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1. Godkendelse af dagsorden og referat 
 

 

 

1.1 Godkendelse af dagsorden 
Ved Jesper Thyrring Møller 

 

Sagsfremstilling 

Godkendelse af dagsorden til dagens DASSOS møde. 

 

Indstilling 

• At dagsorden til DASSOS møde den 8. maj 2018 godkendes 

 

Referat 

Godkendt 

 

 

1.2 Godkendelse af referat 
Ved Jesper Thyrring Møller 

 

Sagsfremstilling 

Godkendelse af referat fra DASSOS møde den 7. februar 2018. 

 

Bilag 

Link til referat af DASSOS møde den 7. februar 2018 

 

Indstilling 

• At referatet fra DASSOS møde den 7. februar 2018 godkendes 

 

Referat 

Godkendt 

 

 

https://rammeaftale.viborg.dk/Moeder/DASSOS/Referater-2018
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2.     Beslutningspunkter 
 

2.1      Socialtilsyn Midt - hovedkonklusioner fra årsrapport  

Ved Ulla B. Andersen, tilsynschef i Socialtilsyn Midt, Simon Foldager, stabsleder i Socialtilsyn Midt, 
og Ken Engedal, Børne- og familiechef i Silkeborg Kommune 
 
Sagsfremstilling 
Jf. bekendtgørelse om rammeaftaler på det sociale område, skal konklusionerne fra Socialtilsynets 
seneste årsrapport indgå i drøftelserne om rammeaftalen.  
 
På dagens møde vil Socialtilsynet orientere om hovedpointerne i årsrapport 2017 (bilag 1). Rappor-
ten behandles af Silkeborg Kommunes Børne- og Ungeudvalg den 7. maj. 

 
Drøftelser vedrørende finansieringen af Socialtilsynet sker på DASSOS møde i august.  
  
Bilag  
Bilag 1: Årsrapport 2017 fra Socialtilsyn Midt  
  
Indstilling 
At DASSOS: 

• Drøfter hovedkonklusionerne i årsrapporten på baggrund af oplæg fra Socialtilsyn Midt  

 
Referat 

Socialtilsynet præsenterede hovedkonklusionerne fra årsrapporten for 2017.  

 

Socialtilsynet arbejder tæt sammen med bl.a. Patientsikkerhedstilsynet og Arbejdstilsynet om at ko-

ordinere og undgå overlap mellem tilsyn, så der sikres færrest muligt tilsynsdage.  

 

 

2.2      Behandling af udkast til Rammeaftale 2019-20 samt indkomne bemærkninger 

Ved Jesper Thyrring Møller 
 

 

Sagsfremstilling 

DASSOS skal på dagens møde behandle udkast til Rammeaftale 2019-20, herunder de indkomne 
bemærkninger til KKRs strategiske pejlemærker. Pejlemærkerne har været rundsendt til lokal kom-
mentering i kommuner og region forud for dagens møde (se bilag 2).  
 
Bemærkningerne fra kommuner og region samles og eftersendes til DASSOS efter kommenterings-
fristen, som er den 1. maj (bilag 3). 
 
DASSOS skal på dagens møde gennemgå de indkomne bemærkninger med henblik på at indarbej-
de evt. præciseringer eller tilføjelser til rammeaftalen. 
 
De strategiske pejlemærker, der foreslås omsat til fælles udviklingsområder i rammeaftalen, er: 

• Den nære psykiatri 

• Fælles udviklingstiltag for børn og unge med autisme 

• Effekt, kvalitet og progression som det bærende princip 
 

I udkast til Rammeaftale 2019-20 fremgår forslag til vision, initiativer og beskrivelse af de 3 foreslåe-
de udviklingsområder (bilag 4). 
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Rammeaftalen er ligesom sidste år udarbejdet i kortfattet form, og vil inden fremsendelse til KKR bli-
ve sat op i grafisk layout. 
 
Udkast til Rammeaftale 2019-20 har forud for dagens behandling været forelagt Forretningsudvalget 
til kvalificering (FU, 4.4.18). 
 
Styring og økonomi 
Ud over de faglige udviklingsområder, sætter rammeaftalen rammerne for styring af økonomi- og 
kapacitetsudviklingen på de omfattede tilbud. Aftaler herom er beskrevet i Styringsaftalen, som er et 
bilag til Rammeaftalen (link). 

 
Styringsaftalen for 2019-20 er i alt væsentligt identisk med tidligere års aftaler i forhold til de admini-
strative procedurer omkring takstberegning, opsigelsesvarsler mv. Forretningsudvalget har forud for 
DASSOS mødet behandlet udkast til Styringsaftalen og havde ingen bemærkninger (FU, 4.4.18).  

 
Den videre proces  
Efter dagens møde vil det tilrettede udkast til Rammeaftale 2019-20 blive rundsendt til godkendelse i 
DASSOS via mail i perioden den 9–15. maj 2018.  

 

Herefter sendes rammeaftalen til godkendelse i hhv. KD-net den 25. maj og KKR den 14. juni, hvor-
efter KKR sender den til endelig godkendelse i Byråd og Regionsråd. Frist for indgåelse af aftalen er 
den 15. oktober 2018 og aftalen træder i kraft pr. 1. januar 2019.  

 
Bilag 
Bilag 2: KKR henvendelse sendt til kommuner og region om kommentering af pejlemærker  
Bilag 3: Indkomne bemærkninger til pejlemærker for Rammeaftale 2019-20 (opdateret) 
Bilag 4: Udkast til Rammeaftale 2019-20  
  
Rammeaftalens bilag er tilgængelige på hjemmesiden:  
https://rammeaftale.viborg.dk/Rammeaftale/Rammeaftale-2019--2020 
 

Indstilling 

At DASSOS: 

• Behandler de indkomne bemærkninger til pejlemærkerne for rammeaftalen (bilag 3) med henblik 
på konkret stillingtagen til, hvilke justeringer og tilføjelser der ønskes indarbejdet i udkast til 
Rammeaftale 2019-20 (bilag 4) 

• Godkender Rammeaftalens bilag, herunder Styringsaftalen for 2019-20 

• Foretager godkendelse af udkast til Rammeaftale 2019-20 via mail i perioden 9-15. maj 2018 

 

Referat 

Alle kommuner og regionen har lokalt drøftet KKRs henvendelse om forslag til pejlemærker for Ram-

meaftale 2019-20 og tilkendegiver opbakning her til. DASSOS gennemgik de indsendte bemærknin-

ger, og har på baggrund heraf indarbejdet en række præciseringer i rammeaftalen. Bl.a. er det tilfø-

jet, at videndeling om faglige metoder og tilgange er et væsentligt element i samarbejdet om de 3 

udviklingsområder. 

 

DASSOS tilbagemelding ift. bemærkningerne fremgår af bilag 3. Bemærkningerne vil blive inddraget 

i arbejdet med at udfolde de konkrete initiativer for udviklingsområderne. 

 

Rammeaftalen skal behandles i KKR den 14. juni, hvorefter KKR sender den til godkendelse i Byråd 
og Regionsråd.  

 

https://rammeaftale.viborg.dk/Rammeaftale/Rammeaftale-2019--2020
https://rammeaftale.viborg.dk/Rammeaftale/Rammeaftale-2019--2020
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2.3  Status på opstart af de særlige psykiatripladser  

Ved Steinar Eggen Kristensen, DASSOS repræsentant i styregruppen for de særlige pladser  
 
Sagsfremstilling 
De særlige pladser i psykiatrien åbner den 1. maj 2018 med 14 pladser i Regionspsykiatrien Viborg 
og 7 pladser i Regionspsykiatrien i Risskov. På sigt etableres i alt 32 pladser i Midtjylland. 
 
Der har været afholdt informationsmøde, hvor stort set alle midtjyske kommuner var repræsenteret. 
Præsentationsmaterialet fra informationsmødet findes her (link).  

 
DASSOS gives på dagens møde en status på indstilling til visitation. Der ønskes en drøftelse af, om 
der af hensyn til den videre dialog om pladserne bør sendes en forespørgsel til kommunernes kon-
taktpersoner for at indsamle faktuel viden om: 

 
1. Om der er konkrete borgere kommunerne pt overvejer til visitation til de særlige pladser?  
2. Om der har været dialog med konkrete borgere om visitation til de særlige pladser?  
3. Hvad udfaldet af denne dialog har været? 
4. Hvilke evt. udfordringer der opleves ift. at visitere borgere til de særlige pladser? 
 
Der er fortsat dialog med KL og kommunale repræsentanter fra de øvrige regioner om fælles tilgang 
og håndtering af de særlige pladser.   

 
Indstilling 
At DASSOS: 

• Drøfter om det ønskes, at der indsamles viden om visitation til de særlige pladser via en fore-
spørgsel til kommunernes kontaktpersoner for de særlige pladser 

• Drøfter om der er behov for andre tiltag i forhold til de særlige pladser 
 

Referat 

Der har været et godt samarbejde med regionen om etablering af pladserne. Det tværsektorielle visi-

tationsforum er etableret, og der er foreløbigt 3 kommuner, der har indstillet borgere til visitation.  

DASSOS ønsker på denne baggrund ikke at sende en forespørgsel til kommunerne.  

 
 

2.4     Opfølgning på arbejde vedr. principper for sundhedsydelser på sociale tilbud 

Ved styregruppen: Lone Rasmussen, Kate Bøgh, Dorte Eastwood og Ann-Britt Wetche 

 

Sagsfremstilling 

DASSOS har igangsat et arbejde, som skal afdække rammerne for håndtering af sundhedsydelser 
og pege frem mod fælles principper for, hvordan sundhedslovsydelser defineres og håndteres i tak-
sten på sociale tilbud i Midtjylland. 

  
Kommissoriet for arbejdet blev godkendt af DASSOS på møde den 7.2.18, hvor der var enighed om,  
”at principperne bør bygge på en snæver fortolkning af sundhedsydelser af hensyn til dagligdagen 
og dokumentationspraksis. Desuden opfordres der til, at principperne udarbejdes med en intention 
om, at de ikke må have en opaddrivende effekt på taksterne”. 
 
Styregruppen har som følge heraf arbejdet ud fra en række grundlæggende hensyn, herunder øn-
sket om at fastholde mulighederne for, at sundhedslovsydelser kan leveres som en integreret del af 
et samlet tilbud til borgerne, at takster og udgifter er uændrede, at der er administrativ enkelthed og 
at beliggenhedskommunerne ikke påføres nye betydelige merudgifter. 
 

https://rammeaftale.viborg.dk/Saerlige-psykiatripladser
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På baggrund af en juridisk afdækning af de lovgivningsmæssige rammer for håndtering af sundheds-
lovsydelser i taksterne, må styregruppen konkludere, at er det ikke muligt at udarbejde sådanne 
principper, der vil kunne implementeres i praksis, fordi gældende lovgivning er til hinder herfor.  
En løsning vil således kræve en lovændring. 
 
KL analyse af rammerne for køb og salg af sociale ydelser 
I Økonomiaftalen for 2018 aftalte KL og Regeringen, at der skal gennemføres et "flerårigt analyse-
program med en række indsatsområder. Formålet er udvikling af redskaber, der kan understøtte flow 
og progression for den enkelte borger, kombineret med bedre styringsmuligheder for kommunerne".  
 
Som en del af analyseprogrammet har KL igangsat en analyse af rammerne for køb og salg af socia-
le ydelser. Analysen skal bl.a. undersøge, hvordan tilpasninger i takststrukturen kan sikre en mere 
omkostningseffektiv styring i kommunerne. Det forventes, at et delelement i denne analyse bliver at 
se på reglerne for mellemkommunal refusion af sundhedsydelser. Analysen skal afsluttes ved ud-
gangen af 2018. 
 
Styregruppens anbefaling 
På denne baggrund anbefaler styregruppen, at det igangsatte arbejde i KL afventes. Styregruppen 
har stillet sig til rådighed for KL som sparringspartner i dette arbejde.  
 
Danske Regioner er ligeledes optaget af problemstillingen og vil gå i dialog med Socialministeriet og 
KL om behovet for lovændringer på området. 
 
Samtidig anbefaler styregruppen, at DASSOS’ beslutning om at fastholde gældende praksis fortsæt-
ter indtil det juridiske grundlag ændres.  
 

Indstilling 

At DASSOS: 

• Tager orienteringen om, at arbejdet med principper for håndtering af sundhedslovsydelser i so-

ciale tilbud afventer KL’s analyse  

 

Referat 

Styregruppen har afdækket, at der ud fra den nuværende lovgivning ikke kan findes løsninger, der vil 
være neutrale for taksterne mv. Det blev aftalt, at gældende praksis fastholdes, idet udfaldet af KLs 
analyse afventes. Der følges op, når der er nyt omkring dette arbejde (forventeligt ved udgangen af 
2018). Styregruppen har stillet sig til rådighed for sparring i KLs analysearbejde. 
 

 

 

2.5      Drøftelse af forslag om flytning af rusmiddelbehandlingen 
Ved Steinar Eggen Kristensen 

  

Sagsfremstilling 

Danske Regioner har den 24. marts 2018 fremlagt et forslag om at flytte ansvaret for rusmiddelbe-

handlingen fra kommunerne til regionerne. Forslaget kommer i forlængelse af et udspil fra Sund-

heds- og Ældreministeriet, hvor regeringen varsler, at misbrugsbehandlingen på sundhedsområdet 

for mennesker med psykiske lidelser samles i regionerne. 

 

Sundhedsministeriet oplyser, at en eventuel overdragelse vedrører misbrugsbehandling af psykiske 

syge, og at der ikke er taget endelig stilling til, hvad målgruppen skal omfatte. Der er ikke givet en of-

ficiel udmelding om, hvornår de politiske forhandlinger vil pågå, men det forventes at være efter maj 

måned.  
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Opmærksomhed om sagen 

Flere kommuner har i den seneste tid orienteret byrådene om forslaget og gjort indsigelser i forhold 

til en flytning af opgaven. FSD (Foreningen af Kommunale Social‐, Sundheds‐ og Arbejdsmarkeds-

chefer) og FLOR (Foreningen af Ledere af Offentlige Rusmiddelcentre) har kontaktet ministeren med 

kritik af forslaget. Se vedlagte bilag. Samtidig opfordrer bl.a. FLOR til, at der fra kommunal side ska-

bes øget bevågenhed om sagen.  

 

KL arbejder aktuelt på et modspil til det oplæg, som Danske Regioner har fremsat om flytningen af 

opgaven. 

 

Der vurderes af flere kommuner, at der er behov for at skabe yderligere opmærksomhed om sagen 

evt. via en henvendelse fra KKR Midtjylland til ministeren med kommunale synspunkter (se forslag til 

KKR henvendelse i bilag 5, som eftersendes særskilt til DASSOS).  

 

Der ønskes en drøftelse i DASSOS af, hvordan vi fra Midtjylland både administrativt og politisk kan 

øge presset på at fastholde rusmiddelbehandlingen i kommunerne. 

 

Bilag 

Bilag 5: Forslag til henvendelse fra KKR Midtjylland til Sundhedsministeren (lukket bilag) 

Bilag 6: Henvendelse fra FSD til Sundhedsministeren  

Bilag 7: Henvendelse fra FLOR til Sundhedsministeren  

 

Indstilling 
 At DASSOS:  

• Tilslutter sig den foreslåede henvendelse fra KKR Midtjylland til Sundhedsministeren (bilag 5) 

• Drøfter om der kan gøres yderligere tiltag med henblik på at skabe politisk opmærksomhed om 
sagen  

 
Referat 

DASSOS tilsluttede sig, at der sendes en henvendelse fra KKR Midtjylland til Sundhedsministeren. 

Der opfordres til, at der sættes politisk fokus på sagen både lokalt og nationalt.  

 

 

 

2.6     Tilkøb af ledsagelse under ferie 
Ved Lotte Henriksen, Aarhus Kommune 

 

Sagsfremstilling 

Lov om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse under ferie (tilkøbsloven) trådte i kraft 1. januar 2018. 
Loven gør det muligt for kommunale og regionale døgntilbud at tilbyde borgerne over 18 år tilkøb af 
socialpædagogisk støtter under ferie, arrangementer mv. og udover den ledsagelse, der gives mu-
lighed for efter servicelovens §85.  

 
Aarhus Kommune anbefaler, at ordningen drøftes regionalt for at afdække, hvordan kommuner og 
region ønsker at anvende loven og evt. udarbejde en fælles retning for udmøntningen af loven. 
 
Formålet med drøftelsen er at søge ens tilgang til anvendelsen af loven, herunder at sikre ens til-
gang til beregning af tilkøbsydelsen, så både pris og tilbud ikke varierer markant på tværs af kom-
munerne i Region Midtjylland. 

 

I vedlagte notat har Aarhus Kommune beskrevet nogle opmærksomhedspunkter i forhold til udmønt-
ning af loven, som drøftelsen i DASSOS kan tage udgangspunkt i (bilag 8). Aarhus Kommune tilby-
der at forestå afdækningen og udarbejdelse af forslag om retningslinjer. 
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Bilag 

Bilag 8: Notat fra Aarhus Kommune vedr. socialpædagogisk ledsagelse  

  

 Indstilling 

 På anbefaling fra Aarhus Kommune ønskes det at DASSOS: 

• Drøfter om der skal tages initiativ til en afdækning af, hvordan de midtjyske kommuner og region 
ønsker at anvende tilkøbsloven, med henblik på fælles retning for udmøntningen af loven 

 

Referat 

DASSOS bakker op om, at der formuleres fælles overordnede retningslinjer for anvendelsen af til-

købsloven. Der er behov for hurtig handling, da det snart er sommerferie og enkelte kommuner alle-

rede har fået henvendelser fra borgere, der ønsker at benytte ordningen. 

 

Aarhus Kommune udarbejder forslag til retningslinjer med sparring fra Silkeborg Kommune, Skive 

Kommune og Region Midtjylland. Forslag rundsendes til DASSOS inden sommerferien, og der føl-

ges op på DASSOS mødet den 15. august 2018.  

 

 

 

2.7     Serviceeftersyn af magtanvendelsesreglerne på voksenområdet 
Ved Ann-Britt Wetche, Region Midtjylland 

 
Sagsfremstilling 

Børne- og socialministeriet har foretaget et serviceeftersyn af magtanvendelsesreglerne på voksen-
området (link). Som en del af serviceeftersynet har Ankestyrelsen gennemført et praksistjek af ud-
fordringer og dilemmaer på området (link).  

 
Serviceeftersynet bidrager til de politiske overvejelser om et evt. kommende lovforslag om ændringer 
af magtanvendelsesreglerne på voksenområdet.  
 

Region Midtjylland ønsker at rejse en drøftelse af anbefalingerne i ministeriets afrapportering. Til 
brug for drøftelsen har regionen sammenskrevet de væsentligste anbefalinger i vedlagte dagsor-
denspunkt (bilag 9) og notat (bilag 10). 

 
 Bilag 
 Bilag 9: Dagsordenpunkt til DASSOS-mødet den 8. maj 2018 fra Region Midtjylland  

Bilag 10: Notat vedr. serviceeftersyn af magtanvendelsesreglerne på voksenområdet  
 

Indstilling  
På anbefaling fra Region Midtjylland ønskes det at DASSOS: 

• Drøfter hvorvidt der er grundlag for fælles henvendelser til KL/Danske Regioner om særligt prio-
riterede anbefalinger i forbindelse med evt. kommende lovforslag. 

 
Referat 

Kommunerne og regionen kan genkende en lang række af de uhensigtsmæssigheder og dilemmaer, 
der i den eksisterende lovgivning på området har ledt til Børne- og socialministeriets konklusioner.  

 
Det er aftalt, at kommunerne og regionen i fællesskab indsamler en række konkrete eksempler her-
på med henblik på fremsendelse til de politiske partier i Folketinget til inspiration for fremtidig lovgiv-
ning på området. Erfaringer fra frikommunenetværket inddrages. 
 
Region Midtjylland indsamler materialet til brug for henvendelsen. 
 

http://socialministeriet.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2018/mar/ministre-serviceeftersyn-viser-behov-for-bedre-regler-for-magtanvendelse/
https://ast.dk/publikationer/praksistjek-magtanvendelse
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2.8 Kapacitetsudvidelse i Specialområde Autisme, Regional Midtjylland 
Ved Ann-Britt Wetche 

 

Sagsfremstilling 

Pr. 1. marts 2017 trådte en ny sagsgang i kraft i forbindelse med kapacitetsjusteringer på tilbud, der 
er omfattet af rammeaftalen. Ifølge den nye sagsgang skal lukning af hele tilbud samt justeringer 
med mere end 10 pladser sendes til godkendelse i DASSOS eller Forretningsudvalget. 

 

På denne baggrund forelægges DASSOS følgende høringssag fra Region Midtjylland: 

 

Region Midtjylland har fortsat venteliste og stor efterspørgsel efter døgntilbud til voksne med autis-

me, blandt andet til målgruppen af unge voksne med autisme og komorbiditet.  I april 2018 var der 

15 borgere på venteliste i målgruppen. Region Midtjylland ønsker derfor at udvide kapaciteten med 

13 døgnpladser i Viborg. Det kan ske ved sammenlægning af to eksisterende afdelinger i et nyt stør-

re botilbud med samlet set plads til 27 borgere, som ydes støtte efter servicelovens §§ 107-108. 

 

Under forudsætning af godkendelse i DASSOS og regionsrådets beslutning på møde den 30. maj 

2018, oprettes tilbuddet i 2 ejendomme i Viborgs nye byområde "Banebyen", som i øjeblikket er un-

der projektering. I Banebyen skabes i de kommende år en mangfoldig og dynamisk bydel med et in-

kluderende miljø, som denne målgruppe vil kunne profitere af. Af de 27 døgnpladser oprettes 7 

pladser som udslusningspladser med henblik på, at der løbende er fokus på borgernes progression i 

tilbuddet. 

 

Kapacitetsudvidelsen vil ske med virkning fra 1. marts 2019. 

 

Indstilling 

At DASSOS: 

• Godkender at kapaciteten i Specialområde Autisme udvides med 13 døgnpladser 
 
Referat 

DASSOS godkendte kapacitetsudvidelsen 

http://rammeaftale.viborg.dk/Nyheder/2017/Februar/Forenkling-af-DASSOS-og-sagsgang
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3. Punkter fra Hjerneskadesamrådene                 
 

Ved de kommunale formænd for hjerneskadesamrådene for hhv. børn og unge og for voksne / 
Dagny Kloster (Rådgivningschef, Børn og Unge, Holstebro Kommune) og Karin Holland (Direktør, 
Horsens Kommune)  
 
De to hjerneskadesamråd er nedsat af DASSOS og Sundhedsstyregruppen i 2014. Hjerneskade-
samrådenes opgave er at rådgive Sundhedsstyregruppen og DASSOS i forhold til at skabe sam-
menhængende forløb med høj faglig kvalitet for borgere for borgere med erhvervet hjerneskade.  

 
 

3.1  Prøvehandling af rådgiverteam for børn og unge med erhvervet hjerneskade 

Ved Dagny Kloster, kommunal formand i hjerneskadesamrådet for børn og unge 
  

Sagsfremstilling  
DASSOS drøftede den 23. august 2017 rapporten Rehabilitering pa specialiseret niveau fra hjerne-
skadesamrådene. Her blev det aftalt, at anbefalingerne fra rapporten vil blive fulgt op på med kon-
krete handlinger, der vil blive forelagt for DASSOS. På den baggrund præsenterer hjerneskadesam-
rådet for børn og unge et forslag om en prøvehandling med et tværkommunalt rådgiverteam, der 
skal imødekomme anbefalinger om børn og unge.  

 
Teamet skal tilbyde kommunerne rådgivning på specialiseret niveau i sager med børn og unge med 
erhvervet hjerneskade. Baggrunden er, at der er relativt få børn og unge med erhvervet hjerneskade. 
Det kan derfor være en udfordring for kommunerne at tilbyde rehabilitering på specialiseret niveau, 
som kommunerne er forpligtet til. Rådgiverteamet imødekommer samtidig Sundhedsstyrelsens an-
befaling om, at kommunerne etablerer et tværkommunalt samarbejde (se pkt. 3.3). 

 
Formålet med et fælles tværkommunalt rådgiverteam er i første omgang at tilbyde alle kommunerne 
rådgivning og sparring på specialiseret niveau. Efterfølgende skal de indsamlede erfaringer bruges 
til at dele viden om gode indsatser på tværs af kommuner.  

 
Rådgiverteamet vil bestå af hjerneskadekoordinatorerne fra Herning, Viborg og Skanderborg.  

 
Prøvehandlingen er omkostningsfri, idet hjerneskadekoordinatorerne yder gratis rådgivning i perio-
den. Opsamlingen på data om tilbud i kommunerne foretages af Hammel Neurocenter. Prøvehand-
lingen løber fra sommeren 2018 og fortsætter, til der er ydet rådgivning i 15 sager.  

 
Når prøvehandlingen er afsluttet vil DASSOS blive orienteret om resultaterne. Hvis det på baggrund 
af evalueringen vurderes, at der er basis for at videreføre ordningen, vil DASSOS få forelagt et for-
slag til forankring og finansiering af et fast rådgiverteam i Midtjylland. 

  
Prøvehandlingen har været drøftet i Familiechefnetværket, der enstemmigt bakker op om prøve-
handlingen.  
 
Bilag 
Bilag 11: Projektbeskrivelse af prøvehandling med tværkommunalt rådgiverteam  

  
Indstilling 
At DASSOS: 

• tager orienteringen om iværksættelse af prøvehandlingen til efterretning 
 

 

 

http://www.sundhedsaftalen.rm.dk/siteassets/vaerktojskasse/genoptraning/faktadokument----endelig-version.pdf
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Referat 

 DASSOS støttede op om prøvehandlingen. Det blev aftalt, at Hammel Neurocenter ved udskrivning 
 af et barn eller en ung i målgruppen sender udskrivningspapirerne både til kommunen og til rådgiver-
 teamet. Rådgiverteamet vil derefter kontakte kommunen og tilbyde gratis rådgivning og sparring om
 den konkrete sag.  
 
 DASSOS vil få præsenteret en evaluering af prøvehandlingen, når er ydet rådgivning i 15 sager.   
 
 

3.2      Faglige kompetencer ved rehabilitering på specialiseret niveau 

Ved Karin Holland, Horsens Kommune, kommunal formand i hjerneskadesamrådet for voksne 
  

Sagsfremstilling  
DASSOS drøftede den 23. august 2017 rapporten Rehabilitering pa specialiseret niveau fra hjerne-
skadesamrådene. Her blev det aftalt, at anbefalingerne fra rapporten vil blive fulgt op på med kon-
krete handlinger, der vil blive forelagt for DASSOS.  
 
På den baggrund præsenterer hjerneskadesamrådet for voksne en beskrivelse af de faglige kompe-
tencer, der bør være tilstede, når der udføres rehabilitering på specialiseret niveau. Hensigten med 
beskrivelsen er, at kommuner og region kan bruge det som et dialogredskab, når de tilrettelægger 
de konkrete tilbud til rehabilitering på specialiseret niveau. Beskrivelsen er vedlagt som bilag.  

  
Dokumentet udfolder hvilken generel viden om neurorehabilitering, som alle fagpersoner, der arbej-
der med rehabilitering på specialiseret niveau, bør have. Derudover fremgår det hvilke fagspecifikke 
kompetencer, de enkelte faggrupper bør have. Beskrivelsen imødekommer samtidigt Sundhedssty-
relsen anbefaling om, at kommunerne udarbejder kompetenceprofiler på medarbejdere, der udøver 
indsatser på specialiseret niveau. 
 
Hjerneskadesamrådet anbefaler, at DASSOS godkender dokumentet og videreformidler det til kom-
munerne og regionens sociale tilbud til inspiration ved etablering af tilbud. 
 
Bilag 
Bilag 12: Beskrivelse af faglige kompetencer ved rehabilitering på specialiseret niveau  

  
Indstilling 
At DASSOS: 

• Godkender dokumentet og sikrer videreformidling til kommunerne og regionens sociale tilbud  
 

Referat 

DASSOS godkendte dokumentet og tilslutter sig beskrivelsen af krav til faglige kompetencer, som 

kommunerne skal leve op til for at kunne tilbyde rehabilitering på specialiseret niveau. Der blev lagt 

vægt på, at kommunerne har mulighed for at tilkøbe de faglige kompetencer fra andre kommuner el-

ler aktører.  

 

Hjerneskadesamrådet for voksne med erhvervet hjerneskade sikrer videreformidling til kommunerne 

og regionen. 

 

 

http://www.sundhedsaftalen.rm.dk/siteassets/vaerktojskasse/genoptraning/faktadokument----endelig-version.pdf
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3.3      Servicetjek på hjerneskadeområdet (Indspil til KKR drøftelse) 

Ved Karin Holland, Horsens Kommune, kommunal formand i hjerneskadesamrådet for voksne 
 
             Sagsfremstilling 

Sundhedsstyrelsen har gennemført et Servicetjek af genoptrænings- og rehabiliteringsindsatserne til 
mennesker med en erhvervet hjerneskade. Servicetjekket viser bl.a., at kommunerne ikke lever op til 
Sundhedsministeriets bekendtgørelse om nye niveauer for genoptræning og rehabilitering på hjer-
neskadeområdet.  

 

Sagen har været drøftet i KL's Social- og Sundhedsudvalg, som indstillede, at sagen drøftes i KKR-
erne. På den baggrund skal KKR Midtjylland på mødet den 14. juni 2018 drøfte, hvordan kommu-
nerne kan samarbejde om at sikre kvaliteten af rehabilitering på specialiseret niveau (se bilag 13 
med den foreløbige sagsfremstilling til KKR). DASSOS og KOSU er anmodet om at give input til 
drøftelserne i KKR.  

 

I sagen til KKR fremgår det, at Sundhedsstyrelsen på baggrund af Servicetjekke påpeger følgende:  
- Kommunernes visitation til genoptræning på hhv. basalt og avanceret niveau er uensartet 

på tværs af kommunerne. 
- Kommunerne efterlever ikke de særlige krav til genoptræning på avancerede niveau, når 

det gælder kompetencer, volumen, udstyr mv. Den væsentligste forskel mellem de to ni-
veauer pt. består i intensivitet og varighed.  

- De færreste kommuner har udarbejdet kompetenceprofiler på medarbejdere , der udøver 
indsatser på avanceret niveau i kommunerne (det er dog ikke et krav).  

- Det har ikke været muligt at finde kommuner, der indgår i tværkommunale samarbejder, 
hvilket også indikerer, at kommunerne ikke efterlever retningslinjerne 

 

Initiativer i Midtjylland  
Hjerneskadesamrådene har med de to foregående sager (pkt. 3.1. og pkt. 3.2) præsenteret to initia-
tiver, der imødekommer flere af udfordringer Sundhedsstyrelsen på baggrund af Servicetjekket på-
peger. De to initiativer er udarbejdet på baggrund af anbefalinger fra hjerneskadesamrådenes rap-
port om rehabilitering på specialiseret niveau. I rapporten er opstillet en række anbefalinger til områ-
der, hvor man med fordel kan udvikle arbejdet med rehabilitering på specialiseret niveau. 

 
             Tværkommunalt samarbejde 

Hjerneskadesamrådet for børn og unge har udviklet en prøvehandling med et tværkommunalt rådgi-
verteam, der skal kommunerne rådgivning på specialiseret niveau i sager med børn og unge med 
erhvervet hjerneskade (se pkt. 3.1). Der er således taget initiativ til et fælles kommunalt samarbejde 
på et område, hvor det kan være en udfordring for kommunerne at tilbyde rehabilitering på speciali-
seret niveau, fordi der er så relativt få børn og unge, der får en erhvervet hjerneskade.    

 
             Kompetenceprofiler 

Hjerneskadesamrådet for voksne har udarbejdet en fælles beskrivelse af de krav til faglige kompe-
tencer, som bør være opfyldt, når der udføres rehabilitering på specialiseret niveau (se pkt. 3.2).  
Således er der iværksat handlinger i Midtjylland, der skal imødekomme Sundhedsstyrelsens anbefa-
ling om at kommunerne udarbejder kompetenceprofiler på medarbejdere, der udøver indsatser på 
specialiseret niveau.  

 
I forlængelse af Servicetjekket slog Sundhedsstyrelsen tre puljer op til at øge kvaliteten af de tilbud 
om rehabilitering og genoptræning til mennesker med erhvervet hjerneskade. Der blev bevilliget 5 
mio. kr. til et fælles nationalt projekt, der skal udvikle og implementere en national systematisk op-
følgning af brugertilfredsheden. Det nationale projekt forankres på Regionshospitalet Hammel Neu-
rocenter og med Karin Holland, Horsens Kommune, som en del af styregruppen.  
 
 

https://www.sst.dk/da/sygdom-og-behandling/genoptraening-og-rehabilitering/~/media/50395C8A73C34708909E000EF2EAE51F.ashx
http://www.sundhedsaftalen.rm.dk/siteassets/vaerktojskasse/genoptraning/faktadokument----endelig-version.pdf
http://www.sundhedsaftalen.rm.dk/siteassets/vaerktojskasse/genoptraning/faktadokument----endelig-version.pdf
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Bilag  
Bilag 13: Sag fra KL om avanceret genoptræning til mødet i KKR den 14. juni 2018  

 
Indstilling 
At DASSOS:  

• Sikrer, at KKR orienteres om tre nævnte initiativer fra hjerneskadesamrådene, så de kan indgå i 
drøftelserne af Servicetjekket på mødet i KKR den 14. juni 2018 

• Drøfter om der er øvrige input, der er relevante til drøftelserne af sagen i KKR 
 

Referat 

DASSOS tog orienteringen om servicetjekket til efterretning og aftalte, at formand for voksensamrå-
det, Karin Holland, bistår sekretariatet i at udarbejde en konkret tilbagemelding til KKR om initiativer i 
Midtjylland på hjerneskadeområdet.  
 

 

  

 

 

 

 
 



DASSOS   Referat 8.5.18 

 
15 

 

4. Orienteringspunkter                    
  

4.1      Status for arbejdet med ’den nære psykiatri’ i Midtjylland  

Ved Steinar Eggen Kristensen, DASSOS repræsentant i den tværsektorielle styregruppe 

 

Sagsfremstilling 

Samarbejdet mellem kommuner, region, praktiserende læger og bruger- og pårørende organisatio-

ner om den nære psykiatri blev igangsat på KKR konferencen i marts.  

 

Den nære psykiatri er et fælles udviklingsområde mellem den kommende Rammeaftale og Sund-
hedsaftale (se også pkt. 1.2).  
 
Der er nedsat en tværsektoriel styregruppe, som arbejder på at omsætte input til konkrete bud på 

indsatsområder, hvor vi i fællesskab kan forbedre og udvikle den nære psykiatri. 

 

Styregruppen mødes næste gang den 4. maj med henblik på at formulere forslag til vision, definition, 
målgrupper mv. samt tage stilling til politisk forankring af samarbejdet om den nære psykiatri.  
 
Der afholdes efterfølgende en workshop den 25. maj, hvor styregruppens forslag vil blive fremlagt og 
kvalificeret blandt en bredere kreds af deltagere. På workshoppen inviteres patientforeninger, prakti-
serende læger og repræsentanter fra region og kommuner til at mødes om den fælles dagsorden: 
”Vision og sigtelinjer for den nære psykiatri i Midtjylland”. 
 
Hver kommune har mulighed for at deltage med 1 repræsentant fra børne/ungeområdet og 1 repræ-
sentant fra voksenområdet (der udsendes særskilt information herom til DASSOS).  
 
Efter workshoppen behandler KKR Midtjylland oplæg om den nære psykiatri på møde den 14. juni. 

 
På dagens DASSOS møde gives en mundtlig orientering fra styregruppen om den politiske foran-

kring af samarbejdet samt den videre proces. 

 

Indstilling 

• At DASSOS tager orienteringen til efterretning 

 
Referat 

Styregruppen er i gang med at udforme forslag til vision, definition og målgrupper i den nære psyki-

atri. Den nære psykiatri er en fælles opgave, som skal løftes i fællesskab.  

 

Alle kommuner er inviteret til at deltage i en workshop den 25. maj med en repræsentant fra hhv. 

børne- og voksenområdet. Invitation er udsendt til social-, sundheds- og børne/unge direktører.  

Der opfordres til at workshoppen prioriteres, da det er væsentligt med bred inddragelse i denne defi-

nerende fase af samarbejdet. 
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4.2     Orientering fra møde i KL’s Koordinationsforum  
Ved DASSOS repræsentanter i Koordinationsforum, Lotte Henriksen og Steiner Eggen Kristensen 

 

Sagsfremstilling 

Forum for koordination på det specialiserede social- og specialundervisningsområde er et admini-

strativt direktørforum etableret på tværs af de 5 KKR’er. Koordinationsforums funktion er primært at 

forestå den tværregionale koordination i forbindelse med rammeaftalen, herunder udviklingen i ka-

pacitet og belægning på specialiserede tilbud på tværs af regionsgrænser. 

 

DASSOS vil blive orienteret om de vigtigste punkter fra mødet i Koordinationsforum den 18. april 

2018 med særlig vægt på:  

 

Koefoedsminde: Problemstilling vedr. tilvækst af borgere med type 2 domme på Kofoedsmindes sik-
rede afdeling og heraf afledte økonomiske konsekvenser og ekstra regninger grundet kapacitetsud-
videlser og øget belægning 

 
Selvejende institutioner: Opfordring til KL om at lægge yderligere pres på for at muliggøre, at ram-
meaftalen igen kan omfatte selvejende institutioner (jf. ønske fra FU 4.4.18). 

 
Benchmarkværktøj: KL har udviklet et gratis benchmarkværktøj, der gør det muligt for botilbud at 
sammenligne sig med lignende tilbud på en række parametre (læs mere her). Benchmarkingen fore-
går ved, at botilbuddet indsender oplysninger til KL, der genererer en benchmarkrapport til det på-
gældende tilbud (se eksempel i bilag 15).  
 
Der er mulighed for at få udarbejdet rapporter, hvor sammenligningsgrundlaget konstrueres efter øn-
ske (fx i en region). KL tilbyder desuden at komme til Midtjylland og præsentere værktøjet. 
 

Bilag  

Bilag 14: Referat fra møde i KL’s koordinationsforum, den 18. april 2018  

Bilag 15: Eksempel på benchmarkrapport fra KL  

 

Indstilling 

At DASSOS: 

• Tager orienteringen til efterretning 

• Drøfter om det ønskes, at der gøres en særlig indsats for at udbrede KLs benchmarkværktøj i 

Midtjylland (eksempelvis via det arbejde, der er igangsat i relation til effekt og progression i 

rammeaftalen). 

 

Referat 

DASSOS tog orienteringen til efterretning. 

 

Kofoedsminde har udvidet pladsantallet, hvorfor der kan forventes ekstraregninger i den kommende 

periode. Der var enighed om, at Koordinationsforum bør fastholde fokus på udviklingen i efterspørg-

sel og kapacitet på særligt type 2 pladserne. 

 

Der opfordres til, at man lokalt gør brug af KLs benchmark værktøj. Der ønskes ikke en præsentation 

af værktøjet i midtjysk regi. 

 

 
 

http://www.kl.dk/Okonomi-og-administration/Okonomi-og-dokumentation/Omstilling-og-udvikling/Fokusomrader/Effektiv-drift-af-botilbud/
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4.3 Implementering af ”aftale om faste læger på botilbud” 

 Ved Jesper Thyrring Møller 
 

Sagsfremstilling 
Der blev i juli 2017 indgået aftale mellem Praktiserende Lægers Organisation (PLO), staten, Danske 
Regioner og KL om implementering af initiativ om faste læger tilknyttet længerevarende botilbud ef-
ter servicelovens § 108 for borgere med psykiske lidelser. Initiativet udspringer af handlingsplanen 
mod vold på botilbud. 

  
Ordningen betyder at: 
  
1. Beboere med psykiske lidelser fremover tilbydes at kunne vælge en læge/lægeklinik, der er fast 

tilknyttet det botilbud, de bor på. Lægens behandling af den enkelte beboer dækkes som for alle 
øvrige borgere af regionen efter overenskomst om almen praksis. 

2. Der indgås en konsulentkontrakt mellem kommunen og/eller botilbuddet og den fast tilknyttede 
læge til at yde generel sundhedsfaglig rådgivning til personalet på botilbuddet 

 
I lighed med aftalen om fasttilknyttede læger på plejecentre er der udarbejdet et fælles aftalegrund-
lag mellem PLO-Midtjylland, Region Midtjylland og kommunerne i regionen om implementering af 
ordningen i den midtjyske region. Det er aftalt, at alle forhold om faste læger tilknyttet botilbud efter 
servicelovens § 108 med psykiske lidelser følger det aftalte i delaftalen om faste læger tilknyttet ple-
jecentre i kommunerne i Region Midtjylland.  
 
Aftalen er indgået i regi af Praksisplanudvalget og er formidlet til kommunerne med henblik på im-
plementering af ordningen. KOSU orienteres også om implementeringsopgaven. 
Den enkelte kommune finansierer den sundhedsfaglige rådgivning. Kommunerne har fået midler til 
opgaven, som en del af handlingsplanen for forebyggelse af vold på botilbud. På landsplan er der 
afsat 17 mio. kr. til ordningen fordelt over 4 år. 
 
Bilag 
Bilag 16: National aftale om implementering af initiativ om faste læger på botilbud  
Bilag 17: Delaftale om faste læger tilknyttet plejecentre i Region Midtjylland  
Bilag 18: Tillæg til delaftale – fasttillnyttede læger på bosteder i Region Midtjylland  

 
Indstilling 

At DASSOS: 

• Tager orienteringen til efterretning 
 

Referat 

DASSOS tog orienteringen til efterretning 

 
 

 

4.4 DASSOS workshop om ’mestring’ på voksenhandicapområdet 

Ved Jesper Thyrring Møller 
 
Sagsfremstilling 
Som et led i arbejdet med Voksenhandicap som udviklingsområde i Rammeaftale 2018 har DAS-
SOS besluttet at afholde en række workshops for at dele viden og erfaringer mellem kommuner og 
region om nye tværgående tiltag på voksenhandicapområdet.  
 
Den første workshop afholdes den 24. maj kl. 9.00-12.00 på Viborg Rådhus. Workshoppen vil bestå 
af en række mindre workshops, der alle tager udgangspunkt i initiativer, der fremmer borgerens me-
string. Målgruppen er chefer og afdelingsledere på voksenhandicap- og beskæftigelsesområdet. 
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Se program for workshoppen her. 
 
Indstilling 
At DASSOS: 

• Formidler invitationen til relevante chefer og afdelingsledere på voksenhandicap- og  
beskæftigelsesområdet 
 

Referat 

DASSOS tog orienteringen til efterretning 

https://rammeaftale.viborg.dk/Nyheder/2018/April/Videnworkshop-voksenhandicap
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5. Punkter til kommende møder 
 

 

5.1      Punkter til næste møde i DASSOS 
Ved Jesper Thyrring Møller 

 

Sagsfremstilling 

Næste møde i DASSOS er den 15. august 2018 kl. 9.00-12.00 i Regionshuset Viborg. 

Punkter til mødet kan meldes ind til Sekretariat for Rammeaftaler senest den 1. august 2018. 

 

Følgende sager forventes dagsordenssat: 

 

• Orientering om takstudvikling samt øvrig ledelsesinformation 

• Opfølgning Børnehuset, Aarhus Kommune 

• Aktiviteter, drift og økonomi for Børnehuset 

• Den nære psykiatri i Midtjylland  

• Status på etableringen af de særlige pladser i psykiatrien  

• Socialtilsyn Midt – finansiering 

• Status på arbejdet med udviklingsområderne i Rammeaftale 2018  

• Fælles retningslinjer for tilkøb af ledsagelse under ferie (jf. pkt. 2.6) 

 

Referat 

Godkendt 

 

 

 

5.2 Evt. 
 

DASSOS henvendte sig til KL sidste år om manglende fleksibilitet i botilbud – bl.a. med ønske om at 

kunne omdanne tomme ældre/almenboliger til servicelovsboliger (uden at skulle deponere). 

 

KL har meldt tilbage, at de gerne vil forsøge at rejse sagen politisk, men har brug for at få et mere 

præcist billede af problemets omfang. 

 

Derfor beder KL kommunerne om at besvare følgende spørgsmål, der vil blive sendt til DASSOS:  

 

1. Hvor mange (tidligere) plejeboliger står tomme, som kommunen ønsker at omdanne til service-
lovsboliger? 

2. Hvor mange pladser er der i boligerne (antal tomme pladser)? 
3. Hvor mange borgere har kommunen, som står på en "ønskeliste", og som kommunen gerne ville 

kunne tilbyde en plads i en servicelovsbolig, som kommunen ikke pt. har? 
4. Hvad er årsagen til, at kommunen ikke omdanner boligerne til servicelovsboliger indenfor gæl-

dende regler? 
 

Kommunerne opfordres til at besvare spørgsmålene, så vi kan give et kvalificeret overblik til KL.  

 

Vi vil forsøge at få kommunerne i de øvrige regioner til også at besvare spørgsmålene, så vi kan gi-

ve KL et samlet landsdækkende overblik over omfanget af udfordringen. 

 

 


