Børn, Uddannelse og
Sundhed
Sønderborg Kommune
Jyllandsgade 36
6400 Sønderborg

Sønderborg Kommunes høringssvar på den tværsektorielle
samarbejdsaftale på Børne og ungeområdet i Region
Syddanmark.
Sønderborg Kommune har indhentet høringssvar fra samtlige
involverede afdelinger i forvaltningen Børn, Uddannelse og Sundhed.
Dette er sundhedsplejen, skoleområdet, dagtilbudsområdet, det
specialiserede område samt myndighed.
Børn, Uddannelse og Sundhed har med interesse læst det fremsendte
høringsudkast til Tværsektoriel aftale på Børne- og ungeområdet.
Aftalen fremstår gennemarbejdet, og velbeskrevet. Udkastet
understøtter det arbejde, som forvaltningen Børn, Uddannelse og
Sundhed allerede opererer ud fra, dvs. at arbejde i helhed og
tværfaglighed.
Forvaltningen finder det yderst relevant med en aftale på området, der
kan være med til at skabe overblik og systematik på tværs af det
regionale område, almen praksis og kommunerne. Forvaltningen
finder aftalen brugbar i forhold til at beskrive og koordinere den fælles
opgave i at støtte børn og unge, der mistrives for at sikre sundhed og
trivsel.
Den tværsektorielle samarbejdsaftale på børne- og ungeområdet i
Region Syddanmark har særlig fokus på:
 Forebyggelse, tidlig opsporing (identificering) af mistrivsel og
tidlig målrettet indsats til børn, unge og deres familier
 At skabe sammenhængende, helhedsorienterede og
koordinerede indsatser
 Styrkelse af kommunikationen og det tværprofessionelle
samarbejde
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Dette falder fint i tråd med Sønderborg Kommunes eksisterende
arbejde og indsatser både monofagligt og tværfagligt.
Forvaltningen er enig i aftalens fokus på tidlig opsporing og
forebyggelse. Det er også i overensstemmelse med kommunens fokus
generelt.
Specifikke kommentarer
Sundhedsplejen
Sundhedsplejen er positiv over aftalens anbefaling om udpegning af en
tovholder, der kan have kontakten til familien og være koordinator i et
forløb. En god måde at sikre at borgeren ikke ”falder mellem to stole”.
Sundhedsplejen finder at strukturen i aftalen med målgruppen 0-5 år,
målgruppen 5-15 år og målgruppen 15-17 år giver oversigt og
transparens.
Afsnit 4.7 Systematiseret kommunikation på børne- og ungeområdet s.
9: Der er i aftalen beskrevet kommunikations gennem SAM:Bo, det
kunne være interessant at vide mere om tidsplanen.
Afsnit 5.2 Målgruppe 0-5 år s. 14: Brug af evidensbaseret
screeningsværktøj: Sundhedsplejen imødekommer anbefalingen om
brug af screeningsredskab.
Afsnit 6.6 Screeningsredskaber s. 21: Sundhedsplejen ser med interesse
på aftalens fokus på gravide og kommende fædre, herunder at screene
for fødselsdepression.
Afsnit 6.10 Kontaktperson på ungdomsuddannelserne s. 21:
Sundhedsplejen ser med interesse på at kunne bruge
sundhedsplejerskerne på Ungdomsuddannelserne.
Dagtilbud
Afsnit 4.2: Der ønskes en større opmærksomhed på, at man på
dagtilbud ikke har den samme systematik i forhold til fravær, til forskel
fra skoleområdet.
Skole
Skoleområdet har ingen rettelser til udkastet.
Specialområdet
Det specialiserede område har ingen rettelser til udkastet.
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Myndighed
Afsnit 4.1: Der ønskes tydelighed i afsnit, jf. at italesætte
underretninger som bekymringsbeskrivelser. I afsnittet ovenover
nævnes, at underretninger kan foretages både telefonisk og skriftligt.
Dette har ikke noget med bekymringsskrivelse at gøre. Der ønskes
mere tydelighed i dette afsnit.
Afsnit 4.4: Det anbefales ikke at man sender underretning pr.
automatik i disse sager. Det anbefales at kontakte Myndighed, Børn og
Familie i den pågældende kommune og sparre sagen inden.
Kommunen foretager en vurdering af hvorvidt der skal udarbejdes en
børnefaglig undersøgelse eller ej jf. SEL § 50. Kun i særligt tilfælde
iværksættes sideløbende foranstaltninger.
Afsnit 4.5: Det er vigtigt, at den part der har behov eller kendskab til
barnet indkalder. Det er ikke givet, at kommunen er bekendt med
barnet.
Afsnit 5.2: Jf. SEL § 11, side 13.
Afsnit 6.1: Lovgivningsmæssigt skal Myndighed oplyse hvad
underretningen har ført til fx børnefaglig undersøgelse jf. SEL § 50.
Hvilke foranstaltning der herefter vurderes, må være op til familien om
de vælger at ville dele med underretter samt andre instanser.
Afsnit 6.15: Sagen kan med fordel sparres med Myndighedsafdelingen,
Børn og Familie inden underretning.
Afsnit 13, bilag 5: Myndighed skal inden for 6 dage kvittere for
underretningen, men har kun i særlige tilfælde mulighed for at vurdere
hvorvidt der igangsættes børnefaglig undersøgelse Jf. SEL eller
iværksættes foranstaltninger efter SEL. § 52.
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