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Referat
Ad dagsordenens pkt. 1: Godkendelse af dagsorden
Mikkel Warming bød velkommen. Der blev her orienteret om, at Birte
Glenthøj var forhindret i at komme til dagens møde. Hun vil deltage i
næste møde i Dialogforum den 9. maj, hvor temadrøftelsen kommer til
at omhandle skizofreni med et særligt fokus på relationen mellem
medicinpåvirkning og sindslidelser.
Ad dagsordenens pkt. 2: Godkendelse af referat fra møde den 15.
november
Referatet blev godkendt.
Ad dagsordenens pkt. 3: Temadrøftelse
Temadrøftelsen omhandlede en orientering fra Socialforvaltningens
Forskerenhed.
Målgruppeanalyse:
Betina Arendt fra Socialforvaltningen præsenterede en
målgruppeanalyse foretaget af Forskningsenheden, som har undersøgt,
hvem der benytter de socialpsykiatriske tilbud i Københavns
Kommune. De anvendte slides er vedlagt referatet.
Kommentarer til målgruppeanalysen
Erik Olsen kommenterede hertil, at det ville være interessant at kigge
på relationen mellem misbrug og psykiske sygdomme, og hvordan
man hertil kan fremme familielivet for sindslidende. Man burde her
hjælpe borgeren ved at styrke vedkommendes forældrerolle med et
særligt fokus på de sociale faktorer.
Henrik Appel efterspurgte, at man ved målgruppeanalysen også
spurgte til årsagen bag tallene, hvortil Marie Høgh Thøgersen
forklarede, at man i Socialforvaltningens Forskningsenhed arbejder
med forskellige tilgange til forskningen – kvantitative som kvalitative.
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Vedrørende målgruppeanalysen er der tale om rå og ubearbejdede tal,
som på sigt skal bidrage til Socialforvaltningens tilrettelæggelse af
socialpsykiatriske tilbud.
Tom Steffens kommenterede undersøgelsens empiri og efterspurgte, at
man tog mere direkte kontakt til borgerne og deres subjektive
oplevelse af at være bruger af et af kommunens tilbud.
Elise Danielson spurgte til antallet af stofmisbrugere i undersøgelsen,
hvortil det blev forklaret, at de anvendte data kun stammer fra folk
som har været i kontakt med behandlingspsykiatrien. Det er derfor
ikke muligt at angive andelen af stofmisbrugere i målgruppen ud fra
undersøgelsens data.
Ellinor Palm Pedersen pointerede her, at hun tror en ret stor gruppe
ikke bliver belyst i undersøgelsen. Der er tale om folk, som frygter
behandlingssystemet på trods af deres sygdomme. Der må ligeledes
være en stor del blandt hjemløse, og andre som sidder isoleret i deres
boliger. Hertil mener hun, at der bør gøres en indsats for at nå ud til
dem, som ikke allerede har været i kontakt med behandlingssystemet.
Præsentation af Ph.d. projekt ved Julie Rahbæk Møller:
Ph.d. studerende Julie Rahbæk Møller orienterede om sit Ph.d.
projekt, som omhandler dilemmaet mellem personalets omsorgspligt
og beboernes selvbestemmelsesret på Thorupgården og
Tranehavegård. Hun indledte med et kort historisk oprids af
psykiatriområdet, og fortalte derefter om sit projekt. Julie har lavet
feltarbejde i 3 1/2 måned på Thorupgården og Tranehavegård, hvor
hun har interviewet beboere og medarbejdere samt deltaget i
hverdagen, både i dagtimerne, om aftenen og i weekenderne, ca. 2
dage om ugen hvert sted. Hun har bl.a. fokus på samspillet mellem
beboerne og personalet samt det, at personalet arbejder i en politisk
styret organisation, som sætter rammerne for, hvordan der skal
arbejdes med beboerne fx i forhold til dokumentation,
kvalitetsstandarder etc. Personalet kan mærke, hvordan der er et pres
på dem fra flere sider til, at beboerne skal videre i livet og blive mere
og mere uafhængige af sociale ydelser, men det betyder også, at de
nogle gange går på kompromis med deres egen faglighed eller
personlige overbevisninger.
Til april vil Julie præsentere de første indledende analyser for beboere
og medarbejdere på Thorupgården og Tranehavegård for at stille
skarpt på hvad, der er på spil i dilemmaet mellem omsorgspligt og
selvbestemmelsesret, og hvad der kan gøres anderledes for at
hverdagspraksissen håndteres bedre. Julie vil herefter følge bostederne
i sammenlagt et halvt år fordelt over en periode på ca. 1 1/2 år for at
se, hvad forskningsprojektets virke vil betyde for bostederne.
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Julies forskning vil derfor kunne bidrage til den konkrete praksis på de
to bosteder, hvor hun indhenter sin empiri, men derudover er Julie
også en del af Socialforvaltningens Forskningsenhed, og hendes
forskning vil derfor samtidigt blive brugt i Socialforvaltningens
overordnede planlægning af socialpsykiatriområdet.
Hvis Dialogforums medlemmer har lyst til at vide mere om projektet,
har Julie tilbudt, at de kan kontakte hende på xu29@sof.kk.dk.
Kommentarer til præsentationen af ph.d. projektet
Pernille Ruben Hansen tilføjede, at hun fandt det interessant at
undersøge, hvordan man kunne integrere recovery-begrebet i
diskussionen af dilemmaet mellem omsorgspligt og selvbestemmelse.
Henrik Appel pointerede, at personalet har omsorgspligt, og dermed
bør skride ind overfor beboere, der gør skade på sig selv – ellers gør
de ikke deres arbejde godt nok. Julie forklarede, at boliger i
socialpsykiatrien er beboernes hjem og, at man fx i
behandlingspsykiatrien kan fjerne alle skarpe genstande fra
patienternes værelser, men det kan man ikke i socialpsykiatrien. Det
sætter netop dilemmaet mellem omsorgspligt og selvbestemmelse på
spidsen, da det stiller store krav til personalet om at give den rette
støtte til beboerne.
Henrik Appel pointerede desuden, at akkreditering skal hjælpe
personalet i deres arbejde og ikke øge dokumentering samt, at
akkreditering er adskilt fra bostedernes værdigrundlag.
Ellinor Palm Pedersen gav udtryk for, at hun er dybt bekymret for
sundhedssystemet. Hun mener, at borgere ryger for hurtigt ud af
psykiatriske behandlinger, hvorfor der ikke bør skæres ned på
sengepladserne. Såfremt antallet af sengepladser mindskes bør der
eksempelvis være flere psykologer på bostederne, som kan bistå
beboernes resocialisering. Hun ser det her som et generelt problem, at
man for tiden ikke har råd til at ansætte de mere løntunge
medarbejdere.
Poul L. Hansen kommenterer hertil, at folk bliver afhængige af at
være indlagt eller bo på et bosted. Han ser en del af forklaringen på
folks frygt for forandringer i, at personalet har overtaget beboernes
selvstændighed, hvorfor beboerne nu er blevet vant til at andre altid
tager stilling for dem.

Ad dagsordenens pkt. 4: Orienteringer
Etablering af nyt ungetilbud i 2012:
Mikkel Warming orienterede medlemmerne om, at ventelisten
for unge med sindslidelse er fortsat voksende på trods af, at der er
blevet etableret en del bofællesskaber og kollegiefællesskaber til unge.
Side 3 af 6

Socialforvaltningen ønsker derfor at etablere et nyt ungetilbud med
minimum 25 pladser i 2012. Socialforvaltningen regner med at
etablere tilbuddet i et af de centrale brokvarterer.
Botilbuddet vil være målrettet unge, der har behov for et midlertidigt
tilbud på ½-3 år. Derudover etableres boligerne, så huslejen kan
betales på en kontanthjælp.
Boligerne vil have eget bad og køkken. Derudover vil tilbuddet blive
etableret i mindre enheder med ca. 5 boliger i hver med et fælles
køkken og opholdsstue.
Om tilbuddet kan etableres i 2012 afhænger af endelig økonomi og
politisk godkendelse. Det er planen at finansiere tilbuddet gennem
Tryghedsplan 2 og Budget 2010.

Orientering akkrediteringsmodel:
Ann-Sofie Bech Von Hielmcrone og Robin Vickery fra Socialforvaltningens projektgruppe for udviklingen af en kvalitets- og
akkrediteringsmodel for botilbud til voksne præsenterede projektet for
Dialogforums medlemmer.
Præsentationen og et første udkast til kriterier for modellen er vedlagt
referatet, og eventuelle gode ideer, kritik eller kommentarer kan
sendes til morten.ejlersen@sof.kk.dk, hvorfra de vil blive sendt videre
til projektgruppen.

Københavns Kommunes frivillighedspolitik 2011-2014, som var
blevet sendt i høring hos Dialogforums medlemmer:
Med henblik på en revision af Københavns Kommunes
frivillighedspolitik, blev der i 2010 nedsat en arbejdsgruppe på tværs
af forvaltningerne, under ledelse af Kultur- og Fritidsforvaltningen.
Efter forespørgsel fra arbejdsgruppen har Socialforvaltningen sendt et
udkast til revidering af Frivillighedspolitikken i høring hos
Dialogforums medlemmer.
Forvaltningen har til udkastet ikke modtaget høringssvar fra
medlemmerne.
Frivillighedspolitikken skal behandles politisk i Borgerrepræsentationen, hvilket forventes at ske den 14. april. Såfremt den
godkendes vil det efterfølgende være Socialudvalgets opgave at
udarbejde en implementeringsplan for de enkelte områder. Denne
forventes færdig inden udgangen af 2011.
Orientering fra bruger- og pårørenderepræsentanter:
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Elise Danielson efterspurgte en afklaring på om, der var en diætist
tilknyttet Sundbygård. Efter at have snakket med flere beboere derude,
var hun bekymret for problematikker vedr. sukkersyge og anoreksi.
Forvaltningen kan oplyse, at der på nuværende tidspunkt er tilknyttet
en medarbejder med en professions-bachelor i ernæring og sundhed i
køkkenet i blok B. Medarbejderens arbejdsområder indebærer
madlavning til beboerne, hvortil det er blevet oplyst af Peter Nordahl
fra Serviceafdelingen på Sundbygård, at man i køkkenet i høj grad er
opmærksom på problematikkerne vedr. sukkersyge og anoreksi.
Derudover fortalte Elise Danielson, at man havde afholdt åbent hus på
Kirkegårdsvej. Der havde på dagen været forskellige oplæg bl.a. af
flere repræsentanter fra Borgerrepræsentationen. Dagen havde været
en stor succes, og der havde været en generel positiv stemning.
Erik Olsen udtrykte, at man i forbindelse med opsigelsen af LAPs
lokaler meget gerne ville finde nye lokaler sammen med kommunen,
og der måtte her gerne være tale om større og bedre faciliteter.
Erik orienterede yderligere om, at han for tiden beskæftigede sig
meget med FNs Handicapkonvention.
Olaffa Christensen efterspurgte, at man i forvaltningen lavede en
artikel som beskrev flytningen af Hedelund.
Ellinor Palm Pedersen orienterede om, at hun efter 20 års arbejde som
kredsformand forlader Sindkredsen. Hun kigger særligt tilbage på
hendes arbejde for støtte-kontaktordningen, arbejdet for få afskaffet
servicebetalingen på bosteder samt et af hendes seneste bidrag i
oprettelsen af et landsdækkende socialt ankenævn.
For sin indsats for ligeværdighed og større retssikkerhed for
sindslidende borgere er Ellinor bl.a. blevet belønnet med
Ildsjælsprisen i 2006 og Københavns Kommunes frivillighedsdiplom i
2010.
Der afholdes en afskedsreception torsdag den 31. marts, kl. 18:00 på
N. Zahles Seminarium Linnesgade 2., 2. Sal, 1361 Kbh. K.
Alle venner, bekendte og medlemmer af Dialogforum er meget
velkomne.
Mikkel Warming takkede Ellinor for hendes store indsats på området.

Ad dagsordenens pkt. 5: Næste møde i Dialogforum
Næste møde i Dialogforum afholdes mandag den 9. maj 2011 fra kl.
15-17. Efter medlemmernes ønske vil temadrøftelsen her komme til at
omhandle skizofreni med særligt fokus på relationen mellem
medicinpåvirkning og sindslidelser ved forsker Birte Glenthøj.
Ad dagsordenens pkt. 6: Eventuelt
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Der var ingen kommentarer under eventuelt, og mødet blev derfor
hævet.
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