Styregruppemøde for fremskudt funktion
Tidspunkt: 19. februar 2020 kl. 14.00 – 16.00
Sted:
Middelfart Rådhus, Nytorv 9, 5500 Middelfart
Deltagere: Charlotte Rosenkrantz Josefsen, Charlotte Houlberg, Anders Lundsgaard, Hans Jørn
Søberg, Klaus Müller-Nielsen, Lene Granhøj, Bente Rey, Anne Hvidbjerg Jørgensen,
Karin Birch Lange, Sonja Serup Hansen, Lene Brorsen-Riis, Trine Hammershøy, Stinna
Kruse Sonnichsen, Mikkel Schjøtt-Kristensen, Torben Gram Scholdager (referent)

Afbud: Bente Rey, Anders Lundsgaard

Referat:
1. Velkomst, præsentationsrunde og status på styregruppens sammensætning (10 min.)
2. Gennemgang af dagsordenen for dagens møde (5 min.)
3. Drøftelse af styregruppemedlemmernes roller og styregruppens ansvar og fremadrettede
fokus for projektet (30 min.)
Punktet handler om at få en gensidig drøftelse i styregruppen af, hvilke temaer styregruppen ønsker drøftet
og behandlet i styregruppen fremadrettet – hvad er vigtige fokusområder i projektet? Punktet indledes med
en runde, hvor styregruppemedlemmerne fremhæver egen rolle og bidrag i styregruppen.
Bilag 1: Projektbeskrivelse for Fremskudt funktion i børne- og ungdomspsykiatrien

På baggrund af drøftelsen i styregruppen fremkom disse vigtige opmærksomhedspunkter:
- Fremadrettet mere konkret information om samarbejdet på sparringsteammøderne,
mellem møderne og konkrete eksempler på børn/unge og familier, der har fået hjælp –
tydelighed omkring hvilken forskel projektet gør
- Systematik og opfølgning på, hvad de virksomme mekanismer er i projektet og hvilken
forskel det skaber for de børn, unge og familier, der indgår
- Øget tydelig om metoder, og løbende opfølgning via data
- I forhold til styregruppemøderne, så ønskes det at det deltaljerede materiale udsendes før
møderne, så styregruppemedlemmerne har mulighed for at forhøre sig i eget
bagland/organisation som kvalificering til møderne
- Prioritere kommunikationen til i Børne- og Ungedirektørerne. Enkel og overskuelig
kommunikation efter hvert styregruppemøde med de 3 vigtigste ting
- Opmærksomhed på kommunikation til de praktiserende læger, så projektet kan åbne op
for de ønskede kanaler til bedre samarbejde
- Vigtigt at få sat handling bag de gode intentioner om at inddrage frivillige organisationer i
de direkte indsatser til børn, unge og familierne
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4.

Kort status på indsatser i projektet (10 min.)
Styregruppen får en kort status på indsatser i projektet; bl.a. forældrekurser, sparringsteammøder og
succeskriterier.

Gennemgang og drøftelse:
Forældrekurser.
Opmærksomhed på hvordan opsamling/evaluering af forældrekurserne kan foregå. På
nuværende tidspunkt er der udarbejde spørgeskema til forældre. Styregruppen er opmærksom på
kvaliteten i indholdet af forældrekurserne og at viden deles mellem kommunerne. Ligeledes en
opmærksomhed på muligheden for at udvikle online/e-læringskurser. Fysisk kurser er også vigtig,
som netværksdannelse.
Fælles undervisningsdage for alle regionale og kommunale projektmedarbejder, omkring metode
og forebyggelse. Ændringen er et ønske fra følgegruppen, med fokus på nyere emner, som
”gaming” og undervisning i et netværks inddragende metode, til brug på sparringsmøderne.
Succeskriterier: Antallet af henvisninger, der efterfølgende afsluttes efter udredning er faldende.
Ligeledes ses generelt fald i antal af henvisninger til BUP. Dette ses, som meget positivt.
Ønske fra styregruppen om en case/historie til pressen om dette, at kurven ses knækket.
Forældres deltagelse på sparingsmøderne, er ikke oppe på det ønskede. Der er dog sket en
positiv udvikling de sidste 3 måneder af 2019 med ca. 30% stigning pr. måned.
Beslutning: Forældrekursusoversigt medsendes referatet. Punkt sættes på næste møde med
fokus på indholdet i kurserne og evaluering fra forældrene. Styregruppen godkender de 2 fælles
undervisningsdage.

5. Frivillighed – udmøntning af projektmidlerne til indsatser med frivillige (20 min.)
Styregruppen præsenteres for 3 modeller for udmøntning af midlerne til indsatser med frivillige. I vedlagte
bilag er de tre modeller beskrevet, og der er eksempler på mulige indsatser med frivillige. Styregruppen skal
drøfte modellerne med henblik på at beslutte ud fra hvilken model midlerne skal udmøntes.
Bilag 2: Modeller for udmøntning af midler og mulige indsatser med frivillige

Drøftelse:
Ønske fra styregruppen om at tematisere de sager der har være på sparingsmøder, for at kunne
målrette indsatsen omkring frivillige. Peger på model 3, som en mere målrettet indsat med de
frivillige. Ønske om et mere konkrete temaer, hvor større frivillige organisationer kan byde ind og
allerede har regionsdækkende tilbud. Disse organisationer skal samtidig forpligtes til at give status
til styregruppen om resultatet af indsatserne.
Beslutning: Temaerne skulle være de 4 diagnoseområder fra projektbeskrivelse. Der nævnes
Voksne-venner (Røde Kors) som eksempel på større frivillig organisation, der er i mange
kommuner. De mindre kommuner kan være mere eksperimenterende på enkelte små frivillige
organisationer. Trine Hammershøy bistår med at beskrive kriterier som afsæt for samarbejdet med
de frivillige organisationer. Ønske om mere brug af de social medie og for eksempel Youtube.
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6.

Statusrapport til Sundhedsstyrelsen (15 min.)
Styregruppen skal drøfte og godkende statusrapporten 2020 inden fremsendelse til styrelsen. Under punktet
gennemgås status på projektets budget.
Bilag 3: Statusrapport for Fremskudt Funktion i Region Syddanmark 2020 (EFTERSENDES)

Beslutning: Supplere med det eksisterende samarbejde med de frivillige foreninger, der er
repræsenteret i styregruppen. Godkendt.
7. Prioriteringer fremadrettet (20 min.)
Punktet handler om at prioritere de fremadrettede indsatser i projektet, og hvad der i så fald skal prioriteres
midler til. I vedlagte bilag er de mulige indsatser beskrevet. Der er tale om 1) Flere ressourcer til øget
fleksibilitet til afholdelse af sparringsteammøder og gennemførelse af indsatser, 2) Supervision til PPR
psykologer, og 3) Indsatser inden for teknologi.
Styregruppen skal drøfte og beslutte fremadrettet prioritering.
Bilag 4: Fremadrettede prioriteringer i projekt Fremskudt funktion 2020-2021
Bilag 5: Faktaark med antal sager i 2019 pr. kommune/sparringsteam

Drøftelse:
Prioritere formidling/kommunikation i omlægningen af budgettet, både kommunikation om
projektets initiativer og successer og kommunikation/information til særligt ungemålgruppen,
kommunikation i øjenhøjde for at italesætte mistrivsel og ungdomslivet.
Beslutning: Punkt 1 og 3 godkendt.
Lene og Klaus skal afklare muligheden for at få aktiveret ressourcer hos psykiatere ind i projektets
aktiviteter, særligt ift. undervisning til praktiserende læger.
Hans Jørgen vil sammen med projektet få kvalificeret behovet for supervision til uautoriserede
psykologer.

8. Næste møde – aftaler og opfølgning (10 min.)
Herunder en gennemgang af mødekalenderen for styregruppen.

Punkter til dagsorden:
- Opfølgning på igangsatte initiativer
- Obs på at sende materiale ud med status forud for mødet, så styregruppemedlemmerne kan
spørge ind og afklare status ind i egen organisation og med relevante samarbejdspartnere
- Forældrekurser med fokus på indhold.
Næste møde 9. juni 2020.

9. Evt.
Input: Deltager Fremskudt Funktion på folkemøde???
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