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Fraværende:

1. Velkomst og præsentation af politikerne v/ Social- og Sundhedsudvalgsformand Åse Kubel Høeg
Referat
Åse Kubel Høeg bød velkommen, hvorefter der var en præsentation af de tilstedeværende.
2. Nyt fra Borger- og pårørenderådene
Referat
Der blev orienteret om nyt fra Borger- og pårørenderådene. Det blev bl.a. anført:
• At borger- og pårørenderådet på Center for Mestring har været på studietur til Kafferisteriet i Holstebro, har indviet indgangspartiet, deltaget i Søndersøløb og afviklet
mestringskurser og peer-undervisning. Opmærksomheden blev henledt behovet for
et kursus i mødeledelse og mødedeltagelse.
• At Søhuset er velfungerende om end der pt. er en udfordring med System Bosteds
ekstranet.
• At borger- og pårørenderådet i Huset har udarbejdet et markedsføringsmateriale, at
der skal være sommerfest den 27. juni 2018, og at der en række aktiviteter i form
af bl.a. kvinde- og mandegrupper, samtalegrupper mv.
Der udspandt sig en drøftelse af fordele og ulemper ved visitation til et givet tilbud.
3. Indkomne temaer fra Borger- og pårørenderådene:
a. Hvordan vil Social- og Sundhedsudvalget prioritere Psykiatrien?
Referat
Åse Kubel Høeg anførte, at Social- og Sundhedsudvalget har besluttet at have særlig fokus på psykiatri, psykologhjælp til unge under 25 år, faglighed og kompetencer, og sundhed og sundhedsfremme. hun anførte i den forbindelse, at der på
Snapsting med Handicap var et forslag om, at borgere på Viborg Kommunes tilbud

skal tilbydes et årligt sundhedstjek. Hun oplyste endelig, at der vil være en temadrøftelse i Social- og Sundhedsudvalget af psykiatriområdet den 21. juni 2018.
Åse Kubel Høeg henledte opmærksomheden på ”Hvordan har du det undersøgelsen”, hvilket gav anledning til en drøftelse af selvmedicinering og omfanget af rygning. Det blev i den forbindelse anført, at der er særlige rygestopkurser på Socialområdet. Der udspandt sig herefter en drøftelse af Social- og Sundhedsudvalgets
ønske om røgfri arbejdstid og røgfri skoletid på Viborg Kommunes arbejdssteder.
b. Hvilke fokusområder på psykiatriområdet har Social- og Sundhedsudvalget
set i forhold til socialpolitikken?
Referat
Der udspandt sig en kort drøftelse af Socialpolitikkens vision ”Livet er dit” og Socialpolitikkens tilblivelse, herunder ”møder over kødgryder”.
c. Hvordan vil man arbejde med det store fokus, der generelt er på psykiatrien?
Referat
Åse Kubel Høeg anførte, at det eksisterende Byråd vil arbejde på en lidt anden vis
end det tidligere. Byrådet arbejder således med fem overordnede temaer/mål. Det
drejer sig konkret om bæredygtighed, vækst, sundhed, læring og uddannelse og oplevelser og fællesskaber. Alle fagudvalg skal arbejde ind i disse temaer. Der udspandt sig herefter en drøftelse af konkrete erfaringer med psykiatrien og det blev
bl.a. bemærket:
• At medicinhåndtering kan være en udfordring bl.a. fordi det kan være vanskeligt at komme i kontakt med en psykiater.
• At det kunne være interessant at iværksætte aktiviteter i lighed med dem,
der blev iværksat i forbindelse med udarbejdelse af Socialpolitikken bl.a. for
at rekruttere medlemmer til bruger- pårørenderådene. Social- og Sundhedsudvalget opfordrede bruger- pårørenderådene til at tage initiativ til noget
sådan, idet udvalget gerne deltager.
• At akuttilbuddet er velfungerende.
d. Hvordan går det med at tilbyde gratis psykologhjælp til borgere under 25 år?
Referat
Åse anførte at Social- og Sundhedsudvalget drøftede sagen på et fælles udvalgsmøde med Børne- og Ungdomsudvalget den 22. marts 2018. Det blev besluttet, at
forvaltningen skal undersøge forskellige muligheder herunder mulighederne i en
platform for webbaseret selvhjælpsterapi til unge med depression og angst. Jobigen
tester modellen og man afventer deres erfaringer
Det blev bemærket, at andre kommuner har tilbudt gratis psykologhjælp til borgere
under 25 år i længere tid. Formandskabet bemærkede, at det er korrekt og tilføjede, at det ikke er et spørgsmål om der kommer gratis psykologhjælp i Viborg
kommune, men i hvilken form det kommer.
Der udspandt sig afslutningsvist en drøftelse af beskyttet beskæftigelse.
4. Eventuelt
5. Afrunding af dagens møde

Referat
Åse Kubel Høeg takkede for et godt møde og gode input til Social- og Sundhedsudvalgets videre arbejde.
Det blev bemærket, at mødedeltagerne med fordel kan have et navneskilt.

