Styregruppemøde for fremskudt funktion
Tidspunkt: 15. september 2020 kl. 14.00 – 16.00
Sted:
Middelfart Rådhus, Nytorv 9, 5500 Middelfart (Byrådssalen)
Deltagere: Charlotte Rosenkrantz Josefsen, Charlotte Houlberg, Thomas Reintoft, Hans Jørn
Søberg, Klaus Müller-Nielsen, Bente Rey, Lene Brorsen-Riis, Trine Hammershøy, Anne
Hvidbjerg Jørgensen, Heidi Schmidt Phillipp (i stedet for Sonja Seerup Hansen), Mikkel
Schjøtt-Kristensen, Tine Nørgaard Langhoff
Afbud:

Sonja Seerup Hansen, Lene Granhøj og Karin Birch Lange

Dagsorden:
1. Velkomst og gennemgang af dagsorden (5 min.)
2. Milepælsplan – løbende nedslag i projektet ift. styregruppemøderne (20 min.)
Ved hvert styregruppemøde foretages der nedslag i projektets milepælsplan, så projektets progression
løbende kan følges i forhold til indsatser.
I henhold til den ønskede fremdrift i projektet og opnåelse af succeskriterierne skal styregruppen særligt
være opmærksom på:
Der ses for nuværende ikke et fald i de to opstillede succeskriterier. Succeskriterie 1: et fald i eksterne
henvisninger og succeskriterie 2: et fald i andelen af børn og unge, der efter endt udredning ikke har
behov for behandling i børne- og ungdomspsykiatrien. Styregruppen bedes drøfte, hvad det giver af
fremadrettede opmærksomhedspunkter.
Der er ikke den ønskede fremdrift i afholdelse af forældrekurser. Årsagen skyldes aflysninger grundet
corona og manglende tilmelding. Styregruppen får på mødet i december 2020 en status på indsatsen,
hvor de igangsatte tiltag til den tid skal have sikret den ønskede fremdrift.
Bilag 1: Status for projektets aktiviteter jf. milepælsplan (samlet i et dokument)
Bilag 2: Milepælsplan
Succeskriterie 1:
Udviklingen i antallet af eksterne henvisninger til Børne- og Ungdomspsykiatrien fra 2016 til 2019 viser, at
antallet af eksterne henvisninger fortsat er stigende, men at kurven flader ud. Stigningen bliver mindre år for
år, og det kunne indikere at kurven er ved at knække.
Der er udarbejdet en benchmarkanalyse over udviklingen i antallet af børn og unge med en psykiatrisk
diagnose fra 2009-2019. Den viser blandt andet, at andelen af børn og unge med en psykisk diagnose lå højt
i 2009 i Region Syddanmark sammenlignet med de andre regioner. I perioden 2009-2019 ses en udvikling,
hvor der hen over perioden er et mindre fald i antallet af børn i det enkelte år, der får en diagnose i Region
Syddanmark. Idet afgangen af børn med en diagnose er stigende, er der derfor i Region Syddanmark en
netto-afgang af børn og unge med en diagnose.
Der ses en markant stigning i andre regioner, som kan indikere, at regionerne er ved at nærme sig det
samme niveau.
Succeskriterie 2:
Der ses ikke det forventede fald i andelen af børn og unge, der efter udredning i Børne- og
ungdomspsykiatrien ikke har behov for behandling. Det blev bemærket, at det kan være kvalificerende for
den kommunale indsats, at der bliver foretaget en udredning i psykiatrien. Det er således ikke alle
henvisninger, der skal føre til behandling. Dette er vigtigt at holde for øje, når succeskriteriet skal opgøres.
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Projektets milepælsplan:
Styregruppen har særligt fokus på at følge fremdriften i afholdelse af forældrekurser, og styregruppen ønsker
en fornyet status for forældrekurser til december 2020.

3. Kendetegn hos børn og unge, der kommer på sparringsteammøder - mønstre i mistrivsel
(20 min.)
Styregruppen ønskede på mødet den 9. juni 2020, at der præsenteres information om, hvad der kendetegner
de børn og unge, der hidtil har været behandlet i sparringsteams. Informationerne om årsager til at sagerne
kommer på sparringsteam er brugt i planlægningen af webinarer og forslag til e-læring.
På baggrund af informationerne i det vedlagte materiale bedes styregruppen drøfte, hvorvidt det giver
anledning til prioritering og fokusering i projektets indsatser.
Bilag 1: Status for projektets aktiviteter jf. milepælsplan
De mistrivselsårsager, der ses hos de børn og unge, der drøftes i sparringsteams, kan genkendes hos PPR i
kommunerne.
På trods af at der er registreret forskellige årsager til mistrivsel blandt drenge og piger, er både
udadreagerende adfærd og angst et udtryk for vanskeligheder ved at håndtere følelser og at takle
hverdagen og de krav børnene føler, der følger med.
Det er væsentligt at sætte ind med forebyggende indsatser i form af undervisning til frontpersonalet og
forældre og at sætte fokus på skolefravær. Samtidig skal de frivillige organisationer og
handicaporganisationerne inddrages. Det er væsentligt, at de opnår kendskab til datamaterialet, så de kan
udvikle tilbud i frivilligt regi.
Det pointeres, at det er vigtigt også at have fokus på børn og unge med spiseforstyrrelser, selv om de kun
udgør en relativt lille andel af de mistrivselsårsager, der er registreret i datamaterialet.

4. Tættere samarbejde med almen praksis i projekt Fremskudt funktion (25 min)
Almen praksis er en central samarbejdspartner i projekt Fremskudt funktion. For at opnå bedre erfaring med,
hvordan projektet kan understøtte samarbejdet mellem praktiserende læger, PPR og børne- og
ungdomspsykiatrien er der udarbejdet et forslag om at sætte fokus på samarbejdet i tre udvalgte kommuner.
Dette bedes styregruppe drøfte og godkende.
Bilag 3: Indsats for tættere samarbejde med almen praksis
Styregruppen godkendte oplægget.
I Svendborg, Middelfart og Tønder kommuner skal der udarbejdes en plan for, hvordan man kan afprøve
forskellige arbejdsgange og kommunikationsveje, så det bliver lettere for den praktiserende læge at navigere,
og det bliver tydeligt, hvornår, hvordan og hvem der tager over i sagen (kommune, BUP eller Fremskudt
funktion). Der kan trækkes på erfaringer fra lokale samarbejder f.eks. i Aabenraa eller Vamdrup, og der kan
trækkes på erfaringer fra region Midtjylland.

5. Indsatser i projektet – forældrekurser og nye digitale muligheder (15 min.)
I henhold til styregruppens tidligere beslutning er målgruppen for forældrekurser bredt ud, så de både
tilbydes forældre til børn/unge, der er afsluttet af Børne- og ungdomspsykiatrien, samt til forældre til
børn/unge, der bringes ind i Fremskudt funktion af kommunen. Styregruppen har tidligere ønsket, at
muligheden for at anvende digitale læringsformer afdækkes, da tilmeldinger til de planlagte fysiske
forældrekurser ikke har været overvældende. Der ønskes en drøftelse af et oplæg til nye kursusformer via elæring og webinarer.
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Bilag 4: Oplæg vedrørende webinar og e-læring til forældre.
Bilag 5: Evaluering af tidligere afholdte forældrekurser

Opbakning til oplægget fra styregruppen.
Tilbuddene har et forebyggende sigte, idet det både tilbydes forældre, hvis børn afsluttes uden behandling i
psykiatrien og til forældre, der tilbydes indsatser i kommunerne.
Det drøftes, hvordan de fysiske forældrekurser markedsføres og at tilmeldingsproceduren er blevet lettere
ved at tilmelding foregår via QR-kode direkte til Plan2learn.
Det foreslås, at projektets tilbud kan bredes ud via målrettet markedsføring og kommunikation f.eks. via
Mindhelpers nyhedsbrev eller via Facebook eller Instagram. Endvidere foreslås det, at der kan udarbejdes
podcasts.
Der er tilslutning til, at der tilbydes webinarer til forældre om angst eller følelsesreguleringsvanskeligheder
samt e-læring, der bygger på tilbage til skole-projektet.

6. Procesplan – evalueringsaktiviteter og oplæg til samarbejdsmodeller (10 min.)
Vedlagte procesplan skitserer de overordnede linjer i projektet hen over efteråret 2020 og 1. kvartal 2021.
Der skal samstemmes processer mellem projektet, socialdirektørforum, psykiatrisygehuset og evt. Det
Administrative Kontaktforum og Sundheds Koordinations Udvalget. Særligt skal tidsplan for
evalueringsaktiviteter, som Syddansk Sundhedsinnovation bidrager ind i, samstemmes med
beslutningsprocessen.
Styregruppen bedes godkende procesplanen.
Bilag 6: Procesplan for Fremskudt funktion, efterår 2020-forår 2021
Der er tilslutning til procesplanen og en accept af, at Syddansk Sundhedsinnovation (SDSI) kun kan
gennemføre antropologiske studier i udvalgte sparringsteams.
Det pointeres, at civilsamfundsorganisationerne indgår i procesplanen sammen med
handicaporganisationerne. Man er i gang med at introducere samarbejdsaftaler med de frivillige
organisationer til de enkelte sparringsteam.
Der opfordres til, at PPR-ledernetværket fungerer som en referencegruppe. Det kan foregå virtuelt den 5.
november 2020.
Ud over oplæg til styregruppen på mødet i december 2020 og den efterfølgende proces med involvering af
socialdirektørforum og oplæg til kommunernes budgetproces, så planlægges der også en lokal forankring af
erfaringer og samarbejde. På 5 lokale workshops i januar 2021 (de 5 oprindelige sparringsteams) bliver
ledere og medarbejdere inviteret til at drøfte og afklare lokale erfaringer og forankringsbehov.

7. Projektets kapacitet (20 min)
Projekt Fremskudt funktion har indtil nu i projektperioden behandlet 410 sager i sparringsteams. Dertil
kommer en række andre indsatser, som også skal styrke samarbejdet og gøre en forskel for børn, unge og
forældre. Supervision/åben rådgivning, lokale indsatser i kommunerne, forældrekurser, samarbejde med
almen praksis er også centrale aktiviteter i projektet.
Styregruppen bedes drøfte hvorvidt oversigten over projektets kapacitet og projektets forskellige indsatser
giver anledning til prioritering og/eller yderligere fokusering af projektets kapacitet.
Bilag 7: Notat vedr. projektets kapacitet
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Materialet giver et overblik over indsatser og de aktiviteter, som medarbejdertimerne i projektet går til.
Alternativt kan projektets ’kapacitet’ også præsenteres ved at beskrive hvad en familie/et barn møder i
projektet, som ikke var der før.
Evalueringsprocessen med SDSI vil give et endnu tydeligere billede af, hvilke indsatser i projektet der gør en
forskel for samarbejdet og dermed for familierne. Herunder også hvad det kræver af bemanding,
samarbejdsformer og organisatorisk forankring.

8. Orientering – vedlagt skriftligt
Der er medsendt en kort status på indgåelse af aftaler med frivillige organisationer og fokus i det lokale
samarbejde mellem sparringsteam og de lokale frivillige enheder.
Bilag 8: Status for samarbejdsaftaler med frivillige
Der er tilfredshed med, at samarbejdsaftalerne er i hus. De overskydende midler anvendes, hvor der opstår
lokale behov.

9. Næste møde – aftaler og opfølgning (5 min.)
Herunder en gennemgang af mødekalenderen for styregruppen.
Næste møde foregår den 10. december 2020, kl. 14.00-16.00 ved Psykiatriens Administration, Bygning P,
Lille Grundet Hulvej 25, Vejle.

10. Evt. (5 min.)
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