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Opsamling på temamøde d. 6. 
april 2022  
Den 6. april 2022 afholdt KKR Hovedstaden et temamøde om 
forebyggende indsatser for borgere med psykiske lidelser. Te-
mamødet var arrangeret af en arbejdsgruppe, nedsat under 
Embedsmandsudvalget for det specialiserede socialområde og 
specialundervisning, da emnet afspejler et fokusområde i Ram-
meaftale 2021-2022.  

Formålet med temamødet var, at vidensdele på tværs af kom-
munerne i hovedstadsregionen, dele succeser og lære af fia-
skoer, så vi alle kan blive klogere på forebyggende tiltag for 
borgere med psykiske lidelser. 

Kommunerne oplever i dag et større og større pres på indsat-
ser for borgere med psykiske lidelser, hvilket blandt andet skyl-
des, at borgerne udskrives tidligere og tidligere fra behand-
lingspsykiatrien, og dermed har behov for mere dybdegående 
indsatser fra kommunerne. Kommunerne og KL forventer 
fremover, at behovet for kommunale indsatser til målgruppe 
vil blive større.  

Denne opsamling præsenterer oplæg og indhold på dagen.  
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Temamødet blev afholdt i Rødovre Jobcen-

ter.  

Programmet for temamødet var: 

Velkomst v. Henrik Abildtrup 

Oplæg fra KL om 10 årsplanen 

Oplæg fra Lyngby-Taarbæk Kommune 

Oplæg om ”Mød mig i Rødovre” 

Paneldebat og spørgerunde 

Afrunding og opsamling
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Resultater fra arbejdsgruppens ”minisurvey” 

Arbejdsgruppens har talt med nogle af socialcheferne i kommunerne i hovedstadsregionen, om bl.a. sektorover-
gange og hvor kommunerne er i forhold til behov for og evt. etablering af rehabiliterende-/akutpladser til bor-
gere med psykiske lidelser. Tilbagemeldinger fra de kommuner i hovedstadsregionen, arbejdsgruppen har talt 
med er: 

• Flere kommuner har indsatser efter SEL § 82a og b, fx som forebyggende tilbud eller afdækning af behov for 
SEL § 85 

• Flere kommuner har ingen rehabiliterings-/akut(døgn)pladser til målgruppen 
• Få kommuner har etableret rehabiliterings-/akutpladser efter SEL § 82c eller SUL § 84 
• Pladserne bruges til afklaringsforløb efter indlæggelse, forebyggelse, fokus på livskriser mv. 
• Kommunerne mener, at der kan være behov for rehabiliterende-/akutpladser grundet tidlige udskrivelser.  
 

Mød mig i Rødovre 

Tilbuddet  ’Mød Mig’ i Rødovre er et tilbud til psykisk sårbare borgere i Rødovre Kommune, der står i en 

udsat situation og deres pårørende. I ’Mød Mig’ bliver borgeren mødt af både en sagsbehandler og en 

støttekontaktperson, mens der også er tæt kontakt til Rødovre Frivillighedscenter og Jobcentret. Det bety-

der, at borgeren kun skal rette henvendelse ét sted. Medarbejderne i ’Mød Mig’ har skulle vende sig til, at 

de skal være med til at bære relationen for borgerne, og ikke være relationen. Det forstås ved, at der fx er 

en stor andel af borgerne, som finder deres sociale netværk i ci-

vilsamfundet gennem Frivilligcentret. ’Mød Mig’ tilbyder også 

flere gruppeforløb, hvor borgerne fx kan øve social færdigheds-

træning, yoga, få hjælp til post, søvn/kost mv.  

Tilbuddet anvender metoden Åben Dialog/Dialogisk Praksis i mø-

det med borgeren, og alle medarbejdere har været på kursus i 

metoden. Det betyder bl.a., at der afholdes netværksmøder, hvor 

det er borgerne, der bestemmer dagsorden og hvem, der skal deltage på mødet. 

Sammenlignet med før tilbuddet åbnede, fortæller leder Jannie Lund, at der i dag visiteres flere til tilbud i 

civilsamfundet gennem Frivilligcentret. Der opleves desuden et meget tættere samarbejde mellem sags-

behandlere og støttekontaktpersoner, og mere tværfagligt samarbejde herunder også til Jobcentret og 

misbrugsbehandling.  

’Mød Mig’ er oprettet som et tilbud efter Servicelovens § 82. Jannie fortæller, at ca. halvdelen af de borge-

re, der har været igennem siden starten i sommeren 2020, er blevet visiteret til individuel socialpædago-

gisk støtte efter Servicelovens § 82b, § 85 e.l., mens resten afklares med det samme. Der har været ca. 

200 forløb i perioden frem til nu.  
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Om forarbejdet til 10 

årsplanen 

På temamødet deltog KL med et oplæg om Sund-

hedsstyrelsens faglige oplæg til 10 årsplanen for 

psykiatrien. Tina Levysohn, chefkonsulent i KL 

påpegede, at da der endnu er tale om et forar-

bejde, og ikke en reel politisk aftale, er det ikke 

muligt at pege på konkrete fremtidige krav til 

kommunerne. 

KL har i arbejdet med tiårsplanen efterstræbt at få bedre vilkår for kommunerne til at løfte opgaverne på psy-

kiatriområdet. Langt flere mennesker giver udtryk for behov for hjælp til at håndtere psykiske problemstillin-

ger end tidligere, der ses kortere indlæggelser i psykiatrien, borgerne bliver udskrevet tidligere i deres syg-

domsforløb, og at antallet af genindlæggelser er stigende. Der er behov for et løft af de kommunale indsatser. 

KL gik ind i arbejdet med 10 årsplanen med følgende ønsker: 1) Børn og unge skal have bedre muligheder for 

tidlig indsats, 2) Styrket sammenhæng i forløb for mennesker med behov for indsatser i forskellige sektorer og 

3) Flere hænder og kompetencer til indsatsen for de sværest ramte borgere i socialpsykiatrien. 

Når vi taler om forebyggende indsatser for borgere med psykiske lidelser, fremhævede KL, at udbredelse af 

sociale akuttilbud til borgere med psykiske lidelser bliver nævnt som en anbefaling. Ligeså omtales sektorover-

gange og herunder bl.a. en styrkelse af det tværfaglige samarbejde. Der er fortsat usikkerhed om tidsplanen 

for den politiske aftale om 10 årsplanen for psykiatrien, men der er i 10 årsplanen et tydeligt potentiale for et 

styrket samarbejde mellem sektorer. 

 

 

 

 

Social akuttilbud eller midlertidige pladser kan oprettes efter flere paragraffer i Serviceloven: 

§ 82c Kommunalbestyrelsen kan oprette og drive sociale akuttilbud.  

§ 84 Stk. 2. Kommunen kan tilbyde midlertidigt ophold til personer, der i en periode har et særligt behov for om-

sorg og pleje 

§ 107 Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig 

nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for det. 
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Fokusområde i Rammeaftalen 
I den seneste Rammeaftale satte KKR Hovedstaden fokus på borgere med psykiske lidelser, da denne grup-

pe møder et komplekst system, der går på tværs af kommuner og region, og som desværre ikke altid tilby-

der sammenhængende løsninger. Der vil i Rammeaftale 2023-2024 blive arbejdet videre med fokusområ-

det. Der er udpeget tre temaer for det videre arbejdet med fokusområdet om kommunale indsatser til 

borgere med psykiske lidelser, det drejer sig om fokus på: 

De tidligt forebyggende indsatser i kommunerne for borgere med psykiske lidelser 

Sektorovergange efter indlæggelse i behandlingspsykiatrien  

Akuttilbuddet i Lyngby-Taarbæk 

Akuttilbuddet i Lyngby-Taarbæk Kommune har været åbent siden 2010. Tilbud-

det er for borgere over 15 år, der er i psykisk krise - det kan både være følelses-

mæssige eller praktiske udfordringer. Der kan være alvorlige tilfælde, hvor bor-

gerne har forsøgt at begå selvmord, men også mere enkelte kriser, hvor borger-

ne blot har brug for at blive hørt.  

Borgerne henvender sig selv til tilbuddet efter behov, og det at tilbuddet er selv-

visiterende bliver af lederen af tilbuddet Jens Hjorth Andersen fremhævet som et 

stort plus. Borgerne kan have behov for meget forskellige indsatser, og Jens understreger, at det er vigtigt, 

at borgerne tilbydes individuelle indsatser.   

Akutilbuddet bruger Åben Dialog som metode, og har et tæt samarbejde med behandlingspsykiatrien. Der 

afholdes fx netværksmøder med deltagelse af medarbejdere fra begge sektorer, samt naturligvis borge-

rens yderligere netværk.  

Der er ansat syv medarbejdere i Akuttilbuddet, og det er fysisk placeret i forlængelse af et botilbud til bor-

gere med psykiske lidelser, der ligger i Lyngby-Taarbæk Kommune, hvilket giver en fleksibilitet i forhold til 

bl.a. medarbejderressourcerne.  

Akuttilbuddet samarbejder pt med Herlev, Rudersdal og Gentofte Kommuner, hvor borgerne har mulighed 

for at benytte sig af akuttelefonen. Jens Hjorth Andersen fortæller dog, at muligheden for at ringe til Akut-

tilbuddet primært bliver brugt at borgere fra Lyngby-Taarbæk Kommune, hvilket tyder på, at nærhedsprin-

cippet gør sig gældende her.  

Oprindeligt blev overnatningspladserne oprettet som midlertidige botilbudspladser (SEL § 107), men er 

efterfølgende blevet ændret til genoptræningspladser (SEL § 84).  
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Åben Dialog 

Åben Dialog er en metode, som i dag benyttes 
af flere kommuner i arbejdet med borgere med 
psykiske lidelser. Den overordnede hensigt med 
metoden er, at mobilisere borgere og aktivere 
ressourcerne i deres private og professionelle 
netværk tidligt, og under hele i forløbet. Der er 
forskel på, hvordan Åben Dialog benyttes, da 
metoden bliver tilpasset den enkelte borger. I 
Åben Dialog hjælpes borgerne til at tage ansvar 
for eget liv sammen med de nærmeste borger-
nes netværk. Undersøgelser gennemført af bl.a. 
Socialstyrelsen viser, at Åben Dialog har en po-
sitiv virkning på borgernes trivsel, mentale 
sundhed og recovery. 

Åben Dialog er baseret på syv principper: 

• Hurtig indsats 

• Inddragelse af netværk 

• Fleksibel indsats 

• Planlægning og afholdelse af netværksmøder. 

• Kontinuitet 

• Tolerance 

• Dialogorientering  

Kilde: Socialstyrelsen  
 

Hvad blev der drøftet 
på temamødet? 

Efter oplæggene på temamødet var der mulighed 

for at stille spørgsmål. Her spurgte deltagerne bl.a. 

ind til udfordringerne og fordele ved opstart af 

kommunale akuttilbud. Og her blev det bl.a. frem-

hævet, at: 

• Det har været en udfordring at få lov til at be-

holde tilbuddet, da oprettelse af et § 82-tilbud 

ikke er lovpligtigt 

• Lokalkendskabet til tilbuddet er centralt såle-

des, at fx borgernes egen læge henviser til til-

buddene 

• Politisk opbakning til tilbuddet er centralt, og 

herunder også midler til at drive tilbuddet 

• Det har krævet en investering og omlægning, 

hvor besparelserne først viser sig senere 

• Der i dag kommer færre ansøger om § 85-

støtte, hvilket betyder, at der kan flyttes midler 

fra sagsbehandlingen til det nye tilbud 

Kilde: Lyngby-Taarbæk Kommune 


