Referat
Møde:
Styregruppemøde for fremskudt funktion og forløbsprogrammer
Tidspunkt: 19. december 2018 kl. 14.00 – 16.00
Sted:
Psykiatriadministrationen, ML 1 Hindsgavl Middelfart Rådhus, Nytorv 9,
5500 Middelfart.
Deltagere: Charlotte Rosenkrantz Josefsen, Mette Bostrup, Susanne Bergholt, Anders
Lundsgaard, Klaus Müller-Nielsen, Lene Granhøj, Trine Hammershøy, Bente Rey,
Karin Birch Lange, Marianne Rasmussen (referent)
Afbud fra: Arne Nicolajsen, Anne Hvidberg Jørgensen, PLO repræsentant

1. Præsentationsrunde bordet rundt.
Beslutning:
Gennemført.
2. Konstituering
Da der er tale om et tværsektorielt projekt, hvor de to største interessenter er Regionen og
kommunerne foreslås det, at formandsskabets deles mellem Regionen og Kommunerne. Fra
Regionen er administrerende sygehusdirektør Charlotte Rosenkrantz Josefsen formand. Fra
kommunerne indstilles social og sundhedsdirektør Mette Bostrup.
Beslutning:
Godkendt.
3. Kommissorie
Der er vedlagt et forslag til kommissorie, som gennemgås på mødet.
Beslutning:
Kommissoriet tilrettes med:
- Præcisering af at dagsorden udarbejdes i det fælles formandskab.
- Under afsnit vedr. succeskriterierne refereres til yderligere uddybning findes i
projektbeskrivelsen.
- Præcisering af kommunikation.
Endelig skal kobling til ”Tværsektoriel aftale på børn- og ungeområdet i Region Syddanmark –
forebyggelse og tidlig opsporing af mental trivsel blandt børn og unge” afklares.
Med disse bemærkninger blev kommissoriet godkendt.

4. Præsentation af projekterne ”Afprøvning af en fremskudt regional funktion i børne- og
ungdomspsykiatrien i Region Syddanmark” og ” Implementering af forløbsprogrammer for
børn og unge med psykiske lidelser i Region Syddanmark”.
Vedlagte projektbeskrivelser gennemgås på mødet.
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Beslutning:
Der efterspørges en milepælsplan, som medtages på næste møde.
Der efterspørges fokus på borgerne. Dette og de frivilliges rolle i projektet drøftes på næste
møde.
Med disse bemærkninger blev præsentationen taget til efterretning.

5. Opstart af projekterne og sparringsteams
Den indledende opgave på projektet fremskudt enhed er at få ansat alle deltagerne for både
kommuner og regioner. Der opleves stor intern interesse for stillingerne, hvilket ses meget
positivt i forhold til opstart på et meget højt videns niveau i sparringsteamene fra projektets
start.

For at sikre en god start for de to projekter med et fælles afsæt foreslås afholdelse af en
opstartskonference sidst i februar med ledelse og medarbejdere fra de involverede enheder.
Formiddagen vil byde på de faglige forventninger og sammenhænge mellem de to projekter,
hvor baggrunden for projekterne ridses op samt resultater fra relaterede tværsektorielle
projekter.
Eftermiddagens program foreslås at være en konkret opstart af de 4 sparringsteams.
Beslutning:
Godkendt.
6. Kommunikation og logo
De to projekter rækker ud til mange interessenter og det stiller store krav til at få alle
informeret og bevare interessen og kendskabet i hele projektperioden. Der ønskes input fra
de enkelte interessentgrupper, hvilken informationskanal eller fora vil kunne benyttes for at
nyhedsbreve og lignende kommer ud til praktiserende læger, frivillige og pårørende.
Desuden ønskes drøftet, hvorvidt der skal udarbejdes et logo for projekterne med henblik på
at øge opmærksomheden og dermed højne sandsynligheden for at kommunikationen får
fokus.
Beslutning:
Der skal ikke bruges kræfter på et logo.
Der udarbejdes en kommunikationsplan med forslag til intern og ekstern kommunikation.

7. Eventuelt.
Intet.
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