Dagsorden
Møde:
Styregruppemøde for fremskudt funktion
Tidspunkt: 14.juni 2019 kl. 13.00 – 15.00
Sted:
Psykiatriadministrationen Lille Grundet Hulvej 25 Vejle Bygning P lokale 0200
Deltagere: Charlotte Rosenkrantz Josefsen, Mette Bostrup, Klaus Müller-Nielsen, Bente Rey,
Karin Birch Lange, Sonja Serup Hansen, Kim Callesen, Marianne Rasmussen
(referent)
Afbud:

Lene Brorsen-Riis, Trine Hammershøy, Lene Granhøj, Anders Lundsgaard, Hans
Jørn Søberg, Anne Hvidbjerg Jørgensen,

1. Siden sidst. v/ Charlotte Josefsen
Der er vedhæftet status siden sidst, som opsummerer aktiviteter siden sidst med fokus på
opmærksomhedsområder.
Beslutning:
Taget til efterretning.

2. Godkendt statusrapport v/Charlotte Josefsen
15. maj blev denne tilbagemelding givet fra Sundhedsstyrelsen:
”Først og fremmest skal jeg beklage den lange svartid.
Vi har behandlet jeres statusrapport for projektet under puljen ”Fremskudt regional funktion i
børne- og ungdomspsykiatrien”. Tak for denne, det er spændende at følge projektet.
Den indsendte statusrapport (skriftlig tilbagemelding vedr. fremdrift i projektet) kan hermed
betragtes som endeligt godkendt.

For så vidt angår den økonomiske status (regnskabet) så vil i modtage en særskilt
tilbagemelding fra økonomiansvarlig Per Hemmingsen. Der har desværre grundet travlhed
ikke været mulighed for at behandle regnskaberne endnu, hvorfor vi nu vælger at sende to
separate tilbagemeldinger på hhv. den indsendte statusrapport (skriftlig tilbagemelding vedr.
fremdrift i projektet) og det indsendte regnskab med dertilhørende bilag. Jeg skal derfor igen
beklage, at I fortsat må afvente en tilbagemelding på den økonomiske status for projektet. ”
Sundhedsstyrelsen bifalder, at projektet koordineres med satspuljeprojektet for
implementering og udbredelse af forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske lidelser,

Side 1 af 6

da Sundhedsstyrelsen anser forløbsprogrammerne som baggrunden for den fremskudte
funktion.
Arbejdet med fremskudt funktion koordineres med implementering af
forløbsprogrammerne.
Sundhedsstyrelsens tilbagemelding er vedhæftet.
Der er rykket for tilbagemelding på overførsel af overskud fra 2018, men der er endnu ikke
modtaget et svar.

Beslutning:
Taget til efterretning. Projektleder følger på manglende tilbagemelding vedr. overførsel af
overskud fra 2018.

3. Opfølgning og afprøvning af samarbejdsmodeller med frivillige organisationer v/Charlotte
Josefsen.
Der har været afholdt et op følgende møde med Dorte Nørregaard efter sidste
styregruppemøde, hvor det er blevet foreslået 3 initiativer:
1. Udvikling af database for frivillige sociale tilbud
2. Udvikling af redskaber for samarbejdet med civilsamfundet
3. Afholdelse af tre workshops for de fire sparringsteams
CFSA har sendt et tilbud på at løfte denne opgave i samarbejde med projektteamet og CFSA’s
netværk af kommunale frivillig konsulenter.
Det samlede forslag er vedhæftet.
Styregruppen bedes drøfte ovenstående forslag samt drøfte finansieringsmuligheder.

Beslutning:
Der var stor opbakning til del 3: afholdelse af workshops med inddragelse af relevante
frivillige herunder de organisationer, som er med i styregruppen.
I forhold til database og relationskort skal projektet være opsøgende på eksaisterende
initiativer som f.eks. MIndhelper.

Side 2 af 6

4. Forældre- og pårørendekurser v/Marianne Rasmussen
Der er et igangværende arbejde på at afdække, hvilke kurser de enkelte kommuner har for at
herefter at kunne være mere præcise på, hvad behovet er for nye initiativer. Fokus er på at
tilbyde to spor af forældrekurser. Et spor med et oplysende udviklingsperspektiv, som tager
udgangspunkt i, at forældrene ønsker at udvikle deres kompetencer som forældre. En del af
formålet er at give forældrene indsigt i, hvordan trivslen skabes/sikres i klassen. Dette kan
både være i indskoling, mellemtrin samt overgang til ungdomsuddannelse. Det andet spor er
mere målrettet konkret viden om, hvordan mistrivsel håndteres og redskaber hertil. Her er
det et vigtigt opmærksomhedspunkt at der ikke bruges psykiatrisk diagnosesprog, men at der
bruges termer for mistrivsel, eksempelvis at der ikke bruges angst med ængstelig.
Målet er, at kunne tilbyde spor 1 på udvalgte skoler i starten af det nye skoleår, dette kan
være på forældremøder og på infomøder på ungdomsuddannelser.
Endelig er der mere specifikke diagnoserelaterede kurser, hvor sygdomslære og
symptomforståelse vil være en væsentlig del. Udvikling af disse er ikke igangsat endnu, men
vil foregå i et tæt samspil med interesseorganisationerne. Der er dialog med Landsforeningen
mod spiseforstyrrelse og der vil tages initiativ til en dialog med andre relevante organisationer.
Styregruppen bedes drøfte udvikling af forældrekurser med udgangspunkt i ovenstående
beskrivelse, hvor der foreslås generelle forældrekurser med fokus på at opretholde en god
trivsel for børnene.
Desuden ønskes input til processen henimod udvikling af mere specifikke pårørendekurser.
Beslutning:
Der blev udleveret forslag om overordnede temaer til udvikling af forældrekurser, som
ligeledes vedhæftes referatet.
Det er vigtigt at der sikres bred inddragelse ved planlægning af forældre- og pårørendekurser.
Der afholdes møde med PPR repræsentanter den 2. september 2019 med henblik på at
tilbyde kurser relativt tæt på skolestart.
Styregruppen godkendte at der udarbejdes og afholdes specifikke forældre- og
pårørendekurser for børn med specifikke problemstillinger førend det bliver til psykiatriske
diagnoser.

5. Dokumentation fra sparringsteam v/Marianne Rasmussen
Sparringsteammøder – Marts, april, maj 2019
Kvantitative data:
Der har været afholdt 2 sparringsteammøder pr. måned for alle 5 sparringsteam. Heraf har
Fyn været samlet ved det første sparringsteammøde. Der har været aflyst 3
sparringsteammøder på Fyn grundet afbud fra PPR, samt uhensigtsmæssig placering af
sparringsteammødet umiddelbart efter påske, hvor mange havde afholdt længere
ferieperiode.
Der har været fastsat en tidsramme til hver sag på ca. 25 minutter. Det betyder, at det i alt har
været muligt at behandle 24 sager pr. sparringteam i de 3 første måneder. Gennemsnittet for
hvert sparringsteam har været som følgende: (antal sager / af 24 mulige)
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Sparringsteam Esbjerg
Sparringsteam Aabenraa
Sparringsteam Vejle
Sparringsteam Fyn-Vest
Sparringsteam Fyn-Øst

15/24
9/24
4/24
5/24
4/24

Kommunerne har haft følgende antal sager med på sparringsteammøder.
Esbjerg 6 sager, Tønder 5 sager, Varde 4 sager, Assens 3 sager.
Haderslev, Billund, Vejle, Langeland har alle haft 2 sager med.
Vejen, Fredericia, Kolding, Middelfart, Svendborg, Ærø har haft 1 sag med hver.
Sønderborg, Odense, Nordfyn, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Nyborg har ikke haft sager med
endnu, men enkelte har anmeldt sager til de kommende sparringsteammøder i juni måned.
Kvalitative data:
Der har været flere forskellige processer i opstartsperioden på de 3 første måneder af
projektet. Processen i hvert sparringsteam er afhængig af de personer og kommuner, der
deltager i hvert sparringsteam og dermed hvor mange konkrete sager, der har været afholdt
sparring på.
Kommunal del - Den ledelsesmæssige forankring og afklaring i PPR.
Her opleves store forskelle på, hvor hurtig det har været afklaret i PPR gruppen, hvordan
projektet ønskes brugt både de ekstratimer i PPR og typer af sager, der bliver bragt ind i til
sparringsteammøder. Usikkerhed har fået nogen PPR medarbejder til at drøfte dette på
sparringteammøder eller tage konkrete sager med til drøftelse.
Projektgruppen og de regionale medarbejders mulighed for at blive inviteret ud i forskellige
mødefora, for at orienterer om projektet. Hvordan kommunen og PPR selv har fået/kunne
orientere om projektet.
Samlet set har hurtig afklaring, ledelsesmæssig deltagelse og meget orientering været en stor
medvirkende årsag til klarhed på de sager, som kan bringes til sparring. Ligeledes har ”mod”
til at afprøve sager ligeledes været en stor medvirkende årsag til øget antal sager på
sparringteammøderne.
Praktiserende læger.
De regionale medarbejder og projektgruppen har været opsøgende hos praktiserende læger
for at orientere om projektet. Henholdsvis direkte til lægehuse og via KLU.
Der er meget stor interesse for projektet. Et stort ønske om større viden/samarbejde med de
kommunale indsatser, som lægerne oplever utilgængelig, samt forældre er alene informanter.
Der er udarbejdet en arbejdsgang for henvendelse fra praktiserende læger til de regionale
medarbejder. Dette vil være ønskeligt kunne være elektronisk, men ikke muligt på nuværende
tidspunkt. Ligeledes en tilbagemelding til praktiserende læger. På den måde inddragelse af
praktiserende læge uden direkte deltagelse på sparringsteammøder.
Regional del – Der er orienteret om projektet i Psykiatrien og forskellige arbejdsgange er
aftalt. Effekten er afhængig at den enkle behandlingsansvarlige overlæge/specialpsykolog.
Det er derfor forslag om tilføjelser til retningslinjer ift. at ”henvise” til projektet via de regionale
medarbejder
De ovenstående beskrevne processer har været vigtige at få talt fælles om på
sparringsteammøderne, som en del af fælles læring og erfaringsudveksling. Denne tid har
derfor været prioriteret.
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Beslutning:
De enkelte sparringsteams aktiviteter blev gennemgået og drøftet. Der afholdes ½ års
evalueringsmøde den 18. juni, hvor alle deltagerne i sparringteams deltager og drøfter
mødernes afholdelse og indhold set op i mod projektbeskrivelsen.
Der medsendes oversigt over de enkelte kommuners fokus.

6. Case fra sparringsteam v/Marianne Rasmussen
Direkte indsats fra fremskudt psykiatri.
PPR psykolog fra Svendborg, havde sag til sparring, omhandlende dreng på 9 år i
behandlingsforløb i eget regi. Drengen går i almindeligt skoletilbud.
Behandlingsforløb i eget regi, er en del af Svendborgs egne indsatser i forbindelse med
projektet.
Det blev aftalt at de regionale medarbejdere skulle afholde møde med PPR psykolog og
drengens mor, for at give mor det psykiatriske perspektiv på drengens mistrivsel, se
nedenstående.
PPR psykologen har efterfølgende givet udtryk for at sparringen har givet mor bedre
forståelse for drengens udfordringer, samt forståelse for PPR psykologens forløb med
drengen. Dette har endvidere medført at PPR psykologen kan give drengen et bedre
behandlingsforløb, i det der er mere ro på.
Ligeledes har mor givet udtryk for at samtalen med de regionale medarbejdere, har givet
hende bedre forståelse for drengens udfordringer, samt at hun er blevet mødt med
forståelse og anerkendelse for hvordan hun takler sin søns udfordringer.
Mor har endvidere givet samtykke til at projektgruppen må kontakte hende, i forbindelse
med udarbejdelse af case til nyhedsbrev omhandlende styrket samarbejde mellem kommune
og psykiatrien.
Ønsker til drøftelsen:
Faglig sparring til barnets mor og PPR psykolog om hvordan barnets symptomatologi kan
forstås og evt. specifikke forslag til at komme videre.
Problemstilling vedr. barn:
Drengen har mange symptomer på mistrivsel, og mister flere og flere funktioner. Har nu
f.eks. ret svært ved at komme i skole. Han tisser i bukserne, når han presses udover, hvad
han kan rumme. Der høres om udfordringer på en lang række områder f.eks. ikke
alderssvarende forestillingsevne, rigiditet, og manerismer.
Der beskrives yderligere en dreng med meget ringe selvbillede, som ofte er forbundet med
skyld og skam.
Drengen bor alene med sin mor. Han er blevet til vha. donor. Der har været tegn på
mistrivsel gennem de sidste år. Pga. af både funktionstab og mange forskellige symptomer er
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vores råd at PPR psykolog efter drøftelse med barnets mor evt. sender henvisning til BUP-O
for nærmere afklaring. Der gives i den forbindelse sparring til detaljer i en evt. henvisning.
Der sendes ikke henvisning til BUP-O på nuværende tidspunkt, i det behandlingsforløbet med
drengen har den ønskede effekt.

Beslutning:
Taget til efterretning.

7. Kommunikationsplan og nyhedsbrev. v/Marianne Rasmussen
Der er udarbejdet aktuel kommunikationsplan, hvor fokus er på at få udarbejdet en
pressemeddelelse med en konkret case for en af kommunerne.
Desuden vil der blive udarbejdet opmærksomhedsmateriale på vores kommende
forældrekurser, som vi håber at kunne få med efter sommerferien i de landsdækkende
medier i forbindelse med skolestart.
Kommunikationsplanen vedlægges som bilag.

Beslutning:
Der udarbejdes et samlet nyhedsbrev fra styregruppemødet og den halvårlige
evalueringsmøde med fortællinger om, hvor projektet gør en forskel.

8. Eventuelt.
Milepælsplanen ønskes med på hvert møde.
Bente Rey takkede for, at det var besluttet, at de pårørende- og frivillige repræsentanter fik
godtgjort deres kørselsudgifter.
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