Ældre- og Handicapudvalget

Punkt 11.

Orientering om tværsektorielt satspuljeprojekt med henblik på forebyggelse af
tvangsindlæggelser
2018-082176
Ældre- og Handicapforvaltningen fremsender til Ældre- og Handicapudvalgets orientering om deltagelse i
tværsektorielt satspuljeprojekt med henblik på forebyggelse af tvangsindlæggelser.
Beslutning:
Til orientering.
Per Clausen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
I samarbejde med Region Nordjylland har Aalborg med Vesthimmerland, Mariagerfjord og Rebild kommune
udarbejdet en satspuljeansøgning til udvikling af tværsektorielle teams med henblik på forebyggelse af
tvangsindlæggelser. Efterfølgende er der givet tilsagn til støtte fra Sundhedsstyrelsen på i alt 7,7 mio. kr. til
det fælles satspuljeprojekt Udvikling af tværsektorielle teams med henblik på forebyggelse af
tvangsindlæggelser med udgangspunkt i Patientens Team.
Projektets formål har fokus på forebyggelse af konfliktfyldte indlæggelser og herunder gentagne
tvangsindlæggelser af kendte borgere, som allerede har oplevet mindst én tvangsindlæggelse. Endvidere er
det forventningen, at projektet ved dets afslutning vil have genereret viden om samarbejdsformer, som
fremtidigt i et bredere perspektiv vil kunne forebygge førstegangsindlæggelser med tvang.
Puljemidler til kommunerne
Af puljemidlerne er der i alt bevilliget 800.000 kr. (i hele projektperioden) til finansiering af en halv
tværkommunal projektleder ansat i Aalborg kommune. Chefen i Fagcenter for socialpsykiatri udpeger den
tværkommunale projektleder.
Endvidere er der af puljemidlerne i alt bevilliget 2.025.000 kr. (i hele projektperioden) til halvanden
socialfaglig medarbejder som skal fordeles mellem de fire deltagende kommuner. Det er aftalt mellem de 4
kommuners repræsentanter, at fordelingsnøglen skal tage højde for, at der mindst afsættes én dag ugentligt
til den enkelte kommune. Chefen i Fagcenter for socialpsykiatri forestår den interne koordinering i Aalborg
kommune mellem Bevillingsenhed V/H og Socialafdelingen i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen.
Da der er afsat midler til både projektledelse og den socialfaglige indsats i projektet, forventes det ikke at
medføre ekstraudgifter for kommunen.
Kommunernes egenfinansiering udgøres af medgået arbejdstid blandt de socialfaglige medarbejdere med
støtte- eller behandlingsfunktion for borgeren i de deltagende kommuner, som skal fungere i de
tværsektorielle teams ud over hvad der er søgt finansiering til. Denne del er ikke beregnet, men et lignede
projekt har tidligere vist, at den medgåede tid her, har kunne være indeholdt i den tid, der i øvrigt er afsat til
de borgere, som indgår i projektet.
Tidsplan
FL
ÆH-udvalg

18.12.18 – orientering
09.01.19 - orientering
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Bilag:
Ansøgningsskema for satspuljeprojektet Afprøvning af tværsektorielle teams Revideret udgave jf. ST
tilsagnsskrivelse..docx
region nordjylland
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