Referat
Møde:
Styregruppemøde for fremskudt funktion
Tidspunkt: 6. december 2019 kl. 13.00 – 15.00
Sted:
Psykiatriadministrationen Lille Grundet Hulvej 25 Vejle Bygning P lokale 0.020
Deltagere: Charlotte Rosenkrantz Josefsen, Anders Lundsgaard, Hans Jørn Søberg, Klaus
Müller-Nielsen, Lene Granhøj, Bente Rey, Karin Birch Lange, Lene Brorsen-Riis,
Sebastian Gjerlufsen (mødt for Trine Hammershøy)
Marianne Rasmussen (referent)
Afbud: Trine Hammershøy, Sonja Serup Hansen, Anne Hvidbjerg Jørgensen

1. Siden sidst. v/Charlotte Josefsen
Der er vedhæftet status over de indsatser, som varetages af fremskudt funktion. Skemaet
danner baggrund for flere af de efterfølgende punkter på dagsordenen. Oversigten er samlet
i et oversigtskort over Region Syddanmark, som illustrerer de enkelte kommuners aktivitet.
Dette kort vises på mødet.
Beslutning:
Marianne Rasmussen præsenterede kort over status for indsats fordelt på de enkelte
kommuner.
Status blev taget til efterretning.

2. Opsamling på delevaluering. v/Marianne Rasmussen
Den 27. november blev det andet halvårlige delevalueringsmøde afholdt, hvor alle
projektdeltagere både regionale og kommunale medarbejdere var inviteret. Det var det første
fælles møde efter overgangen 1. september til afholdelse af sparringsmøder i alle 20
kommuner(Ærø og Fanø betjenes af Svendborg og Esbjerg) en gang om måneden og for
kommuner med mere end 100.000 indbyggere 2 gange om måneden.
Der opleves generelt stor tilfredshed med omlægningen af vores sparringsteammøder til
afholdelse i den enkelte kommune. Det giver både mulighed for at skabe et mere trygt rum for
børn og forældres deltagelse på mødet. Der er også stor tilfredshed med, at møderne kan
finde sted i kommunerne og flere kommuner arbejder med tanke om, møderne kan finde sted
helt ude i fronten på en skole eller lignende i det miljø, børnene er kendte med.
Antallet af sager er også øget efter omlægningen. Fra 1 marts til 31. august havde
sparringsteamene sparring på 87 børn. I perioden efter omlægningen fra 1. september til 31.
november har 95 henvendt sig med henblik på at få hjælp for at imødegå dårlig trivsel.
Udviklingen kan i nogen grad tilskrives omlægningen og i samme periode ses et stigende
antal sager fra psykiatrien. Afdelingerne er blevet mere bevidste om, at fremskudt funktion
eksisterer og der er udarbejdet en retningslinje for, at børn som er henvist til psykiatrien, men
ikke er i målgruppen, overgår til fremskudt funktion. Der er enighed om, at fremskudt funktion
gerne skal møde børnene tidligere ude i fronten på skolerne eller SFO med henblik at
imødegå, at der oversendes en henvisning/er behov for at stille en diagnose.
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En af de udfordringer, som deltagerne i fremskudt funktion oplever, er, at det er svært at få et
overblik over, hvilke samarbejdspartnere der er involveret i barnets sag og dermed også kan
yde bidrage til at få et koordineret forløb for barnet og den unge. Især er det svært for
praktiserende læger, at danne sig dette overblik og der opleves derfor, at der tages en sag op,
hvor der er indsatser i gang. I kommunerne er det ikke altid muligt at se, om der er en anden
enhed, som har et samarbejde i gang omkring familien. Derved får vi ikke lavet en koordineret
plan. Der blev foreslået, at praktiserende læge kunne spørge ind til, hvorvidt der var andre
offentlige sektorer, som var i gang med udredning eller indsatser.
Det blev også drøftet, hvorvidt elektronisk korrespondance mellem sektorerne kunne sikre et
mere koordineret og målrettet forløb for børnene og forældrene.
Der er generelt blevet et større fokus på, at vi arbejder sammen, fremfor at vi sender børnene
mellem os. Der var ønske om, at vi besøger samarbejdspartnere sammen og ser værdien i at
forebyggelse og behandling møder hinanden og i nogen tilfælde lægger en koordineret plan
for en direkte indsats. Der er i perioden fra 1. marts været udarbejdet en direkte indsats i 51
tilfælde.
Inddragelse af børn og forældre på sparringsmøderne var også et emne, som optager
deltagerne i sparringteamene. Der ønskes mere tid til den fagprofessionelle sparring.
Alt i alt var det et godt møde, men mødedeltagelsen drøftes på næste møde med PPR
ledernetværket, da der var en del afbud til delevalueringen eller mødedeltagere, som ikke
deltog i hele mødet.
Beslutning:
Styregruppen ønsker på næste styregruppemøde en plan for, hvordan afprøvning af en
regional fremskudt funktion kommer længere ud til frontpersonalet i kommunerne.
PLO rejste på baggrund af en konkret hændelse i Nordfyns kommune spørgsmål omkring
samtykke. Projektet har fået udarbejdet en konkret samtykkeerklæring, som giver samtykke til
drøftelse af sagen på sparringsmøde på tværs af sektorerne.
Sebastian fra Headspace havde input til det videre arbejde med at komme ud til
frontpersonale. Der er aftalt møde mellem Headspace Odense og projektleder.

3. Budgettildeling v/Charlotte Josefsen
Kommunerne har fået tildelt midler efter antal indbyggere, hvilket har udfordret de mindste
kommuner. Udgifter til deltagelse i delevaluering, kompetenceudvikling o.l. er lige så
udgiftskrævende for den lille kommune som den store. Da der er et lille overskud på
nuværende tidspunkt i projektet grundet senere opstart, har formandskabet besluttet at
kompensere kommuner under 30.000 indbyggere uden samarbejdsaftale med en større
kommune med 50.000 kr. pr. år. Der er bevilget midler til Langelands kommune til afholdelse
af forældrekurser.
Det er ligeledes besluttet at kompensere arbejdslønnen for de kommuner, som deltager i
kompetenceudvikling vedr. tidlig opsporing.
Beslutning:
Godkendt.
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4. Status vedr. udvikling og samarbejde med frivillige organisationer v/Marianne Rasmussen
Workshop vedr. inddragelse og samarbejde med civilsamfundet:
Der har været afholdt 3 workshop dage for de regionale og kommunale medarbejdere i
projektet. Til den 1. og 3. workshop deltog repræsentanter for Headspace afdelingerne i
Region Syddanmark. Der var en kommune som ikke ønskede at deltage, da de havde en
model for samarbejde med de frivillige organisationer. Desuden var en kommune forhindret i
at deltage.
På den første workshop var fokus på ”hvorfor arbejde med frivilligheden”. Der var der fra
start en meget stor erkendelse af, at der er behov for et tæt samarbejde i arbejdet med børn
med mistrivsel.
Den anden workshop foregik ude i de enkelte tværgående sparringsteam og her var fokus på
”hvordan arbejder vi med de frivillige” Her deltog repræsentanter for de kommunale
frivilligkoordinatorer. På denne workshop fik deltagerne en konkret case og en række
handlinger, som skulle udføres frem til den 3. workshop.
På den trejde workshop arbejdes videre med” hvordan” ud fra det ”hjemmearbejde”, som
deltagerne på workshop 2 har arbejdet med. Desuden var et kort oplæg om den netop
vedtagne frivilligpolitik i Region Syddanmark.

Udmøntning af pulje afsat til udvikling og afprøvning af samarbejdsmodeller:
Der er i projektet afsat en særskilt pulje på 250.000 kr. pr. år til udvikling og afprøvning af
samarbejdsmodeller med de frivillige.
Der har været afholdt et møde med repræsentanterne for de frivillige organisationer i
styregruppen; Bente Rey og Trine Hammershøy for at blive inspireret til at kontakte mulige
samarbejdspartnere. På baggrund heraf er der taget kontakt til Ribe, Haderslev og Fyns stift,
Børns Voksen Venner samt Den danske Spejderbevægelse. Sidstnævnte er der aftalt at
afsøge mulighederne for et pilotprojekt med en kommune omkring særlig indsats for børn i
alderen 6 – 12 år med interesse for at gå til spejder.
Beslutning:
Headspace roste Center for frivilligt socialt arbejde(CFSA) for en meget velgennemført
proces.
CFSA’s notat med 4 anbefalinger blev drøftet. Der er enighed i at den næste trædesten er , at
sikre, at den kommunale PPR deltager kender de frivillige tilbud i egen kommune. Det blev
fremhævet, at det er meget vigtigt med relationen mellem fagprofessionelle og de frivillige.
Der ønskes milepæle for udvikling af samarbejde med de frivillige organisationer.
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5. Status på forældrekurser. v/Marianne Rasmussen
Som det fremgår af oversigten over indsatser, er alle kommuner i gang med planlægning af
forældrekurser. Der pågår et rigtig fint og ambitiøst samarbejde omkring planlægning af
kurserne. Denne tilrettelæggelse sammenhold med den store mødeaktivitet med mange
flere sager efter omlægning af sparringsmøderne betyder, at kurserne ikke når at blive
afviklet i 4. kvartal 2019. Mere detaljeret gennemgang vil blive givet på mødet.
Beslutning:
Det har været svært at få løbet forældrekurserne i gang, men i de fleste kommuner vil der
blive afviklet kurser i det første kvartal 2020.
Hans Jørn Søberg vil tage udvikling af forældrekurser med på kommende PPR
ledernetværksmøde for at sikre den ledelsesmæssige opbakning til udarbejdelse og afvikling
af kurserne.
Styregruppen ønsker at civilsamfundet tænkes med ind i kurserne og her kan eksempelvis
”en af os- ambassadørerne benyttes.
Punktet ønskes genoptaget på næste styregruppemøde.
6. Status på implementering af forløbsprogrammer med angst/depression, ADHD,
Spiseforstyrrelser samt B&U aftalen: ”Tværsektoriel aftale på børne- og ungdomsområdet i
Region Syddanmark, - forebyggelse og tidlig opsporing af mental mistrivsel blandt børn og
unge””. v/Alice Skaarup Jepsen
I Region Syddanmark er der i det tværsektorielle samarbejde en fælles ambition om at
udvikle samarbejdet på børne- og ungeområdet til et højere niveau. Der er derfor pt. et stort
fokus på tidlig opsporing og forebyggelse indenfor såvel sundhedsområdet som børne- og
ungepsykiatri- og socialområdet. Den tværsektorielle samarbejdsaftale på børn og
ungeområdet er godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget på møde 8. februar 2019. Det
Administrative Kontaktforum besluttede på mødet den 27. september 2018, at
implementeringen af aftalen og de faglige forpligtelser skal ske i samspil med
implementeringen af de tre forløbsprogrammer på børne- og ungeområdet
(Angst/Depression, ADHD, Spiseforstyrrelser). Børne- og ungeområdet er desuden skrevet
ind i sundhedsaftalen som et indsatsområde.

Der er nedsat en arbejdsgruppe der refererer til Følgegruppen for Forebyggelse i regi af
sundhedsaftalen. Arbejdsgruppen forestår det koordinerende og rammesættende arbejde,
igangsætter implementeringen i de fire lokale implementeringsgrupper der er nedsat.
Implementeringsgrupperne er geografisk fordelt således: Fyn er etableret og opstartsmøde
planlagt den 16. januar 2020. Lillebælt har allerede afholdt en temadag som opstart den 13.
november, og implementeringsgruppen mødes den 10. december og følger op på det
arbejde der blev i gangsat på temadagen. Vestjylland afholder opstartsmøde den 3.
december 2019. I Sønderjylland er implementeringsgruppen ikke på plads endnu, dette
arbejde P-SOF og SOF med i fællesskab.
Implementeringsgruppernes centrale opgave er, at omsætte hhv. forløbsprogrammerne og
B&U aftalen i praksis. Eksempelvis skal der aftales, hvordan vi i fællesskab arbejder med
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underretning i praksis. Hvornår anvender vi en underretning, hvad skal den indeholde og
hvad kan man forvente herefter. Hvis ikke der sendes en underretning, hvordan er
kommunikationen så og hvortil og fra? Tovholderrollen (koordinerende kontaktperson) skal
afklares, hvad menes hermed og etableres. Vigtige fælles opgaver, som understøtter
frontpersonalet i at løse deres opgaver endnu bedre. Et kvalitetsløft ved, at der opnås mere
systematik og sammenhæng i det der aftales (f.eks. om underretninger), der igen
understøttes af strukturen (organiseringen + arbejdsgange). Alt sammen til fordel for børn og
unge i mistrivsel og deres familier.
Arbejdsgruppen har igangsat planlægning af kurser i relationel koordinering jf.
projektbeskrivelsen. Kurserne afvikles hen over foråret 2020. Relationel koordinering handler
om koordinering af arbejdsrelationer gennem fælles mål, delt viden og gensidig respekt. Det
er relationerne der bidrager til og understøttes samtidig af, at kommunikationen er tilpas
hyppig og sker på de rigtige tidspunkter samt er forståelig, præcis og problemløsende.
Kurserne er for udvalgte leder og nøglepersoner. Implementeringsgrupperne sammensætter
deltagerholdene, så de afspejler deres (nye) samarbejdspraksis.
Sidst er der igangsat et arbejde med faglige temadage, der direkte udspringer af
forløbsprogrammernes diagnosegrupper og aldersfordeling samt generelt opsporing af
mistrivsel. Dette er i proces i arbejdsgruppen. Næste møde i arbejdsgruppen er den 28.
januar 2020.
Beslutning:
Lene Granhøj og Trine Vadum sundheds- og forebyggelsesleder i Odense kommune udgør
formandsskabet for arbejdsgruppen for implementering af forløbsprogrammer for
angst/depression, spiseforstyrrelser og ADHD samt for implementering af den
tværsektorielle aftale på børne- og ungeområdet i Region Syddanmark omkring forebyggelse
og tidlig opsporing af mental mistrivsel blandt børn og unge.
Lene gav status for opstarten af implementeringen, hvor der er afholdt møde i
implementeringsgruppe Vestjylland og aftalt møder med implementeringsgrupperne i
Lillebælt og på Fyn. I Sønderjylland afventes udpegning af repræsentanter til
implementeringsgruppen.
Satspuljeprojektet vedr. implementering af forløbsprogrammerne er forlænget med et ½ år.
Orienteringen blev taget til efteretning.
7. Psykiatriplanen v/Charlotte Josefsen
Psykiatri- og socialudvalget behandler den 3. december 2019 forslag til psykiatriplan 2020 –
2024. Planen indeholder 39 anbefalinger, hvor anbefaling 12 er forslag om:
Permanentgørelse af fremskudt funktion og fælles sparringsteams på børne- og
ungeområdet.
Nedenstående ses bemærkninger/høringssvar vedr. anbefalingen.
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FMU har bemærket:
Det er positivt at fremskudt funktion foreslås permanentgjort.
Fælleskommunalt sundhedssekretariat har på vegne af de 22 kommuner afgivet
nedenstående høringssvar:
Kommunerne er enige med regionen i, at Satspulje projekterne skal
evalueres, og det på baggrund af evalueringerne skal drøftes, hvorvidt de
skal videreføres efter projektperioden og i hvilken form. Derudover er der
ligeledes behov for en afklaring og synliggørelse af de kommunale
ressourcetræk, som det vil medføre at permanentgøre Satspulje projekter.
PLO har sendt nedenstående høringssvar:
PLO–Syddanmark tilslutter sig målsætningen om at nedbringe uligheden i
sundhed for psykiatriske patienter. PLO-Syddanmark støtter
bestræbelserne på at styrke samarbejdet i sundhedsvæsenet for at
forebygge og behandle somatisk sygdom hos psykiatriske patienter.
Det er imidlertid usikkert, hvor virkningsfulde de fire anbefalinger fra 9-12
vil være i den forbindelse, og det er også usikkert, hvor mange ressourcer,
der skal til, før effekterne af indsatserne kan ses.
Beslutning:
Charlotte Josefsen orienterede om, at fremskudt funktion er lagt ind i psykiatriplanen som en
mulig permanentgørelse efter projektets udløb underforudsætning af, at der opleves de
forventede resultater samt kommunerne ønsker det.
Taget til efterretning.
8. Milepælsplan v/Marianne Rasmussen
Der er udarbejdet en opdateret milepælsplan, som er vedhæftet dagsordenen.
Der er indsat en ny succeskriterie vedr. inddragelse af børn/forældre på sparringsmøderne.
Der foreslås 80 % i 3. kvartal stigende til 90 % i den resterende projektperiode. Det kan
konstateres, at der er sket en stor stigning i forældres deltagelse på sparringsmøderne
svarende til 50 % i 3. kvartal, som dog ligger noget under de foreslåede 80 %.
Det kan konstateres, at der er registreret et fald i antallet af henvisninger til psykiatrien fra
1620 i efteråret 2018 til 1498 i samme periode 2019 svarende til et fald på 7,5 %.
Der vedhæftes den årlige opgørelse fra Børne og Undervisningsministeriet. Det kan
konstateres, at der er 5 kommuner, som er på eller under 11 % langvarigt fravær ud af
gruppen af fraværende børn. Der skal dog gøres opmærksomhed på, at tallene bygger på en
meget mangelfuld registrering.
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Beslutning:
Milepælen udviser en afvigelse i forhold til afholdelse af forældrekurserne. Det er vigtigt at
afvigelser tages op på styregruppemøderne.
Projektleder viste status for projektets succeskriterier vedr. skolefravær og antallet af
henvisninger til psykiatrien.
Styregruppen drøftede registrering af børnenes fravær fra skole. Der er meget fokus på dette
og pr. 1. august trådte en ny regel i kraft vedr. træk i børne- og ungeydelse, hvis børnene har
mere end 15%’s ulovligt fravær.
Der er ønske om, at milepælsplanen bliver skarpere på milepæle. Dette udarbejdes til næste
styregruppemøde, hvor beslutning omkring milepæl for forældredeltagelse på
sparringsmøderne tages til beslutning.
9. Kommunikationsplan og nyhedsbrev v/Marianne Rasmussen
Der er fortsat stor fokus på at få projektet gjort kendt hos vores samarbejdspartnere. Der er
fast deltagelse på PPR ledernetværkets møder og der er fortsat dialog med praktiserende
læger via KLU møderne. Projektteamet har været ude til en del afdelingsmøder ude i
familieafdelingerne i kommunerne samt oplæg på skoler.
Senest er der lagt interview på Linkedin fra delevalueringsdagen den 27.november 2019.
På Dansk Socialrådgiverforenings ”socialrådgiver dage” blev afholdt en session omkring
fremskudt funktion.
Der er ved at blive udarbejdet et nyhedsbrev med særligt fokus på vores workshops omkring
samarbejde med de frivillige.
Kommunikationsplanen er vedhæftet.
Beslutning:
Det blev besluttet at kommunikation skal fremgå af milepælsplanen efter milepælene i planen,
så kommunikationen foregår mere struktureret end det opleves i dag.

10. Eventuelt
Der sættes et fast punkt på dagsorden omkring kommende møder.
Projektleder orienterede om arbejdet med at få tilknyttet phd. Studerende til projektet.
Næste møde afholdes den 19. februar 2020 kl. 14 – 16 på Middelfart Rådhus.
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