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Figur 1 Udsatterådets logo  Udsatterådets logo 

Hillerød Udsatteråd  
Dato: 24. september 2020 kl. 16-18. Møde nr. 3 
Sted: Frivilligcentret 
Deltagere: Formand og medlemmer som repræsenterer SIND, Værestedet, Frivilligcentret og Bedre Psykiatri 
Afbud: LAP, SAND Nordsjælland 
Referent: Anne-Sofie Marcussen (sekretær, Borger- og Socialservice, Hillerød Kommune) 

 

REFERAT 

 

1. Status på fokusområder for 2020  

A) Psykiatrien og specialiseret hjælp, B) Akutte indsatser for socialt udsatte under og efter Covid-19 og C) 

Værestedets udvikling. 

Repræsentant for Bedre Psykiatri, orienterede om et nyt samarbejde ml. Bedre Psykiatri, SIND, 

Skizofreniforeningen, Hillerød Kommune og Region Hovedstadens Psykiatri der har til formål at styrke 

indsatserne på pårørendeområdet i regionen. Har været til et indledende møde, hvor også Mads Engholm 

ny formand for Bedre Psykiatri også deltog. Der skal skabes nogle kurser i regionen til pårørende om at 

tackle hverdagen, og der skal uddannes undervisere til dette.  

I forhold til Værestedet blev det besluttet at kontakte socialjuristen om de spørgsmål, rådet har til § 104 og 

§ 79-tilbud og organiseringen af det i Hillerød Kommune. Repræsentant for Værestedet formulerer 

spørgsmål og suppleant for Bedre Psykiatri supplerer. Herefter inviteres socialjuristen til et møde.  

Udsatterådet venter, at der kommer en invitation til det videre arbejde med Værestedets udvikling. Der er 

ved at blive planlagt besøg med Omsorg og Livskraftsudvalget på Fountain House og 1-2 øvrige væresteder. 

Der afventes datoer. 

 

2. Lænken  

Udsatterådet blev præsenteret Lænken og dens arbejde for mennesker med alkoholmisbrug. Det er et 

åbent tilbud, hvor man kan komme anonymt og møde andre. Der er lokaler i SIND-huset på Milnersvej 13B. 

Det nævnes under punktet, at der er kommet revideret retningslinjer for social stofmisbrugsbehandling, 

der har til formål at forbedre og ensarte behandlingen nationalt og gøre klart over for kommunerne, hvad 

borgerne har krav på, når de ønsker behandling. De to misbrugskoordinatorer i myndighed (Socialfaglig 

Enhed) arbejder efter de nye retningslinjer.  

 

3.  Bordet rundt - Nyt fra formand, medlemmer eller sekretær som har relevans for hele rådet  

Repræsentant for Værestedet:  
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 Deltog sammen med repræsentant for SAND i panelmødet i Odense med Rådet for Socialt Udsatte, 

hvor de drøftede erfaringer fra de forskellige lokale udsatteråd. Fx bliver udsatterådet i Slagelse 

inviteret til at give råd allerede i planlægningsfasen. HS var glad for at blive inviteret med.  

 Deltog også sammen med repræsentant for SAND i mødet om opdatering af kvalitetsstandarder på 

det specialiserede voksenområde, og påpegede nogle ting som blev rettet. HS påpegede, at VUM-

metoden snart ændres, og at bogstaverne ikke ville blive brugt mere, og der giver derfor ikke 

mening, at de er med i den nuværende udgave.  

Repræsentant for SIND:  

 DH har været meget udfordret i coronaperioden, og har brugt en del tid på budgettet. I SIND er der 

holdt møde i regionen for alle kommunerne, bl.a. med direktøren fra SIND. Der er stor mangel på 

bisiddere, der fx går med til møder.  

 I SIND Nordsjælland har de talt om den landsdækkende telefonrådgivning, hvor færre har henvendt 

sig. 

 Ny folder uddeles om SIND.  

Repræsentant for Frivilligcentret:  

 Udsatterådet er inviteret med til revidering af Ældre og Sundheds kvalitetsstandarder sammen med 

Ældrerådet og Handicaprådet. De vil gerne høre, om de er beskrevet, så folk kan bruge dem. 

Repræsentant for Værestedet vil gerne have tilsendt materiale.  

 Invitation til online-møde med Christina Thorholm den 8. oktober på Teams kl. 16.30-17.30 om 

budgetforliget. Udsatterådet deltager. 

Nogle nedslag i budgetaftalen: 

 Den opsøgende indsats bliver beskåret med én stilling. 

 Værestedet besparelse på de 130.000 blev godkendt.  

 Forslag om nedlæggelse af TUBAs tilbud til de 25-35 årige blev ikke godkendt.  

 Pårørendekonsulentens stilling blev sikret. Skal nu også tilbyde rådgivning til psykisk sårbare 

 § 18 midler og Folkeoplysningen blev kraftigt beskåret (SIND får bl.a. midler derfra) 

 Frivilligcenter og Biblioteket slap for besparelser. 

 Midler til IPS og StreetLaps Multihal blev godkendt. 

Se hele budgetaftalen her: Link til vedtaget budget for 2021-2024.pdf. Til højre kan man se ud fra krydserne 

se, hvilke forslag der blev godkendt.           

Handicaprådets høringssvar kan findes her, men vedhæftes også referatet. Link til handicaprådets 

dagsordner og referater 

 

Repræsentant for Bedre Psykiatri: 

 I lokalforeningen holdes generelforsamling i Kedelhuset 5. okt. kl. 20 med workshop og oplæg. Alle 

er velkomne, men tilmelding nødvendig. Max 30 pers. Pårørendekonsulenten deltager også. 

 Byrådet skal snart behandle en sag om kommunens håndtering af sagsbehandlingsfrister.  

Sekretær, forvaltningen:  

https://www.hillerod.dk/media/267062/budget-2021-2024-tal-sim.pdf
https://dagsordener.hillerod.dk/vis/#c51fb94a-3567-4815-80eb-6c8813276bc3&fritekst=Handicapr%C3%A5det
https://dagsordener.hillerod.dk/vis/#c51fb94a-3567-4815-80eb-6c8813276bc3&fritekst=Handicapr%C3%A5det
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 Peerlinje er en landsdækkende telefonlinje bemandet med peers. Et tilbud til alle med psykisk 

sygdom og pårørende. Flyer vedhæftes referatet. Link til velkomstvideo: Peerlinjens velkomstvideo  

 Hillerød Kommune har indledt samarbejde med Blå Kors om 3 døgnbehandlingspladser til borgere 

med både alkoholmisbrug og psykiske problemstillinger. Én plads er pt. taget i brug. 

 Ændring i Sundhedsloven og tandplejebekendtgørelsen betyder at: ”Kommunalbestyrelsen tilbyder 

vederlagsfri akut smertelindrende og funktionsopbyggende tandpleje (…) til borgere med særlige 

sociale problemer (…), og som ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud.”  

 Forvaltning og CUS vil ansøge om midler fra Sundhedsstyrelsens pulje til rygestopforløb og gratis 

rygestopmedicin til udsatte borgere, særligt borgere med psykiske lidelser. 

 Suppleant for SIND: Der er kommet 4 nye brugere i SIND fra OASEN.  

 

4. Præsentation af metoden Åben Dialog  

Åben Dialog er en tilgang til at holde møder, hvor borgerens netværk inddrages, og formålet er skabe nye 

rum for samtale og også udvikling hos borgerne og deres netværk. Målet er også, at borgeren går fra mødet 

og oplever at være blevet hørt. Det er borgeren, der kan foreslå at prøve det af eller medarbejderen. 

Borgeren bestemmer, hvem der skal inviteres med, og hvad der skal tales om. Med Åben Dialog støttes 

borgeren i sammen med sit private og fagprofessionelle netværk til at opnå det, han eller hun gerne vil med 

sit liv. Det er ved at blive implementeret på botilbuddet Freydal, på CUS og i myndighed/Socialfaglig Enhed, 

og medarbejderne uddannes i metoden. Udsatterådet vil gerne høre, når der kommer flere erfaringer, 

hvordan det særligt bruges i myndighed.  

 

6. Evt. og næste møde  

Det besluttes, at næste møde er den 2. december fra kl. 16-18. Herefter fælles julefrokost. Mødet bliver 

med besøg fra: 

 Borgerrådgiveren: Præsentation af rådet og borgerrådgiverens funktion. Gennemgang af 

årsberetning fra borgerrådgiveren.  

 Jobcenterchef Stine Hollensted og udviklingskonsulent Marie Stockmarr fortæller om IPS og Én 

plan. IPS (Individuelt Planlagt Job med Støtte) er en evidensbaseret beskæftigelsesindsats, der har 

vist gode resultater i forhold til at støtte personer med alvorlig psykisk sygdom til at opnå og 

fastholde ordinær beskæftigelse eller uddannelse). Én plan: En ny hovedlov skal give mulighed for, 

at kommunerne lettere kan tilrettelægge en helhedsorienteret indsats samme med borgeren og 

arbejde efter én handleplan på tværs af lovgivninger, fx Serviceloven og Beskæftigelsesindsatsen. 

Links og tips til artikler:  

PsykiatriLøftet: 8 psykiatriløft til den nationale 10-årige psykiatrihandlingsplan, som 44 organisationer og 

foreninger, der repræsenterer arbejdsgivere, personalegrupper, patienter, brugere og pårørende indenfor 

psykiatrien står bag: Link til Psykiatriløftet 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3PjeE5Kc_FQ
https://www.regioner.dk/media/13711/infp_psykiatriloeftet-21x21_05082020_low.pdf
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