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Høringssvar
PLO i Region Syddanmark hilser Tværsektoriel aftale på Børne- og ungeområdet i Region Syddanmark
velkommen med enkelte forslag til præcisering og styrkelse af aftalen.
Indledningsvis skal der lyde stor ros for, at der nu er udarbejdet en ambitiøs og sammenhængende aftale
for børn og unge med mistrivsel. Undersøgelser har vist, at der er stor stigning i antallet af børn og unge
med selvvurderet dårlig mental trivsel. Børn og unge der sammen med deres forældre søger behandling og
rådgivning i sundhedssektoren. Den foreliggende tværsektorielle aftale med forpligtelser, klarhed over
opgavefordeling og ansvar vil fremme samarbejdet til fordel for børn og unge i Region Syddanmark, og
være et væsentligt bidrag til implementering af Sundhedsstyrelsen tre forløbsprogrammer for børn og unge
med psykisk mistrivsel.
Formålet med aftalen er klart defineret og aftalen er ambitiøs, men også realistisk.
PLO-Syddanmark er enige i de mål, som er opsat for at formålet med aftalen kan opfyldes:
1. En systematisk kommunikation mellem almen praksis, region og kommuner på børne- og
ungeområdet.
2. Skærpet opmærksomhed på forebyggelse og tidlig opsporing af mental mistrivsel hos børn og unge
i deres nærmiljøer.
3. Overblik over eksisterende tilbud på området, samt sikre en samordning og koordinering af disse på
tværs af sektorerne.

Overblik over tilbud
Aftalen kan forhåbentligt være med til at fremme viden om allerede eksisterende tilbud i almen praksis,
kommune og region. Kendskab til tilbud på tværs af sektorer med børneundersøgelser i almen praksis,
sundhedsplejens og tandplejens forebyggende undersøgelser af børn og unge, kommunernes åbne
anonyme rådgivning m.m.

Definition af mistrivsel
Definition af mistrivsel er svært, men der er gjort et stort stykke arbejde for at gøre opmærksom på
risikofaktorer og tegn på mistrivsel, som almen praksis kan bruge i deres hverdag ved kontakt til børn og
unge.
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Aldersgrupper
Inddelingen i aldersgrupper giver et fint overblik, med en klar ansvarsfordeling og forventningsafstemning
indenfor alle aldersgrupper.

Relevante fokusområder
PLO-Syddanmark finder, at der er udvalgt relevante fokusområder:
•

•

•

•

•

•

Underretning. PLO-Syddanmark er meget enige i, at underretninger overfor forældre skal
beskrives som bekymringsskrivelser til kommunen for at få hjælp. Man kunne måske endda
kalde en underretning en “henvisning” til kommunen på lige fod med henvisning til
speciallæger eller sygehus afdelinger, hvor egen læge også forventer at få hjælp på et område,
hvor der henvises til eksperter. Til gengæld mener PLO-Syddanmark også, at egen læge kan
forvente at blive orienteret om hvilken indsats kommunen så iværksætter, som beskrevet i
afsnit 6.1. Generelt mener PLO-Syddanmark, at det er vigtigt, at der er en
kommunikationskanal fra kommunen til almen praksis, så der altid informeres, når kommunen
iværksætter en indsats overfor barnet/den unge. (Naturligvis med forældres samtykke)
Fravær fra daginstitution og skole. PLO-Syddanmark finder det særdeles vigtigt, at egen læge
orienteres om, at et barn eller en ung tilknyttet praksis har stort fravær. Egen læge kender ofte
familien og kan måske bidrage med viden og forslag til løsning.
Familier med somatisk eller psykisk sygdom. Vi er enige i, at fokus i første omgang rettes mod
at hjælpe forældre med, hvordan de formidler til børnene og hvordan forældrene selv kan
hjælpe børnene/de unge.
Netværksmøder. PLO-Syddanmark er enige i, at samarbejdet på tværs og kendskab til
hinanden er vigtig. Vi vil opfordre til, at praktiserende læger deltager i netværksmøder, hvor
det giver mening, når udredning af barnet primært foregår i kommunalt regi. Dvs. der skal
være en forventning om, at egen læge kan byde ind med indsats/viden, som ikke kan opnås
andre steder. PLO-Syddanmark anbefaler at netværksmøderne tilrettelægges med mulighed for
videokonference deltagelse.
Kontaktpersoner. PLO-Syddanmark forventer, at det vil være kommunerne, som stiller med
kontaktpersoner, da disse stort set altid vil være involveret i en indsats og bedst kan koordinere
i forhold til barnets/den unges nærmiljø.
Systematiseret kommunikation. Almen praksis er ikke en del af SAM:BO og det kan derfor
være bekymrende, at arbejdet med udformningen skal foregå i arbejdsgruppen for SAM:BO.
For PLO-Syddanmark er det meget vigtigt, at den elektroniske kommunikation kan foregå med
direkte integration med vores journalsystemer. Vi kan foreslå brug af vores nuværende
korrespondance model med hjemmeplejen i kommunerne. En del kommuner har allerede via
dette modul kommunikation med sundhedsplejen og med beskæftigelsesområdet i
kommunerne vedr. de kommunale attester. PLO-Syddanmark opfordrer til, at korrespondancen
mellem praktiserende læge og PPR foregår elektronisk i MedCom standard. Kommunerne
samarbejder allerede med MedCom og har så vidt vides projekter på børne- og ungeområdet.
PLO-Syddanmark vil i den forbindelse tilbyde at udarbejde en rammeaftale om elektronisk
kommunikation med PPR, der følger principperne i den eksisterende aftale vedrørende
elektronisk kommunikation med hjemmeplejen med flere.
PLO-Syddanmark finder det positivt, at kommuner og region forpligter sig til at oprette og
SYNLIGGØRE tilbud og indsatser på børne- og ungeområdet på Sundhed.dk. Vi påskønner, at
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regionen forpligter sig til at vedligeholde en overordnet platform på området, men ser behov
for præcisering af de praktiserende lægers forpligtelse til at holde sig orienteret på sundhed.dk
om kommunale og regionale tilbud. Det bør præciseres, at det ikke er en forudsætning for
henvisning til kommunen, at der er et konkret tilbud, der passer til barnets symptomer. Et barn
eller en ung med væsentligt truet trivsel bør altid kunne henvises til kommunal indsats, og
kommunen sørger herefter for et passende tilbud. Kommunen melder tilbage til praktiserende
læge, hvis kommunen vurderer at barnet/den unge skal modtage et tilbud i andet regi.

Anbefalinger
Vedrørende anbefalingerne er PLO-Syddanmark meget glade for og enige i, at der skal arbejdes frem mod
en mulighed for, at almen praksis kan henvise til PPR. Den praktiserende læge ligger ofte inde med viden
ikke bare om barnet, men om hele familien. Indsatsen skal dog altid søges løst i barnets nærmiljø i første
omgang.
PLO-Syddanmark kunne fra PPR ønske en “status” når et barn/ung har eller har haft et forløb i PPR lidt på
linje med den status som udarbejdes til os, når en patient har et forløb i den kommunale genoptræning og
afsluttes. Hvad er og eller var problemet, hvad er der gjort af tiltag, hvad er der lavet af aftaler, er
barnet/den unge viderehenvist til eksempel BUPA. Som det er nu, kan vores unge patienter have lange
forløb i PPR uden vores viden. Forældre forventer oftest, at vi ved dette, men dette er ret ofte ikke
tilfældet. Vigtigt fordi flere kommunale PPR eksempelvis kører forløb med “cool kids” for angst m.m. Det er
vigtig viden for egen læge.
Vi hilser velkomment, at der er lavet tiltag så børne-unge psykiatrien kan fungere som rådgivere og
konsulenter for primærsektoren.
PLO-Syddanmark bidrager gerne til implementeringsgruppen, der skal sikre at de faglige forpligtelser
efterleves samt at der systematisk arbejdes med anbefalingerne. Vi ser gode muligheder for at bidrage på
flere områder, men ser særligt gode muligheder for at bidrage vedrørende udarbejdelsen af en aftale, der
giver mulighed for, at almen praksis kan henvise børn og unge til PPR ved tilrettelæggelse af systematisk
elektronisk kommunikation på børne- og ungeområdet.

Venlig hilsen
Jørgen Skadborg
Formand for PLO-Syddanmark
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