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Hillerød Udsatteråd  
Dato: 18. maj 2022 kl. 15-17.30, Møde nr. 3 
Sted: Rådhuset, Trollesmindealle 27 
Deltagere: Repræsentanter fra SIND, Bedre Psykiatri, LAP, Alkohol og/eller stofmisbrugsområdet, Frivilligcentret samt 
formand Vivi Wøldike og sekretær Anne-Sofie Marcussen 
Afbud: SAND, Husvildeboligerne 

 

Referat  

1. Tema for Sindets dag den 10. oktober  
Udsatterådet drøftede forslag til arrangement og tema for Sindets dag. Sindets Dag er den 10. 

oktober, men arrangementet kan være alle dage i uge 41. 

Udsatterådet var enige om, at temaet skal være appellerende for den brede målgruppe. Enighed 

om at arrangementet kræver forplejning og en god ordstyrer. Gerne én der kender området og 

som har lune.  

Der blev nedsat en arbejdsgruppe til at gå videre med forslagene.  

2. Projekt ”Ud i livet” på Trollesbro v. Anne-Sofie Marcussen (10 min.) 
Peerprojektet ”Ud i livet”, er et 3 årigt projekt, støttet af Socialstyrelsen og som ”bor” på 

Trollesbro. Medarbejdere fra Ud i livet og fra Værestedet indgår i et fælles team. Projektets 

målgruppe er voksne borgere med psykiske udfordringer i Hillerød Kommune. Der er ansat 3 

peermedarbejdere i projektet, som skal tilbyde peerforløb samt og bygge bro til civilsamfund og 

foreningsliv, herunder tilbyde følgeskab. Målet er, at de borgere der er i berøring med projektet 

eller er i kontakt med peermedarbejderne oplever en øget trivsel, får styrket deres recoveryproces 

og får trænet det at komme ”ud i livet” igen. Hillerød Fodbold og Frivilligcentret er også involveret 

i projektet. Man kan læse om projektet på Trollesbros’ hjemmeside og der udgives hver måned et 

plan over alle de aktiviteter, som er en del af ”Ud i livet”.  

3. Strategi for socialpsykiatrien v. Tina Lyhne, socialchef, og Simon Juhl Pedersen, 

chefkonsulent 
Byrådet har besluttet, at der skal udarbejdes en strategi for socialpsykiatrien i Hillerød Kommune. Tina 

Lyhne præsenterede socialpsykiatrien i Hillerød Kommune bl.a. via en film, hvor brugere, medarbejdere og 

ledere fortalte om de forskellige tilbud. Rammerne for strategien blev herefter præsenteret. Medlemmer af 

Udsatterådet bidrog med forskellige kommentarer og forslag:  

 Undersøg de forslag og de skriv, som Psykiatriens Fællesråd har udarbejdet til inspiration i det 

videre arbejde 

 Forslag om at forvaltningen afsætter tid til et møde, hvor Udsatterådet involveres og kommer med 

input.  
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 Fokus på tidlig opsporing og forebyggelse er vigtig. 

 Til inspiration: KL, FOA og Socialpædagogerne har lanceret 8 konkrete bud på, hvad der skal til for 

at løfte indsatsen på det socialpsykiatriske område. Socialstyrelsen har 6 anbefalinger. 

 Udsatterådet har gode erfaringer med referencegrupper om udvikling af handicappolitikken og kan 

foreslå dette som en inddragende metode. 

 Inddragelse af behandlingspsykiatrien er vigtig ift. overlap og overgange.  

I fællesskab blev det besluttet, at forvaltningen deltager et kvarter på resten af Udsatterådets møder i 2022 

med enten en status på strategien eller drøftelse af et spørgsmål eller emne. Tina Lyhne bad afslutningsvist 

Udsatterådet overveje: hvem de mener, der skal sidde i en eventuel referencegruppe, og hvor meget tid de 

tænker er muligt for dem at investere i processen.  

 

4. Videre drøftelse af forslag om et børne- og ungeråd v. Hanne og Marie-Therese (15 

min.) 
Repræsentant for Bedre Psykiatri foreslår at høre Rødovre Kommune om deres erfaringer med et børn- og 

ungeråd.  Eller tage kontakt til andre råd. Målgruppen skal være unge fra udsatte miljøer. Formålet er at 

skabe en interesse hos politikerne og at få de unges perspektiv på udsatteområdet - alt sammen ud fra en 

forebyggende tanke.  

Der kom flg. kommentarer fra rådet, da punktet blev drøftet:  

 Man skal være opmærksom på, at de unge ofte vil have et personligt udbytte af at deltage.  

 Overvej hvem forslaget om et ungeråd skal præsenteres for 

 Frem for et ungeråd kunne det være en ide at holde et enkeltstående temamøde årligt for de unge 

for at få deres input om et emne. 

 Ungerådet skal være uafhængigt af Udsatterådet. 

 Et synspunkt var, at det ikke er Udsatterådets opgave at nedsætte råd.  

Det blev besluttet, at forslagsstillerne kontakter Rødovre for at høre om deres erfaringer med et ungeråd 

og bringer dette videre til Udsatterådet på næste møde. Herefter besluttes det, om og evt. hvordan rådet 

går videre med forslaget. 

5. Deltagelse i Landspanelmøde i Odense 3. juni 2022  
Det blev besluttet, hvem i Udsatterådet, der deltager. D. 28. oktober er der også Landspanelmøde, men der 

er ikke tilmelding endnu. 

6. Resumé af møde om lokale udsatteråd og sekretærens rolle v. Anne-Sofie  
Punktet udsættes til næste møde pga. manglende tid.  
 

7. Bordet rundt – nyt fra medlemmer og sekretær  
Repræsentant for SIND: Har deltaget i to møder med Psykiatriens Fællesråd. Det første var et årsmøde 

med oplæg fra den ny formand for Social og psykiatriudvalget. Lederen af børne- og ungdomspsykiatrien 

fortalte om STIME, som har kørt i tre år. Fra foråret stiller STIME deres ekspertise til rådighed for 

kommunerne, og alle kan melde sig til.  Læs mere om STIME (psykiatri-regionh.dk) her.  

https://www.psykiatri-regionh.dk/centre-og-social-tilbud/Psykiatriske-centre/Boerne-og-Ungdomspsykiatrisk-Center/Om-centret/UTS/stime/Sider/default.aspx
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Repræsentant for LAP: Har i regi af det regionale udsatteråd været med til møde med de praktiserende 

læger, faglige repræsentanter og politikere om de udfordringer borgere møder i almen praksis og om 

Sociolancen. Flere steder er der ansat sociallæger og socialsygeplejersker, men der er stadig brug for fokus 

på, hvorfor udsatte går gennem maskerne.  

På LAPs Landsmøde var der oplæg fra Kira West, som har fortalt om udsatterådene lokalt via gode 

illustrationer. Se link til oplægget her. Oplæg Kira West LAP åbningstale 30.april  2022 Microsoft 

PowerPoint . Repræsentant for LAP havde bedt formand for OLU Christina Thorholm til at holde et oplæg 

på landsmødet, hvilket blev et oplæg med statements fra Hillerød. 

Repræsentant for Bedre Psykiatri: Bedre Psykiatri har i år beskæftiget sig med:  

 at skrive høringssvar og lavet materiale omkring 10 års planen.  

 hvordan man kan udbygge sundhedsklynger 

 hvordan man kan etablere omsorgsdage til pårørende til borgere med psykisk sygdom 

 lavet lobbyarbejde for at skaffe penge til socialpsykiatrien. 

På lokalt plan er der Generalforsamling den 1. juni i Frivilligcentret. Mads Engholm, formand for 

foreningen, holder oplæg. Der mangler medlemmer, så husk der er plads til andre. 

 

8. Punkter til næste gang (10 min) 
 Resumé af møde om lokale udsatteråd og sekretærens rolle  

 Status på strategi for socialpsykiatrien (15 minutter)  

 Status på forslag om børne- og ungeråd   

Udsatterådet besluttede, at udvide udsatterådsmøderne til 3 timer fremover. Det næste møde d. 30. juni 

udvides derfor til kl. 15-18, og rådet besluttede, at det skulle være 1 time om det kommende 

budgetmateriale og 2 timers udsatterådsmøde.  

Det blev under dette punkt foreslået, at der på et senere møde følges op på boligpolitikken.  

Evt.  

Til orientering er der en høringssag på vej: Indstillingsudvalget for § 18 og § 79 puljerne er sammensat på 

ny, og Vivi Wøldike er, i sin rolle som formand for Udsatterådet, medlem af udvalget (dette blev besluttet i 

2018 af Byrådet). Udvalget mødes i uge 21 og udarbejder nye kriterier for tildeling af midler.  Efter planen 

vil kriterierne blive sendt i høring den 3. juni i Udsatterådet. Indstillingsudvalgets opgave er at behandle 

ansøgninger til puljerne efter tildelingskriterierne og komme med forslag til Kultur- og Fritidsudvalget til, 

hvordan midlerne skal fordeles mellem ansøgerne. 

Hvis interesse, kan man læse sagen om nedsættelse af indstillingsudvalget byrådsmødet i marts, sag nr. 25: 

Referat 30. marts 2022 Byrådsmøde  

 

 

https://www.lap.dk/wp-content/uploads/2022/05/Kira-West-oplaeg-LAP-aabningstale-30.-april.pdf
https://www.lap.dk/wp-content/uploads/2022/05/Kira-West-oplaeg-LAP-aabningstale-30.-april.pdf
https://dagsordener.hillerod.dk/vis?id=42da273d-f495-4988-8758-d479372c133c
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