Sæt kryd
i kalende s
ren

Vær med til at udvikle samarbejdet omkring
tilbud til borgere med dobbeltdiagnoser

Ballerup Kommune og Gladsaxe Kommune inviterer til tvær
sektoriel samarbejdskonference på vegne af KKR Hovedstaden
I årene der kommer forventes en stigning i gruppen af borgere med psykiske lidelser og samtidigt
misbrug. Udviklingen øger behovet for tilbud til
borgere med dobbeltdiagnoser af høj kvalitet.
Kom med på konference den 30. marts 2016 fra
kl. 8.30-16.00 på hotel KolleKolle i Værløse og vær
med til at forme fremtidens tilbud til borgere med
dobbeltdiagnoser. Lad dig inspirere af mulighederne i samarbejdet mellem kommuner og regioner,

Program

og hør interessante indlæg fra fagpersoner på psykiatri- og misbrugsområdet fra både regioner og
kommuner.
Konferencen skal bidrage til et inspirationskatalog,
som kan inspirere og understøtte det gode samarbejde omkring tilbud til borgere med dobbeltdiagnoser fremadrettet.
Velkommen!

ved Jane Torpegaard Social- og Sundhedsdirektør
i Gladsaxe Kommune

Det kan have store økonomiske og social konsekvenser, når det tværsektorielle samarbejde ikke
fungerer optimalt. Få indsigt i hvilke tværgående
tiltag, projekter og redskaber, som er iværksat for
at forbedre samarbejdet mellem sektorerne, de
socioøkonomiske fordele forbundet hermed, og
fremtidige initiativer og målsætningen
Sara Lindhardt, Socialstyrelsen og Katrine Schepelern Johansen, Region Hovedstaden Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser

09.05 - 09.10
INTRODUKTION TIL DAGEN

10.30 - 10.45
PAUSE

ved Karen Rude Centerleder Gladsaxe Kommunes
Rusmiddelcenter og Ann Dorte Ahrenskjær Centerleder Brydehuset Ballerup Kommunes misbrugscenter

Workshops med udgangspunkt i gode
eksempler fra praksis

08.30 - 09.00
ANKOMST OG MORGENBRØD
09.00 - 09.05
VELKOMST

TEMA 1:
Systematisk screening af borgere med
dobbeltdiagnoser
09.15 - 09.45
NÅR KOMMUNERNE SCREENER BORGERE
MED DOBBELTDIAGNOSER
Flere kommunale misbrugscentre i hovedstadsområdet er i de senere år begyndt at foretage
systematisk screening og udredning af borgere i
forhold til psykiske lidelser. Hør bud på, hvorfor vi
ser denne tendens, og hvor vi er på vej hen.
Rafai Attari, Kommunernes Landsforening

09.45 - 10.30
GODE PRAKSISERFARINGER OG
TVÆRSEKTORIELLE TILTAG
Både kommuner og regioner har et skærpet fokus
på gruppen af borgere med dobbeltdiagnoser.

10.45 - 11.15
WORKSHOP 1:
INTEGRERET MISBRUGSBEHANDLINGEN
(TEMA: SCREENING)
Workshoppen sætter fokus på, hvordan region
og kommuner kan integrere behandlingen om
borgere med lettere psykiske lidelser og samtidig
misbrug. Der er mulighed for at deltage i en debat
omkring relevante evidensbaserede metoder samt
de behandlingseffekter og økonomiske fordele,
der kan knytte sig hertil.
Med udgangspunkt i erfaringer fra samarbejde mellem
Psykiatrisk Center Ballerup og Gladsaxe Kommune

WORKSHOP 2:
KOORDINEREDE INDSATSER
(TEMA: SCREENING)
Med udgangspunkt i erfaringer fra Fredericia lægges op til debat omkring tilrettelæggelsen af indsatsen for de mest socialt udsatte borgere, så en
positiv forandringsproces hos den enkelte borger

understøttes samtidigt med, at der opnås besparelser af offentlige ydelser og ressourceforbrug.
Med udgangspunkt i erfaringer fra Fredericia Kommune

udfordringer i forbindelse med samarbejdet omkring bestemte borgergrupper mv.
Klinikchef Louise B. Rasmussen, Psykiatrisk Center
Ballerup

11.15 - 11.45
WORKSHOP 3:
ÅBENT MØDEFORA (TEMA: SAMARBEJDE)

13.35 - 13.50
PAUSE

Workshoppen sætter fokus på den tværsektorielle
samarbejdsmodel ’Åbent mødefora’, som benyttes af Ringsted Kommune og Region Sjælland
til udveksling af viden og information på tværs
af forvaltninger og sektorer i konkrete borgersager. Debat om fordele og ulemper ved denne
samarbejdsform.
Med udgangspunkt i erfaringer fra Ringsted Kommune og Region Sjælland

WORKSHOP 4:
DEN KOORDINERENDE INDSATSPLAN SOM
REDSKAB (TEMA: SAMARBEJDE)
Workshoppen tager udgangspunkt i erfaringer
med den koordinerende indsatsplan som udgangspunkt for det tværsektorielle samarbejde
mellem Region Hovedstaden og Københavns
Kommune. Der vil være mulighed for at deltage
i en debat, om den koordinerende indsatsplan er
et redskab, der kan være med til at gøre den tværsektorielle opgave nemmere at gå til.
Med udgangspunkt i erfaringer fra Region Hovedstaden og Københavns Kommune

11.45 - 12.30
FROKOST I HOTELLETS RESTAURANT
12.30 - 13.00
WALK-AND-TALK I ARBEJDSGRUPPER
Hvor deltagerne vælger tre hovedudfordringer for
det tværsektorielle samarbejde omkring borgere
med dobbeltdiagnoser

TEMA 2:
Vi vil det tværsektorielle samarbejde
– hvordan gør vi?
13.05 - 13.35
ERFARINGER MED AT MODTAGE OG
AFLEVERE BORGERE TIL KOMMUNEN
Regionen skal ifølge Sundhedslovens §79 yde sygehusbehandling til borgere i regionen. Få indblik
i arbejdet med at yde en ensartet behandling på
trods af kommunernes vidt forskellige organisering, herunder hvilke former for organisering
bedst understøtte det tværsektorielle samarbejde,

13.55 - 14.25
BUD PÅ TVÆRSEKTORIELLE SAMARBEJDSOG LØSNINGSMODELLER
Region Syd har ensartet og kvalificeret tilbud til
borgere med dobbeltdiagnoser. Der er blandt
andet ansat forløbskoordinatorer til at arbejde i
krydsfeltet mellem region og kommune. Temaet
er ”Hvis ikke kommunen lykkes med deres behandling, lykkes vi ikke med vores”. Der vil i dette oplæg
være fokus på, hvilke screenings- og samarbejdsredskaber der kan anvendes inden for denne
samarbejdsmodel, hvordan teorierne omsættes til
praksis, og om målene for 2020 kan nås mv.
Oversygeplejerske Jens Egon Hansen Region Syd,
Forløbskoordinator Helle Mørch Pedersen Region
Syd og Socialrådgiver Jørgen Dall Misbrugscenter
Esbjerg

14.25 - 14.35
OPSAMLING PÅ WALK-AND-TALK OG
INTRODUKTION TIL WORKSHOPS

Workshops: Hvordan ser fremtidens
tværsektorielle samarbejde ud, og
hvordan skaber vi det?
14.35 - 15.35
Inddeling i workshops med udgangspunkt i de tre
hovedudfordringer for det tværsektorielle samarbejde drøftet i forbindelse med Walk-and-talk

15.40 - 15.55
OPSAMLING PÅ DAGEN
ved Karen Rude Centerleder Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter og Ann Dorte Ahrenskjær
Centerleder Brydehuset Ballerup Kommunes misbrugscenter

15.55 - 16.00
TAK FOR I DAG
ved Mette Vaaben Mortensen Social- og Sundhedsdirektør i Ballerup Kommune

Praktiske oplysninger
KONFERENCEN AFHOLDES
Onsdag den 30. marts 2016
kl. 8:30 - 16.00
Hotel KolleKolle
Frederiksborgvej 105
3500 Værløse

MÅLGRUPPE
Konferencen er målrettet fagrelevante
direktører, chefer, ledere og medarbejdere
fra region og kommuner

TILMELDING:
Prisen for heldagskonferencen inklusiv
frokost 1.250 kr.
Faktura fremsendes elektronisk efter tilmelding
Tilmeld dig senest den 21. marts 2016
via dette link: www.rammeaftale-h.dk/da/
igangvaerende/vidensdelingsaktiviteter/

Du skal ved tilmelding vælge to workshops, som du ønsker at deltage i.
Én workshop om screening og én workshop om samarbejde.

