 
kommunernes visitation. 
 
Det er fortsat muligt for kommuner uden for ordningen af tilkøbe ungementorforløb. Såfremt andre 
kommuner ønsker at indgå i ordningen som fast deltagerkommune fra 2021, er dette en mulighed. 
 
Indstilling 

• At DASSOS tager orienteringen til efterretning 
 

Referat: 
Det går godt med Ungementorordningen. Tilbuddet er tilgængeligt for alle kommunerne i Midtjylland, 
og DASSOS opfordrer kommunerne til at bruge tilbuddet. 
 
DASSOS tog orienteringen til efterretning. 
 

 

2.3      Flytning af KKR’s Januarkonference 2021 til maj  

Ved Jesper Thyrring Møller 

 

Sagsfremstilling 
Grundet corona-situationen har KKR’s formandskab besluttet at flytte Januarkonferencen fra den 19. 
januar til tirsdag den 11. maj 2021 kl. 16.00-19.00 i Jysk Park i Silkeborg. 
 
Januarkonferencen 2021 sætter fokus på fremtidens specialiserede socialområde med afsæt i det 
nye udviklingsområde ”Borgere med komplekse udfordringer”.  
 
Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af Ann-Britt Wetche, Marianne Berthelsen, Anette Holm 
og sekretariatet, som er ansvarlige for program og afholdelse af konferencen. 
 
Socialminister Astrid Krag er inviteret. Stefan Hermann, rektor på Københavns Professionshøjskole, 
samt Henrik Frostholm, kontorchef i Socialstyrelsen, deltager med oplæg i paneldebat. Der er plan-
lagt fire workshops vedr. borgerrejse som metode, dilemmaer på beskæftigelsesområdet, fremtidens 
boformer samt udvikling af nye tilbud og tilgange.  
 
Der vil blive udsendt invitation og program for konferencen i februar 2021. 
 
Indstilling 

• At DASSOS tager orienteringen til efterretning 
 
 
Referat: 
DASSOS tog orienteringen til efterretning.  
 
Udgangspunktet er, at der afholdes en fysisk konference, men overvejelserne om at det kan blive 
nødvendigt med en virtuel konference er til stede. 

 
 

 

 

  

file:///C:/Users/vpmesm/Downloads/Aftalegrundlag%20for%20Ungementorordningen%20ved%20Hammel%20Neurocenter%20pr%201720.pdf
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2.4     Opsamling fra KLs Koordinationsforum 

Ved Lotte Henriksen og Jette Lorenzen, DASSOS repræsentanter i Koordinationsforum 

 

 

Sagsfremstilling 
KL’s Koordinationsforum på det specialiserede social- og specialundervisningsområde er et 
direktørforum etableret på tværs af de 5 KKR’er. Koordinationsforums funktion er at forestå den 
tværregionale koordination i forbindelse med rammeaftalen, herunder følge udviklingen i kapacitet 
og belægning på de mest specialiserede tilbud på tværs af regionsgrænser.  
 
DASSOS orienteres om de vigtigste punkter fra mødet i Koordinationsforum den 20. november. 

 
Indstilling 

• At DASSOS tager orienteringen til efterretning 
 

 
Referat: 
Lotte Henriksen orienterede om mødet i Koordinationsforum den 20. november 2021. 
 
Lotte fremhævede bl.a., at Kofoedsminde har kapacitetsmæssige problemer og har svært ved at 
håndtere efterspørgslen på pladser. Det er derfor relevant at overveje et nyt tilbud i Vestdanmark.  

 

Der er behov for at finde løsninger ift. domsfældte type 2-borgere. Frem til stationær kapacitet er klar 
på Kofoedsminde, opfordrer KL og Koordinationsforum til, at alle kommuner, der har borgere med 
domstype 2 på Kofoedsminde, følger op på borgerne og revurderer om anbringelsen på Kofoeds-
minde skal opretholdes. Ligeledes opfordres kommunerne til at overveje om borgere med type 2-
dom kan rummes i et af landets andre åbne §108 tilbud, som er godkendt til målgruppen. Alle 
landets kommuner vil modtage en henvendelse Koordinationsforum herom. 

 

Der er nedsat en arbejdsgruppe i Social- og Indenrigsministeriet om Kofoedsminde, der adresserer 
problemstillingen. Arbejdsgruppen kigger også på finansieringsordningen, hvor der p.t. er objektiv 
finansiering. 

 

 

2.5     Orientering om brev til Socialministeren vedr. kommunernes økonomiske  
          forpligtelse ift. domfældte udviklingshæmmede grønlandske/færøske borgere 

 
 

Ved Jesper Thyrring Møller 
 

Sagsfremstilling 
KL har rejst en politisk sag på baggrund af, at de grønlandske myndigheder har ændret praksis og 
afviser betaling for anbragte udviklingshæmmede borgere, når de får en dansk dom. Der er ofte tale 
om meget omfattende udgifter, som kommer til at påhvile den enkelte danske kommune. 
 
I vedlagte henvendelse til ministeren anbefaler KL at betalingsforpligtelsen for grønlandske/færøske 
domfældte udviklingshæmmede borgere, som praksis tidligere har været, forbliver hos Grønland/ 
Færøerne, når disse borgere begår ny kriminalitet og modtager en dansk dom under deres ophold i 
Danmark. 
 
Bilag 
Bilag 7: Brev til ministeriet vedr. domfældte udviklingshæmmede grønlandske og færøske borgere 
 
Indstilling 

• At DASSOS tager orienteringen til efterretning 
 

Referat 
DASSOS tog orienteringen til efterretning. 
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2.6     Mødeplan for DASSOS og Forretningsudvalget 2021 

Ved Jesper Thyrring Møller 

 

Sagsfremstilling 
DASSOS har fået tilsendt kalenderinvitationer til møderne i 2021. Mødeplanen fremgår nedenfor: 
 
Møder i DASSOS i 2021:  

• 11. februar (kl. 10-13, Regionshuset Viborg) 

• 4. maj (kl. 9-12, Regionshuset Viborg)  

• 1. september (kl. 9-12, Viborg Rådhus)  

• 25. november (kl. 9-12, Viborg Rådhus)  
 
Møder i Forretningsudvalget 2021: 

• 24. marts (kl. 9-11, Regionshuset Viborg) 

• 12. oktober (kl. 9-11, Viborg Rådhus)  
 

Indstilling 

• At DASSOS tager orienteringen til efterretning 
 

Referat: 
DASSOS tog orienteringen til efterretning med følgende bemærkninger. 

 
Forretningsudvalget er nedlagt (jf. punkt 1.4), hvorfor der kun udsendes kalenderinvitationer til de fire 
mødedatoer for DASSOS i 2021. 
 
Mødet den 11. februar forkortes til kl. 10.00-12.00 og flyttes til Brande. Mødet efterfølges af et møde 
kl. 12.00-14.30 om fælles temadrøftelse mellem DASSOS og DKS om organisering af 
samarbejdsstrukturen. 
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3.     Punkter til kommende møder 

 

3.1      Punkter til næste møde i DASSOS 

Ved Jesper Thyrring Møller 

 

Sagsfremstilling 

Næste møde i DASSOS er den 11. februar 2021 i Regionshuset Viborg.  

Punkter til mødet kan meldes ind til Sekretariat for Rammeaftaler senest den 22. januar 2021.  

 

Følgende sager forventes dagsordenssat: 

• Evaluering af det specialiserede socialområde 

• Opfølgning på sammensætning og igangsætning af ”cirkler” i forbindelse med rammeaftalen 

• Opfølgning på dialogmøde med Socialstyrelsen 

• Program for KKR konference den 11. maj 2021 

 

Indstilling 

At DASSOS:  

• Tager den foreløbige sagsoversigt til efterretning, og  

• Drøfter om der er andre sager til dagsordenen 

 
Referat: 
Mødet den 11. februar 2021 afkortes til to timer kl. 10.00-12.00, og der laves en efterfølgende 
temadrøftelse med DKS. 

 
 

3.2      Eventuelt 

 
Jesper Thyrring orienterede om, at der kommer fælles proces mellem sundheds- og social-
direktørerne om samarbejdsstruktur frem mod en ny valgperiode (2022) ift., hvordan vi organiserer 
os bedst (jf. mødeplanen punkt 2.6). 

 
 

 

 

 
 


