Vejle, 27. september 2018

Tværsektoriel aftale på Børne- og
ungeområdet i Region Syddanmark

Region Syddanmark og de 22 kommuner

Introduktion
Sundhedsaftalen 2015-18:
8.2.2 Ny aftale for børn og unge
Der udarbejdes en aftale for børn og unge, som skal understøttes
elektronisk. Aftalen skal have fokus på snitfladerne sektorerne
imellem og dække hele børne- og ungeområdet dvs. såvel
somatik som psykiatri.
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Kommissorium godkendt af
Sundhedskoordinationsudvalget, august 2017
Formålet med Aftale om børn og unge (0-17 år) er at understøtte
samarbejdet mellem kommuner, region og almen praksis for at
sikre et koordineret og sammenhængende borgerforløb af høj
kvalitet på tværs af sektorerne til gavn for børn og unge samt
deres familier. Der lægges vægt på, at aftalen skal rumme den
tidlige opsporing, forebyggelse og behandling, såvel tværfagligt
som tværsektorielt.
Aftalen skal dække børne- og ungeområdet, dvs. såvel somatik
som psykiatri, indenfor følgende områder:

Mental sundhed hos børn og unge





Tidlig opsporing og forebyggelse af psykisk og somatisk sygdom, herunder i
særdeleshed i familier, hvor én eller begge forældre har en alvorlig somatisk
eller psykisk sygdom

Sammenhæng og koordinering i udrednings- og
behandlingsforløb på tværs af sektorer
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Proces
Arbejdsgruppe har afholdt fem møder i perioden
november 2017 – juni 2018
Jf. kommissoriet har der været afholdt såvel bruger/borgerinddragelsesprocesser, herunder:




•

•

SDSI har foretaget brugerundersøgelse blandt børn og unge i
målgruppen samt deres pårørende om de oplevelser, de har haft i
deres forløb
Workshop med medarbejdere på området, herunder såvel en bred
kommunal og en bred regional repræsentation fra mange forskellige
faggrupper

Kommenteringsrunder blandt
arbejdsgruppemedlemmerne – senest som
godkendelsesproces af foreliggende aftaleudkast
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Målgruppe


Alle børn og unge i alderen 0-17 år, som er i risiko for at
mistrives eller har tegn på mistrivsel



Særligt fokus på børn og unge i familier med psykisk eller
somatisk sygdom
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Aktører


Beskrivelse af de relevante aktører og handlinger for hver
undermålgruppe:



Målgruppen 0-5 år



Målgruppen 5-15 år



Målgruppen 15-17 år
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7 Faglige forpligtigelser (I)
Syv faglige fokusområder som aftaleparterne med aftalen
forpligtiger sig på at leve op til:
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Underretninger (italesættes som bekymringsskrivelser, der kan
sikre rette hjælp til familierne til rette tid)
Dagtilbuds- og skolefravær (særlig opmærksomhed på børn og
unge med systematisk eller langvarigt fravær fra skole eller
institution)
Børn og unge i familier med alvorlig somatisk sygdom (skærpet
opmærksomhed på børn i familier med alvorlig somatisk
sygdom)
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7 Faglige forpligtigelser (II)
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Børn og unge i familier med alvorlig psykisk sygdom (særlig
indsats overfor børn af forældre med diagnosticeret psykisk
sygdom og/eller misbrug)
Netværksmøder (der afholdes tværfaglige/tværsektorielle
netværksmøder for at sikre en koordineret indsats)
Kontaktperson (ved opstart af enhver sag udpeges en
kontaktperson, som hjælper familien igennem forløbet)
Systematiseret kommunikation på børne- og ungeområdet (der
indgås aftale om struktureret elektronisk kommunikation på
børne- og ungeområdet (udvikles af Arbejdsgruppen vedr.
videreudvikling af Sam:Bo) og parterne forpligter sig på at
vedligeholde oplysninger på Sundhed.dk)
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Anbefalinger
Kommunale indsatser, bl.a.:








Feedback på underretning
Fast sundhedsplejerske tilknyttet dagtilbud
Smidigere procedure for henvisning til PPR
Et fælles screeningsredskab

Regionale indsatser







Online informationsplatform
Tværfaglig og tværsektoriel sparring
Særlig indsats for børn af forældre med psykisk diagnose

Indsatser vedr. almen praksis
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Mulighed for henvisning til PPR
Yderligere brug af underretninger
Særlig indsats for børn af forældre med psykisk diagnose
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Implementering





Fokus på de faglige forpligtigelser
Det anbefales, at der nedsættes en
implementeringsgruppe, som skal sikre systematisk
arbejde omkring de faglige forpligtigelser og
anbefalingerne
Der lægges op til, at implementeringen kører sideløbende
med arbejdet med implementeringen af SSTs
forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske
lidelser (de 22 syddanske kommuner har sammen med
Region Syddanmark fået 6,4 mio. kr. til dette arbejde)
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Monitorering og evaluering


Løbende vurdering i det daglige samarbejde



Vurderes en gang årligt i Følgegruppen for Forebyggelse
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Aftalen monitoreres med udgangspunkt i forslag til data

08-10-2018

Opsummering af videre proces
•

27. september 2018: Høringsudkast behandles i Det Administrative
Kontaktforum

•

8. november 2018: Arbejdsgruppen behandler indkomne høringssvar

•

11. december 2018: Godkendelse i Følgegruppen for forebyggelse

•

Januar 2019: Godkendelse i Det Administrative Kontaktforum

•

Februar 2019: Godkendelse i Sundhedskoordinationsudvalget

•

Marts-juni 2019: Implementering
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