Referat fra Regionskonference i Ringsted d. 27. og 28. april 2016.
Afbud fra Anne Maradi, Mogens Nielsen. Ingelise Svendsen deltog fra ca. 15.30 første dag, melde
afbud til d. 28.
Deltagere: Allan Claumarch, Carl Krebs, Kate Hemsø, Per Harvøe, Leni Gruntvig Nielsen, Inge
Green Volder, Kristian Sørensen, Poul Kry Poulsen, Ingelise Svendsen, Hans Møller, Birte
Bendixen, OC Christensen
Der var ingen med fra Næstved Lokalafd.
Dagsorden:

Referatet

Pkt. 1. Velkomst
præsentation Program

Per Harvøe
Hver deltager præsenterede sig selv
Per Harvøe gennemgik programmet

Pkt. 2. Organisatorisk
Handleplan 6 & 8 ved
Helene

Sinds organitoriske handleplan nr. 6
SIND vil fortsætte arbejdet med at hverve og fastholde medlemmer.
Der vil være focus på også at hverve aktive til det organisatoriske
arbejde regionalt og lokalt.
Samt Sinds organitoriske handleplan nr. 8
Sind vil i landsmødeperioden styrke arbejdet i regionskredsene.
Der vil være focus på at styrke indsatsen i forhold til
regionspsykiatrien (bl.a gennem afholdelse af kurser og erfa- møder)
og på styrkelse af arbejdet med at støtte og koordinere arbejdet i
lokalafdelingerne, bl.a. med henblik på at styrke
interessevaretagelsen i forhold til kommunernes indsats. Hverve og
fastholde medlemmer
HB har ønsket at starte med at styrke Region Sjælland. Når
sekretariatet skal hjælpe kræver det en lokal kontaktperson.
Gennemgang af forskellige muligheder for at finde
bestyrelsesmedlemmer
Sekretariatets muligheder for hjælp via lokal kontaktperson
Input fra andre lokalafdelinger.
Gruppearbejde: Lokalafdelingerne fremlagde ønsker og trængsler på
sedler

1. Aftale hvilke 2-3 lokalafdelinger, der får støtte til at rekruttere
flere bestyrelsesmedlemmer
2. skal der knyttes flere/andre ressourcer til regionskredsen?
3. Hvad er jeres holdning til politikkursus for regionsbestyrelsen?
4. Mere samarbejde mellem regionsbestyrelse og lokalafdelinger.

Helene fortalte hvad der konkret var gjort på Fyn hvor Knud holdt
foredrag, Helene kontaktede medierne og lavede jobopslag på frivillig
job.dk
I Helsingør opslag som en fra nabo lokalafd svarede på. Holdt
generalforsamling som Helene stod helt for også kontakt til medierne
Pkt. 3. lokalafdeling

Gruppearbejde

Pkt. 4. Brug af
regionskreds

Helene lægger for. Lokalafdelingerne sættes op som ønsker/focus

Pkt. 5. Støtte hvem

valgt blev
1. år Næstved, Holbæk-Odsherred-Kalundborg, (Køge får i år hjælp
fra Roskilde lokalafd)
2. år Køge bugt, Ringsted-Sorø,
3. år Slagelse og Faxe, medlemshvervning

Pkt. 6. Regionens
opgaver.

Ønsker til regionen: (bør prioriteres)
Fællesmøde om Peer Project
Erfaringsmøde x 2 årligt (region og lokalafd,)
Arbejdsgruppe under regionskreds f. eks. KSP og evt. bisidder
Hjælp til § 18 ansøgninger
Fælles aktiviteter også uden om kredsen
Fagklub for bosteder til beboerne
Dialogforaer Politikere (er i gang)
*) Informerer politikere om økonomi i psykiatrien (Knuds tal)
*) Samle informationer på uhensigtsmæssige indlæggelser og
udskrivninger.

Pkt. 7. Knuds foredrag
om besparelser i
Psykiatrien

2001-2012
2001 6,37 mia

2012 7,63 mia 20% somatik 41%
2001 83000 patienter 76645 kr./patient
2012 124000 patienter 61375 kr./patient 50% somatik 29%
Region Sjælland 2007 - 2012
Stigning i patienter 48% (43% landsgennemsnit) Cpr. nr der har været
i kontakt med pssykiatrien
Stigning i penge 5% (17% landsgennemsnit).
På landsplan er beløbet til somatikken steget med 41% og har fået
tilført 29% flere penge pr. patient!
Stigningerne kommer stort set fra Satspuljemidler, hvor det igen er
somatikken der får flest midler tilført. Stigningen til somatikken
kommer fra Finanslovsbevillinger.
Knuds hovedkrav er at ingen udskrives før de er klar!
Patienter skal indlægges hvis de er til fare for sig selv!
Vi har fået 2,2 mia over 4 år, 0,7 mia til anlæg, 152 mio blev ikke brugt
i 2015, andre blev overført til 2016!
Dialogfora findes i alle Regioner bortset fra Region Sjælland!
Spørgsmål til kommunerne: Hvor mange botilbud indskrevne er der?
Hvor mange botilbud timer er der?
Pkt. 9. Ideer.

Udarbejde hvervemateriale for bestyrelsesmedlemmer
Revidere regionens opgave liste
Ide bank på hjemmesiden (Carl kontakter Henrik)
Kursususvalget: fondsansøgninger.

Afskrift fra
Lokalafdelingernes
Plancer

Pkt. 10. Lokalafd.
aktiviteter

Næstved
Madklub
Mulighed for
samarbejde
med aftenskole
Stopper ved
næste generalforsamling

HolbækOdsherredKalundborg
Sundhedsdag i
Holbæk
Afholde en aktivitet
i de 3 kommuner
KSP, CSU Holbæk

Storstrøm
Museumsbesøg og udflugt
KSP Psykinfo arb-gr.
Brugerstyrede senge
Løbende kontakt via KSP
Mangler aktive medlemmer
Der arbejdes på at få flere

Psykiatrimuseet i
Nykøbing Sj
DH i Odsherred,
Mangler
Udsatterådet,
Psyk info mfl

Køge bugt

Bestyrelsen er
trængt kun 3
medlemmer
Roskilde-Lejre

Ringsted-Sorø

Lisbeth Zorning

Vikingeskibene

Foredrag

Rebellen

Sind ungdom
Roskildefestival

Smmerudflugt

Pia Frydenberg
Bakketur
Nyhedsbrev
Samarb. Med
Roskilde
Foreningernes
dag
DH KSP
udsatterådet
Få flere best
medlemmer

Følgeven, Peer
som brobygger
Sindets dag
Mathilde Falk

Afholder mortens aften,
juleaften, nytårsaften
Handicaprådet kommunen
udsatterådet
Få flere til arrangementer

Møde med Peer
og følgeven
Aktivitet med Køge
Rådet for socialt
sårbare
KSP, TSP, DH, En
af os
Caféaften Lindelundens venner

Pkt. 11.
Opsamling
Regionskredsens
opgaver fremover

Er anført under pkt. 6.
Oversigt over hvem der sidder i hvilke udvalg:”
TSP (Tværgående samarbejdsforum for psykiatri)

Mogens Nielsen
Leni Grundtvig
Per Harvøe
Ingelise Svendsen
Arne Ramskov (Suppleant)
KSP øst (Kommunalt samarbejdsforum for psykiatri)
Per Harvøe
Leni Grundvig
Tina Hesselbjerg
KSP vest
Kim Knudsen
Birte Bonde Bendixen
KSP syd
Jens Peter Hansen
Allan Claumarch
KSP børn og unge
Per Harvøe
Mogens Nielsen

Oplæg ved Tina Boel Regionsrådsmedlem, medlem af forretningsudvalget og
psykiatriudvalget i Region Sjælland. Er derudover også med i Danske Regioners
Psykiatriudvalg. Der var om formiddagen et møde vedrørende drabet på
Lindegården. Det er Region Sjælland der har behandlingsansvaret, men det er
Københavns kommune eller Region Hovedstaden der anbringer beoerne på
Lindegården.
Regioner og Kommuner taler ikke sammen. Problematikken på Lindegården er
ikke nye, problematikkerne er meget opstået på grund af misbrug, narko og
narkogæld. Stor utryghed op til lønningsdag, frygt for inddrivelse af narkogæld.
Ofte bliver de indlagt op til lønningsdag.
Udvalgsstrukturen er ændret i Regionsrådet således at forslag der kommer fra
Regionsrådsmedlemmerne først kommer i forretningsudvalget og efterfølgende i
Regionsrådet.
På trods af fælles mål er der stor forskel på de fem Danske Regioner. Man kan

sætte focus på Politikken i De danske regioner.
Tina mener vi har behov for Dialogfora, det kan vi kun være enige i!
Hvordan klares ptstigning i ft faldende økonomi? Mange indlæggelser er på 2-9
dage!
Krav/ønsker årlig sundhedstjek.

