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Aftalen fremstår umiddelbart som en god strategisk ramme for samarbejdet mellem kommune, somatiske og psykiatriske afdelinger og de praktiserende læger –
for så vidt angår de børn, der viser tegn på mistrivsel.
Der er store ligheder mellem aftalens strategiske fokus og de temaer, som Billund
Kommune er optagede af. Både i forhold til den skærpede opmærksomhed på allerede eksisterende lovgivning og arbejdsdeling og de nye initiativer, som aftalen
lægger op til, hvilket er positivt.
Billund Kommune har følgende bemærkninger til aftalen.
Billund Kommunes bemærkninger
4. Faglige forpligtelser


Side 7: Billund Kommune anerkender aftalens signal om, at fravær kan
være et tegn på mistrivsel på både dagtilbuds- og skoleområdet og vi
bakker op om de tre opmærksomhedspunkter hvad angår skolefravær –
særlige fraværsmønstre, 11 eller flere fraværstilfælde gennem de seneste
tre måneder og mere end tre fraværstilfælde gennem seneste måned. På
dagtilbudsområdet bakker vi kun op om opmærksomhedspunktet vedr.
fraværsmønstre. Der kan være mange sunde og positive årsager til, at et
barn i et dagtilbud har meget fravær, f.eks. at det holdes hjemme fra daginstitution for at holde fri med enten mor eller far. Vi bakker derfor ikke op
om opmærksomhedspunkterne, der fokuserer på antallet af fraværstilfælde hvad angår dagtilbudsområdet, men anerkender at der skal være
særlig opmærksomhed på, om der er et mønster i barnets fravær.



Side 8: Billund Kommune anerkender, at aftalen forpligter aftaleparterne i
at have skærpet opmærksomhed på børn og unge i familier med alvorlig
somatisk og psykisk sygdom og imødeser at modtage information omkring familiære forhold hvad angår somatisk og psykisk sygdom i familien.
Dette må anses at være en udfordring i dag, da kommunen ofte ikke kender til familiære forhold hvad angår sygdom og dermed ikke har kendskab
til de børn, som har behov for skærpet opmærksomhed.
Side 9: Fremfor at give lægerne mulighed for at henvise til PPR, lader
ambitionen om at støtte tidlig opspring og lette procedurerne i samarbejdet mellem PPR og lægerne sig – i Billund Kommunes optik – langt bedre
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opfylde gennem øget brug af tværsektorielle netværksmøder. Det vil
skabe en større grad af koordinering og oplevet helhed for familien. Derfor anerkender Billund Kommune, at dette initiativ fremgår af udkastet.
Det understreges, at kommunikationen med fordel kan foregå som videomøder.


Side 9: Billund Kommune imødeser en systematisk, elektronisk understøttet kommunikation mellem aftaleparterne. Det vil – sammen med øget
brug af videomøder – lette og løfte samarbejdet betydeligt.

5. Aktører


Side 14 og 16: For de 0-5-årige og 5-15-årige fremhæves sundhedsplejersken som den kontaktperson til familien, som kommunen med fordel
kan udpege. Det bemærkes i den forbindelse, at sundhedsplejersken er
én mulighed som kontaktperson. I Billund Kommune er vi optagede af at
minimere antallet af personer børn og familier møder i deres behandlingsforløb. En eventuel tilknyttet socialrådgiver, psykolog, specialpædagogisk
vejleder (ressourceperson på 0-6 års området), familiebehandler (udførere) eller en repræsentant for skole/dagtilbudsledelsen kan i nogle sammenhænge være meget mere naturlige kontaktpersoner for familien. Derfor påpeges det uhensigtsmæssige i, at der i aftaleteksten peges på én
faggruppe som mere fordelagtige at udpege som kontaktpersoner end
andre. Særligt i en situation, hvor manglen på uddannede sundhedsplejersker på landsplan i forvejen gør det svært at rekruttere til varetagelse
af sundhedsplejens kerneopgave.

6. Anbefalinger


Side 22: Det anbefales i aftaleteksten, at der udarbejdes en aftale, der
sikrer, at sygehuslæger og almen praksis kan henvise børn og unge til
PPR. Det kan Billund Kommune være bekymret for. I dag har forældre
mulighed for at indstille deres barn/unge til PPR, hvorfor kommunen ikke
tænker, det er påkrævet, at lægerne har henvisningsret. I udgangspunktet arbejder PPR indenfor Folkeskolelovens (og i nogle kommuner også
Dagtilbudslovens) rammer. Dette med henblik på gennem tæt samarbejde med forældre og pædagogisk personale at styrke læringsfællesskaberne og børnenes betingelser for læring og trivsel. Hvis henvisningsmuligheden udvides til også at gælde alment praktiserende læger og sygehuslæger, vil det forudsætte en opnormering af PPR, idet både opgaveporteføljen og antallet af børn og unge i PPR regi, vil blive udvidet. Billund
Kommune kan derfor ikke anbefale forslaget om at ændre henvisningspraksis fra sygehuslæger og almen praksis til PPR.

8. Monitorering og evaluering


Side 24: Hvad angår effektmålet ’Børn og unge får hjælp og støtte inden
deres mentale sundhedssituation udvikler sig negativt’ anerkender Billund
Kommune det 4-årige ambitionsniveau hvad angår skolefravær, hvor der
forventes et fald på 10 % i fravær. Med henvisning til kommunens bemærkning til aftalens afsnit 4.2 vedr. opmærksomhedspunkter vedr. institutionsfravær kan vi ikke anbefale ambitionsniveauet hvad angår institutionsfravær.
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