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Forord
Denne strategi for socialpsykiatri i Lolland kommune tager blandt andet afsæt i Lolland Kommunes
Plan og Udviklingsstrategi for 2019 – 2030 og Social- og arbejdsmarkedspolitikken.
Strategien konkretiserer de overordnede politiske mål om at sikre en stærkere næste generation og
en investering i vores egne borgere. Målet er at gennemføre en social omstilling og gøre mange flere
af kommunens borgere både selvhjulpne og selvforsørgende.
En varig og passiv forsørgelse er kun en god løsning for de færreste.
Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets strategi for socialpsykiatri- og rusmiddelområdet spænder bredt
og rummer mange aspekter af det at være psykisk sårbar eller have en psykisk lidelse.
Det gælder både forebyggende indsatser for borgere, der er psykisk sårbare, samt for en tidlig opsporing til en målrettet indsats for borgere med alvorlige psykiske lidelser.
Strategien for socialpsykiatri- og rusmiddel dækker borgere i alle aldre inden for målgruppen med et
klart sigte på at hjælpe den enkelte til en bedre hverdag trods diverse problemstillinger.
Vi skal i fællesskab sørge for, at flest mulige opnår en god livsmestring og bliver en aktiv del af samfundslivet i øvrigt.
Vibeke Grave
Formand for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget
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Indledning
På temadagen den 28. maj 2020 havde Social- og
Arbejdsmarkedsudvalget en drøftelse af det
sociale område i sammenhæng med beskæftigelsesområdet. De overordnede politiske prioriteringer, inden for socialpsykiatri- og rusmiddelområdet, blev drøftet, idet dette område skal
bidrage til, at flere borgere kommer tættere på
arbejdsmarkedet og bliver selvforsørgende.
I Lolland Kommunes overordnede social- og arbejdsmarkedspolitik er der beskrevet, hvordan
flere borgere skal komme tættere på arbejdsmarkedet og blive selvforsørgende.
En varig og passiv forsørgelse er kun en god
løsning for de færreste.

”Lolland Kommune vil gennem socialog arbejdsmarkedspolitikken sikre en
stærkere næste generation og en investering i vores egne borgere. Målet er
at gennemføre en social omstilling og
gøre mange flere af kommunens borgere både selvhjulpne og selvforsørgende”

rumme mange aspekter af det at være psykisk
sårbar eller have en psykisk lidelse. Det gælder
både forebyggende indsatser for borgere, der
er psykisk sårbare, samt for en tidlig opsporing
til en målrettet indsats for borgere med alvorlige psykiske lidelser.
Strategien for socialpsykiatri- og rusmiddel
dækker borgere i alle aldre inden for målgruppen.
Det værdimæssige fundament - rehabilitering
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget har en
grundlæggende tro på, at alle borgere i disse
grupper - uanset alder - i samarbejde og med
det rette fokus kan drage nytte af en rehabiliterende indsats. De centrale værdier er:
•

Livsduelighed

•

Selvforsørgelse

•

Samskabelse og brugerinddragelse

Værdierne omsat til 6 bærende temaer:
•

Fokus på beskæftigelse

Inden for socialpsykiatri- og rusmiddelområdet kræver dette konkrete indsatser og prioriteringer, hvorfor samarbejdet med borgere,
virksomheder og blandt andet de frivillige organisation kan tilvejebringe de åbninger i jobmarkedet, som kan inkludere yderligere grupper. Sideløbende med dette er livsduelighed en
central værdi for det målrettede arbejde.

•

Rehabilitering - hvor borgernes motivation
og ressourcer er i centrum

•

Tidlig forebyggende indsats

•

Tilbud til unge der støtter dem på vejen til
uddannelse og i beskæftigelse

•

Misbrugsbehandling som en vej til at mestre
eget liv og selvforsørgelse uanset alder

Socialpsykiatri- og rusmiddelområdet er kendetegnet ved en bred vifte af problemstillinger,
som kræver en tilsvarende bredde og fleksibilitet i indsatserne. Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets prioriteringer udgør byggestenene i den
strategi, som skal rumme den samlede indsats.

•

Samarbejde med frivillige om en bred tilbudsvifte

Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets strategi,
for socialpsykiatri- og rusmiddelområdet i Lolland Kommune, skal kunne spænde bredt og
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På de efterfølgende sider findes en beskrivelse
af, hvordan temaerne får liv i praksis ved en
konkretisering i en række indsatsområder.

Konkrete indsatser i forhold til målgruppen
Indsatsområde - beskæftigelse

•

Det gode og attraktive arbejdsmiljø.

Det er en klar politisk prioritering, at beskæftigelsesindsatsen er karakteriseret ved en bred
vifte af tilbud, som omfatter både proceduremæssige tiltag i forhold til gældende lovgivning
og fleksible projektbaserede indsatser. Den
overordnede tilgang har fokus på rehabilitering.

•

Videndeling på tværs af kommunen.

•

Videndeling med relevante aktører uden for
kommunen.

•

Synergi imellem hele kommunens tilbud så
ressourcerne anvendes bedst muligt.

•

Kompetenceudvikling til øget forståelse og
inddragelse af borgeren, pårørende og foreninger.

•

Viden om og brug af relevant velfærdsteknologi.

Indsatserne omfatter institutionen ”Ung Lolland”, ADHD-projekt i Jobcenter Lolland, KUI
(Koordineret Ungeindsats), Kompetencecenter
Krogsbølle, beskæftigelsesprojektet ”Rekruttering fra kanten”, udarbejdelse af uddannelsesplan til alle sårbare unge, ”Ung Mor” med fokus
på uddannelse og beskæftigelse samt samarbejde med virksomheder om at skabe jobåbninger til målgruppen.
Den enkelte borger har desuden mulighed for
at få tilrettelagt en indsats jf. serviceloven om
socialpædagogisk støtte, mentorordninger samt
træning i forhold til at erhverve eller generhverve de nødvendige færdigheder for at kunne
deltage på arbejdsmarkedet. Lolland Kommune
tilbyder desuden hjælp via en støtte- og kontaktperson i det såkaldte SKP-korps.
For at kunne have de bedst mulige indsatser
arbejdes der i Lolland Kommune ud fra ønsket
om en høj faglighed i alle led. Dygtige og engagerede medarbejdere er en af grundforudsætningerne i Social- og Arbejdsmarkedssektoren.
For at lykkes med områdets kerneopgave kræver det, at vi har fagligt, dygtige og engagerede medarbejdere og ledere. Arbejdspladserne i
Social- og Arbejdsmarkedsområdet skal derfor
være udviklende og attraktive.
Derfor prioriteres eksempelvis:
Høj faglighed - herunder: uddannelse og kompetenceudvikling af medarbejdere, teamledere
og ledere så vi er på forkant med udviklingen
inden for området.

I Lolland Kommune arbejder vi ud fra en helhedsorienteret tilgang, som er med til at sikre de gode overgange i indsatserne. En helhedsorienteret tilgang er kendetegnet ved en
sammenhængende indsats, når borgeren har
udfordringer, som går på tværs af fagområder.
For at det kan lade sig gøre, skal alle relevante medarbejdere deltage engageret, aktivt og
nysgerrigt i dette samarbejde.
Lolland Kommune arbejder i beskæftigelsesindsatsen ud fra, at der er særligt fokus på
gruppen af ældre borgere med anden etnisk
baggrund end dansk, hvor der er psykiatriske
problemstillinger, som gruppen erfaringsmæssigt har svært ved at håndtere.

Resultatmål - beskæftigelse:
Administrationen afrapporterer udviklingen
i beskæftigelsen for de sårbare grupper
årligt til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget. Der forventes en årlig stigning på 2%.
Der er udpeget en borgergruppe på ca. 225
med psykiske problemstillinger, som modtager støtte efter §85.

Strategi for Socialpsykiatri og Rusmiddel – Lolland Kommune – 5

Indsatsområde - rehabilitering
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget har bevilliget 1,5 mio. kr. til styrket visitation, med
fokus på opfølgning, i forhold til de mål, der
er opstillet for den enkelte borger. Visitationen
iværksætter indsatser, der fra start kan skabe
tydeligt udgangspunkt for en positiv udvikling,
et ønske om forandring hos borgeren samt
forbedre borgerens rehabiliteringspotentiale.
Desuden styrkes kvalitetsstandarderne så de i
højere grad understøtter rehabilitering af borgerens ressourcer, ønsker og mål for eget liv.
Lolland Kommune ønsker at strategiens indsatser tænkes sammen og koordineres med arbejdet inden for Sundhed på Tværs.
I det rehabiliterende tilbud ”ROK” arbejdes der
fortsat målrettet med den type af borgersager,
hvor der er behov for stor koordinering for at
nå i mål. Der arbejdes med borgerens fysiske
og mentale sundhed, hvilket skaber bedre forudsætninger for mestring og recovery, ligesom
det medvirker til den enkeltes borgers velvære
og robusthed.
Der er desuden iværksat et samarbejdskoncept
med titlen ”TROP”, som bredt og på tværs i den
kommunale organisation skal styrke det tværfaglige og tværorganisatoriske samarbejde til
gavn for borgerne. I det tværgående samarbejde omsættes visioner og strategier om rehabilitering i Lolland Kommune til konkrete og systematiske handlinger med henblik på at styrke
indsatserne på tværs i organisationen.
Der arbejdes med borgernes fysiske og mentale
sundhed, hvilket skaber bedre forudsætninger
for mestring og recovery, ligesom det øger den
enkeltes velvære og robusthed.
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I et bredt samarbejde med borgere, medarbejdere, frivillige og foreninger vil vi eksempelvis:
•

Støtte borgeren i et aktivt liv med sund
kost, motion og bevægelse.

•

Arbejde med borgerens mentale sundhed.

•

Støtte borgeren i at blive en del af et aktivitetsbåret fællesskab.

•

Støtte borgeren i at deltage i sundhedsfremmende aktiviteter i kommunale og
foreningsbaserede tilbud.

•

Være rollemodeller for sundhed i samvær
med borgeren.

Resultatmål - rehabilitering:
Administrationen udarbejder årligt en kvalitativ og talmæssig belysning over effekterne
af den øgede indsats. Der tages udgangspunkt i de løbende erfaringer fra den nystartede Rådgivningscafé, hvor antal borgerhenvendelser indgår i afrapporteringen.

Indsatsområde - tidlig forebyggelse
Det er Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets klare holdning, at alle unge skal være i gang med
enten job eller uddannelse. Lolland Kommune
ser generelt familien som omdrejningspunkt for
indsatsen i forhold til den tidlige forebyggelse.
Især for familier med psykisk sårbarhed er det
vigtigt at have et særligt fokus på børnene/de
unges trivsel for at bevare kontakten og skabe
en god relation.
Der arbejdes derfor målrettet med overgangen
fra barn til voksen, tiltag om psykologhjælp til
unge, revurdering af kvalitetsstandarden for
socialpædagogisk støtte efter SEL § 85, herunder øget fokus på brug af tilbud efter SEL §
82. Som eksempler på hjælp til borgerne kan
nævnes etablering af Rådgivningscaféen, som
er et anonymt og uvisiteret tilbud til alle borgere mellem 18-67 år. Derudover bliver der
også etableret en Akuttelefon, så kommunens
borgere kan komme i kontakt med kommunen i
eksempelvis en krisesituation.

Lolland Kommune har fokus på en helhedsorienteret indsats, idet vi eksempelvis vil:
•

Inddrage og samarbejde med borgeren,
pårørende og netværket.

•

Arbejde i samme retning og med samme
formål og med en bevidst inddragelse af
borgeren i egen sag.

•

Øge videndelingen på tværs af fagområder.

•

Sætte fokus på en tidlig og rettidig indsats
på tværs af fagområder samt den gode
overgang fra barn til voksen.

Resultatmål - tidlig forebyggelse:
Administrationen udarbejder en årlig afrapportering, der kan belyse udviklingen i
effekterne af den tidlige forebyggende indsats, jf. punkt 3 vedrørende opsamlingen
på Rådgivningscafeen.

Der er også fokus på at støtte borgere, som
måtte få problemer med tilknytningen til arbejdsmarkedet senere i livet.
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Indsatsområde - tilbud til unge
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget har udstukket den præcise politiske retning, at alle
unge skal være i gang og nå længst muligt
med de forudsætninger og interesser, de har.
Tilbuddene omfatter blandt andet: Ung Lolland,
overgangen fra barn til voksen, ADHD-projekt,
psykologhjælp til unge, Kompetencecenter
Krogsbølle, Ung mor og revision af STU-kvalitetsstandard.
Det er målet, at borgerne skal bibeholde de
erhvervede færdigheder som en af forudsætningerne for at få et godt og selvstændigt
voksenliv.
Der arbejdes ud fra en recovery tilgang, hvilket
betyder ”at komme sig”. Det er en unik personlig proces, der både handler om symptomer og
symptomfrihed og i lige så høj grad om livskvalitet, håb og drømme for fremtiden. Psykosocial
rehabilitering understøtter borgerens recovery
proces. Psykosocial rehabilitering handler om
at tilbyde et helhedsorienteret, koordineret,
målrettet og tidsbestemt samarbejde. Det er et
centralt element at møde den enkelte borger
dér, hvor han eller hun er. Det er den enkelte
borger, der ved, hvad der er vigtigst i sit liv.
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Lolland Kommune er kendetegnet ved et antal
botilbud, dagtilbud og behandlings- og støttetilbud. Det betyder, at strategien både gælder for
de borgere, der bor på et botilbud, men også
for de borgere, der modtager et uddannelsesog aktivitetstilbud, dem der bor i egen bolig
med støtte, samt de borgere der modtager
behandling for rusmiddelproblematikker.
Uanset om borgeren bor i eget hjem eller på
et af kommunens botilbud, så er målet altid at
skabe en helhedsorienteret indsats.

Resultatmål - tilbud til unge:
Administrationen skal tilrettelægge indsatsen
således, at der sker et årligt fald på 1%-point
per år frem til 2024 af unge, som ikke er i
gang med enten job eller uddannelse.
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Indsatsområde - misbrugsbehandling

Dagbehandling 3 dage om ugen

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget ønsker, at
borgerne skal tilbydes både en forebyggende, behandlende og efterbehandlende indsats, der skal modvirke, at misbrug forbliver
en begrænsning i job- og livsmuligheder. De
konkrete indsatser omfatter en sammenhængende misbrugsbehandling etableret i Nakskov
og med satellitter i Maribo samt Rødby/Rødbyhavn. I Maribo er der ligeledes familieorienteret
misbrugsbehandling og misbrugstilbud i samarbejde med Den Boligsociale Fond.

Rusmiddelcentret tilbyder dagbehandling for
grupper på cirka 10 personer, som ønsker at
blive stof- eller alkoholfrie. Forløbet varer i 10
uger, hvor gruppen mødes fra tirsdag til torsdag. Der undervises én af dagene i mindfulness.

Ungebehandlingen
I samarbejde med Børn, Unge & Familie er der
etableret en mere glidende overgang i misbrugsbehandlingen, idet unge under 18 år nu
kan modtage misbrugsbehandling i Rusmiddelcenterets Ungetiltag. Der foregår et politisk og
administrativt samarbejde for at hjælpe de unge med misbrugsproblemer bedst muligt inden
for de givne rammer.

Motivationsgruppe
Rusmiddelcentret har ligeledes en gruppe for
borgere som endnu ikke er stof- eller alkoholfrie, men som har et ønske om forandring.

Efterbehandling
Rusmiddelcentret har en gruppe for borgere,
som er stof- og alkoholfrie, og som har et ønske om at forblive fri for deres rusmidler. Denne
gruppe er en åben gruppe, hvor borgerne kan
komme, lige så snart det er lykkedes dem
at blive fri for deres rusmidler. Borgerne kan
opleve eventuelle misbrugsproblemstillinger i
forskellige livsfaser.

Resultatmål:
Administrationen afrapporterer årligt det
antal borgere, der via misbrugsbehandling
er fastholdt i beskæftigelse. Der arbejdes
efter en årlig stigning på 10 personer.
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