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plejepersonale, lærere, pædagoger,
PPR-psykologer og praktiserende
læger.

I Region Syddanmark arbejdes der
meget med at styrke det
tværsektorielle samspil mellem
Psykiatrien i Region Syddanmark og
kommunerne for at kunne yde den
bedst mulige indsats for borgerne.

Formål
Formålet med projektet er at
forebygge, at børn og unge i
mistrivsel står uden indsatser, fordi de
ikke tilhører målgruppen for
psykiatrien og samtidig er svære at
løfte for kommunerne uden den rette
sparring og supervision fra
psykiatrien.

Projektet 'Fremskudt funktion' skal
med opkvalificering af regionale og
kommunale medarbejdere
understøtte, styrke og udvikle
samarbejdet omkring børn og unge i
mistrivsel i Region Syddanmark.

Med afprøvning af en fremskudt
regional funktion skal børn og unge i
mistrivsel og deres familier opleve, at
de får hurtig hjælp i nærmiljøet, at
samarbejdet mellem psykiatrien og
kommunen fungerer, og at der er
fokus på, hvad det enkelte barn har
brug for, for at kunne bevare
tilknytningen til hverdagslivet.

Projektet løber over en 3-årig periode
fra 2019-2021.

Målgruppe
Målgruppen for projektet er børn og
unge i alderen 6-18 år i mistrivsel,
som ikke kræver en
behandlingsindsats i børne- og
ungdomspsykiatrien, men har behov
for en intensiv indsats i nærmiljøet.

Baggrund
Kommunerne i Syddanmark oplever
flere børn og unge i mistrivsel.

En anden målgruppe er deres
forældre og andre pårørende.
I projektet indgår fagpersoner fra
både regionen og kommunerne, som
er i kontakt med målgruppen.

Med satspuljeprojektet ønsker de
syddanske kommuner og regionen at
udvikle en samarbejdsmodel, hvor
henvisningerne til psykiatrien er
fagligt underbyggede, og at
tilbuddene i nærmiljøet styrkes.

Det indbefatter sagsbehandlere,
psykologer, psykiatere,
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Indsatser

Supervision

Med en opkvalificering og
opnormering af både de regionale
medarbejdere og de kommunale PPRpsykologer vil de i et større omfang
end i dag kunne tilbyde forebyggende
behandlingsforløb for børn og unge
der mistrives og deres familier,
herunder kurser for forældre og
pårørende.

De regionale medarbejdere i
sparringsteamet yder supervision og
konsultativ bistand til kommunale
medarbejdere, herunder lærere,
pædagoger og PPR-psykologer, så de
oplever, at de er godt rustet til at
opspore mistrivsel hos børn og unge
og yde den rette indsats i nærmiljøet.
De regionale medarbejdere vil have et
direkte telefonnummer og faste
daglige telefontider, hvor de
kommunale medarbejdere kan ringe
ind og modtage rådgivning/
konsultativ bistand. Herudover kan
supervision i nærmiljøet (fx i barnets
skole eller hjem) i forhold til konkrete
situationer aftales og planlægges.

De regionale medarbejdere kan efter
behov og i samarbejde med de
kommunale medarbejdere indgå i de
direkte indsatser for børn og unge i
mistrivsel.
Ud over udvikling af samarbejdet med
frivillige organisationer er det også
ambitionen, at projektet skal afprøve
forskellige samarbejdsmodeller, hvor
frivillige indgår i mere direkte
indsatser i at afhjælpe børn og unges
mistrivsel.

Koordinerende sparringsteams
For at sikre at en fremskudt funktion
kan arbejde i børn og unges nærmiljø,
etableres fire koordinerende
sparringsteams, hvor parterne mødes,
og hvor såvel konkrete som generelle
situationer kan tages op.

Det kan være undervejs, eller efter
den fremskudte regionale funktion
har ydet hjælp til børnene og de unge.

I sparringsteamet kan psykiatrien og
kommunerne vidensdele, modtage og
give sparring samt udarbejde fælles
planer for børn og unge i målgruppen.
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Mere information
Der kan læses meget mere om det koordinerende sparringsteam i de foldere, der
er lavet til forældre samt samarbejdspartnere.
Derudover er der på hjemmesiden www.psykiatrienisyddanmark.dk/fremskudtfunktion yderligere informationer

Kontaktoplysninger
Hvis der er behov for at kontakte en fra projektteamet bag 'Fremskudt funktion',
findes kontaktoplysningerne på denne side:

Torben Gram Schjoldager
Regional projektkonsulent
23 88 63 24
Torben.gram.schjoldager@rsyd.dk
Sisi Ploug Pedersen
Tværkommunal projektkonsulent
21 26 24 68
Sisi.ploug.pedersen@rsyd.dk
Aldin Lemes
Tværkommunal projektkonsulent
91 17 09 20
Aldin.lemes@rsyd.dk
Marianne Rasmussen
Projektleder
91 16 89 58
Marianne.rasmussen3@rsyd.dk
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