Sekretariatet for det lokale samordningsudvalg for psykiatri, børn og unge, i
planområde BYEN

DAGSORDEN

Dato:

Det lokale samordningsudvalg for psykiatri – børn og unge, i planområde BYEN
Den 16. september 2020

Kl.:

14-16:00

Sted:

Symbion, mødelokale K1,
Fruebjergvej 3, 2100 Kbh. Ø

Møde i:

Deltagere:

Børne og Ungdomspsykiatrisk Center
• Kresten Dørup, centerchef, (regional formand)
• Bettina Skovmand, ledende socialrådgiver
• Jan Birnbaum Kristensen klinikchef
• Katrine Bærentzen enhedsleder
• Maja Nyland Westermann overlæge
• Maj-Britt Glenn Lauritsen overlæge
• Marianne Skydsbjerg chefpsykolog
• Merete Weischer overlæge
Sekretær Anette Ernst Seehusen, RHP
PLO
•

Kasper Hvid (Praksiskonsulent) (afbud)

Frederiksberg Kommune
• Malene Hein Damgaard (kommunal formand)
• Helle Østergaard Stisen
Sekretær Marie Lønstrup

Københavns Kommune
• Lisbeth Juul Aggerholm
• Louise Bangsgaard (afbud)

•

Monica Sawroop Weischelfeldt, Pårørenderepræsentant (Afbud)
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2. Rammen for arbejdet og opgaven
3. Drøftelse af forretningsorden for udvalget

4. Drøftelse af fokuspunkter med udgangspunkt i Sundhedsaftalen
5. Bruger- og pårørenderepræsentanter
6. Input til anvendelse af regionale midler til understøttelse af samordningsngs udvalg
7. Næste møde

8. Eventuelt

Emne
1. Velkommen og præsentation
Indstilling
Det indstilles, at der gennemføres en præsentationsrunde, hvor de enkelte
medlemmer:
-

kort præsenterer sig og deres lokale organisering på området
kort fortæller om deres forventninger til arbejdet i det lokale samordningsudvalg

Sagsresumé
Beslutning

Side 3

Der blev budt velkommen og de tilstedeværende præsenterede sig på præsentationsrunde. Det blev aftalt, at møderne fremadrettet skal kunne afholdes både fysisk og via skype.

Bilag
-

Ingen

Side 4

Emne
2. Rammen for arbejdet og opgaven
Indstilling
Det indstilles, at der gennemføres en præsentation af organiseringen,
lokale og fælles samordningsudvalg, og at:
det lokale samordningsudvalg for psykiatri, børn og unge, i planområde BYEN drøfter organisering og opgaver iht kommissoriet
Sagsresumé
-

Organisering
BUC vil på mødet give en kort mundtlig præsentation af organiseringen under ’Vores sundhedsaftale’ 2019 – 2023.

Kommissorium
Det fremgår af kommissoriet, at:
”De lokale samordningsudvalg på børne- og ungeområdet skal bidrage til
konkretisering og udvikling af fokusområder og mål, som er aftalt i Sundhedsaftalen for 2019-2023.

Derudover skal de lokale samordningsudvalg på børne- og ungeområdet bidrage til at understøtte arbejdet med at videreudvikle og implementere det
praksisnære driftssamarbejde mellem kommuner, hospitaler og almen praksis på sundhedsområdet. Herunder skal der være særlig opmærksomhed på
implementering af samarbejdsaftalen på børne- og ungeområdet. Samarbejdsaftalen kan ses på dette link: https://www.psykiatri-regionh.dk/undersoegelse-og-behandling/Tvaersektorielt-samarbejde/Samarbejdsaftaler/Sider/default.aspx

De enkelte lokale samordningsudvalg kan varetage udviklingsopgaver på
vegne af alle planområder ved at byde ind på en opgave med at konkretisere
et af sundhedsaftalens mål med henblik på efterfølgende implementering i de
øvrige planområder.
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Den nærmere afgrænsning mellem det fælles samordningsudvalgs opgavevaretagelse og de lokale samordningsudvalgs opgavevaretagelse aftales efter behov mellem formandskaberne. Det sker ud fra det hensyn, at det fælles
samordningsudvalg kan arbejde med den overordnede og tværgående konkretisering og udvikling af fokusområder og mål, og at de lokale samordningsudvalg kan arbejde dynamisk og fleksibelt med konkretisering, udvikling
og implementering i det praksisnære samarbejde mellem sektorerne.

De lokale samordningsudvalg på børne- og ungeområdet skal tilrettelægge
arbejdet i udvalget på en måde, som sikrer, at udvalget kan arbejde med de
politiske pejlemærker, der løbende vil blive udarbejdet af Sundhedskoordinationsudvalget.

De lokale samordningsudvalg på børne- og ungeområdet skal i deres arbejde tage afsæt i sundhedsaftalens bærende principper for samarbejdet,
der blandt andet omhandler helhedstænkning, effektiv ressourceudnyttelse,
klar opgave- og ansvarsfordeling, fælles kompetenceudvikling og borgerinddragelse – med henblik på at sikre, at brugerperspektivet tænkes med fra
start.”

Beslutning
Sagen blev drøftet og tiltrådt.
Kommunikation/handling

Bilag
-

-

-

Vores Sundhedsaftale 2019 - 2023
Kommissorium for samordningsudvalg på det psykiatriske område
– godkendt af Tværsektoriel strategisk styregruppe den
13.9.2019.
Link til samarbejdsaftalen på børne- og ungeområdet:
https://www.psykiatri-regionh.dk/undersoegelse-og-behandling/Tvaersektorielt-samarbejde/Samarbejdsaftaler/Sider/default.aspx
Grafik over organisering af udvalgene
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Emne
3. Drøftelse af forretningsorden for udvalget
Indstilling
Det indstilles, at det lokale samordningsudvalg for psykiatri – børn og unge i
planområde BYEN:
- Drøfter og vedtager forretningsordenen for udvalget
Sagsresumé
Forretningsorden
Det foreslås, at det lokale samordningsudvalg for børn og unge i planområde
BYEN
drøfter og vedtager forretningsordenen for udvalgets arbejde. Det foreslås i
den forbindelse, at der arbejdes med følgende:

Delt formandskab og sekretariat

For det lokale samordningsudvalg for børn og unge i planområde BYEN er
det centerchef, Kresten Dørup, Børne og Ungdomspsykiatrisk Center og
chefpsykolog, Malene Hein Damgaard, Frederiksberg Kommune, der deler
formandskabet.
Sekretariatsopgaven varetages i fællesskab af Frederiksberg Kommune og
Børne og Ungdomspsykiatrisk Center.
Det foreslås, at de kommunale og regionale formænd skiftes til at være ’værter’ for mødet, herunder udsende dagsorden og lede mødet. Sekretariaterne
skiftes ligeledes til at have ansvaret for udarbejdelse af dagsordener og referater fra de møder, hvor deres formænd er værter.
I 2020 var der planlagt tre møder i det lokale samordningsudvalg for børn og
unge i planområde BYEN men fremadrettet foreslås, at der holdes fire møder
årligt. Som følge af situationen omkring Covid 19 forventes kun afholdt to
møder.
Det foreslås, at møderne bliver planlagt, så de ligger hensigtsmæssigt i forhold til møderne i de øvrige lokale samordningsudvalg og møderne i Psykiatriens fælles samordningsudvalg.
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Proces for mødeafvikling

Det foreslås, at dagsordenerne for møderne afstemmes i formandskabet ca.
10-14 dage før mødet, og at dagsordenen og evt. materiale sendes til udvalgets medlemmer senest en uge før mødet.

Det foreslås desuden, at referater udarbejdes, godkendes af formandskabet
og udsendes inden en uge efter mødets afholdelse. Referatet godkendes af
formandskabet og evt. bemærkninger/rettelser til referatet fra udvalget kan
fremsættes på det efterfølgende møde, hvor evt. bemærkninger kommer til at
fremgå af det næste mødes referat som bemærkninger til referatet.
Det foreslås desuden, at det lokale samordningsudvalg for børn og unge i
planområde BYEN drøfter, på hvilke områder formændene kan træffe beslutninger på udvalgets vegne. Det kan fx tænkes at være nødvendigt i tilfælde,
hvor Tværsektoriel strategisk styregruppe efterspørger bidrag med korte frister, hvor der er behov for input til Psykiatriens fælles samordningsudvalg,
der forventes at være ’afsender’ på input fra de psykiatriske samordningsudvalg til Tværsektoriel strategisk styregruppe m.fl.

Beslutning
Formandskabet mødes 10-14 dage før og udarbejder dagsorden.
Det blev aftalt, de kommunale parter bestræber sig på at afstemme eget bagland hurtigt i forbindelse med behov for hurtige beslutninger, hvorfor der ikke
findes behov for muligheden for at give formandskabet mandat til, at der kan
træffes beslutninger på udvalgets vegne.

Kommunikation/handling

Bilag
-

ingen
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4. Drøftelse af fokuspunkter med udgangspunkt i Sundhedsaftalen
Indstilling
Det indstilles, at det lokale samordningsudvalg for børn og unge i planområde BYEN
-

-

beslutter, at en del af mødetiden anvendes til konkrete, lokale problemstillinger, hvor der i planområdet er behov for et særligt fokus i forhold til
at forbedre det tværsektorielle samarbejde, og at den anden del af mødetiden bruges på implementering af indsatser under sundhedsaftalen,
begyndende med bilagets tema 2; Bedre tværsektorielle patientforløb,
med særligt fokus på netværksmøder.
drøfter og giver input til øvrige, mulige emner for det kommende arbejde
i det lokale samordningsudvalg og på baggrund af dette (se bilag);
foretager en indledende prioritering af de emner/problemstillinger, udover bilagets tema 2, der skal arbejdes med på det eller de kommende
møder i udvalget.

Sagsresumé
Organisering
Organiseringen under ’Vores sundhedsaftale’ er stor og kompleks. Der arbejdes fx både i Tværsektoriel strategisk styregruppe, i temagrupper og faste arbejdsgrupper med at konkretisere rammer og opgaver for det tværsektorielle
samarbejde.
Det må forventes, at Tværsektoriel strategisk styregruppe og temagrupperne/arbejdsgrupperne under sundhedsaftalen vil generere arbejdsopgaver,
hvor der er forventning om, at der skal ske en videre behandling/implementering af forskellige forslag/anbefalinger mv. i samordningsudvalgene.
I sådanne tilfælde vil det være hensigtsmæssigt, at disse opgaver initialt drøftes i Psykiatriens fælles samordningsudvalg bl.a. med henblik på prioritering,
der har til hensigt at sikre, at de lokale samordningsudvalg arbejder med de
vigtigste opgaver. Der gøres i den forbindelse opmærksom på, at der holdes
fire årlige møder. I 2020 holdes der dog kun tre møder; den 16.3., 16.9. og
27.11. Møderne vil være af to timers varighed, hvorfor der vil derfor være en
begrænset kapacitet ift. at implementere tiltag, der kommer fra flere forskellige arbejdsgrupper under Tværsektoriel Strategisk Styregruppe m.fl.
Det kan oplyses, at Psykiatriens fælles samordningsudvalg havde denne problemstilling til drøftelse på deres første møde, der afholdtes den 6.3.2020.
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For at sikre, at der bliver kapacitet til at drøfte konkrete og reelle problemstillinger eller udviklingsområder i det lokale samordningsudvalg foreslås, at det
lokale samordningsudvalg prioriterer at bruge;
-

-

ca. halvdelen af mødetiden på konkrete, lokale problemstillinger, hvor
der i planområdet er behov for et særligt fokus i forhold til at forbedre det
tværsektorielle samarbejde
ca. halvdelen af mødetiden på implementering af indsatser, der udspringer fra temagrupper mv. under sundhedsaftalen. Denne del vil i højere
grad være fælles for alle de lokale samordningsudvalg.

På efterfølgende møde i Psykiatriens fælles samordningsudvalg, d. 4.9.,
drøftedes seneste møde i Tværsektoriel strategisk styregruppe. På baggrund
af dette, samt drøftelser på mødet, blev det besluttet, at de lokale samordningsudvalg bør prioritere tema 2 i bilaget; Bedre tværsektorielle patientforløb, med særligt fokus på netværksmøder.

Indhold

Det foreslås, at det lokale samordningsudvalg for børn og unge i planområde
BYEN drøfter og giver input til, hvilke konkrete lokale problemstillinger eller
udviklingsområder, udvalget vil arbejde med på de kommende møder.
Det foreslås desuden, at udvalget foretager en indledende prioritering af de
områder, der skal arbejdes med i udvalget, herunder drøfter hvordan der skal
arbejdes med det og hvad der skal være forberedt til det kommende møde.
Ift. den del, der omhandler implementering af indsatser, der er affødt af sundhedsaftalen, henstiller Psykiatriens fælles samordningsudvalg til, at der arbejdes med Bedre tværsektorielle patientforløb, med fokus på netværksmøder.

Beslutning
Der var enighed om, at der for Samordningsudvalg Børn BYEN skal være et
punkt 9 omhandlende ”Unge med psykiatriske lidelser og samtidigt misbrug
(dobbelt diagnoser)”.
Videre blev det besluttet, at der til næste møde skal udarbejdes en arbejdsplan for 2021
Det blev besluttet, at der skulle arbejdes videre med
-

punkt 2: ”Bedre tværsektorielle patientforløb”, med fokus på netværksmøder
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-

-

-

punkt 3 ”Samarbejde omkring selvmordstruede børn og unge”
punkt 5; Samarbejde om psykisk syge gravide og psykisk syge forældre
til børn i alderen 0-3 år – idet der er nedsat en særlig temagruppe til
dette arbejde, afventes anbefalingerne herfra, før denne gruppe initierer
noget.
punkt 7 ”Samarbejde mellem almen praksis og PPR/kommunerne” – idet
der er nedsat en særlig temagruppe til dette arbejde, afventes anbefalingerne herfra, før denne gruppe initierer noget.
punkt 9 ”Unge med psykiatriske lidelser og samtidigt misbrug (dobbelt diagnoser)”
Punkt 1 ”Tidlig opsporing og indikeret forebyggelse til børn og unge i
mental mistrivsel” sættes på til første møde i 2021

Kommunikation/handling

Bilag
-

Forslag til fokuspunkter
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5. Bruger- og pårørenderepræsentanter
Indstilling
Det indstilles, at det lokale samordningsudvalg for børn og unge i planområde BYEN:
-

Drøfter hvordan bruger-pårørenderepræsentanten bedst kan inddrages i udvalgets arbejde
Drøfter muligheder for at supplere samordningsudvalget med 1-2
brugerrepræsentanter.

Sagsresumé
Som noget nyt er det besluttet, at der skal være bruger- og pårørenderepræsentanter i alle samordningsudvalg. Ultimo 2019 har der været en rekrutteringsproces, hvor der er udpeget pårørenderepræsentanter til de lokale samordningsudvalg.
Ordningen med brugere- og pårørenderepræsentanter i udvalget hilses velkommen og det foreslås, at udvalget drøfter, hvordan bruger-pårørenderepræsentanter bedst udfylder deres rolle i udvalget, således, at patientens
stemme - på lige fod med den pårørendes egen stemme - bidrager til at
styrke det tværsektorielle samarbejde.
Der blev i forbindelse med rekrutteringsrunden udpeget 1-2 pårørenderepræsentanter i hvert af de lokale samordningsudvalg, men det lykkedes ikke i at
finde brugerrepræsentanter til udvalgene, herunder dette udvalg.
Der er derfor behov for, at samordningsudvalget drøfter mulighederne for at
rekruttere 1-2 brugerrepræsentanter lokalt, der har mod på at deltage i udvalgets arbejde.

Beslutning
Desværre var der afbud fra pårørenderepræsentanten, men den kommunale
formand havde forud for mødet talt med Monica Sawroop Weischelfeldt.
Det er aftalt, at Malene Hein Damgaard vil være kontaktperson og sikre god
dialog og inddragelse.

Side 12

Der var enighed om at der meget gerne skal rekrutteres en bruger-/pårørenderepræsentant mere; gerne fra Københavns Kommune, hvorfor det blev aftalt at Lisbeth Juul Aggerhold forsøger at undersøge mulighederne for rekruttering
Bilag
-

Organisatorisk brugerinddragelse i samordningsudvalgene nedsat i
regi af sundhedsaftalen – drøftet på møde i Tværsektoriel strategisk
styregruppe den 13.9.2019
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6. Input til anvendelse af regionale midler til understøttelse af samordningsudvalg
Indstilling
Det indstilles, at det lokale samordningsudvalg for børn og unge i planområde BYEN:
-

Giver input til ideer til anvendelse af regionale midler til understøttelse
af samordningsudvalg.

Sagsresumé
Region Hovedstaden har i 2020 afsat 3 mio. kr. til styrkelse af det tværsektorielle samarbejde i samordningsudvalgene. Derudover har regionen afsat 4
mio. kr. til samme formål i henholdsvis 2021 og 2022.
Beslutning
Sagen blev drøftet, og det blev foreslået at der med fordel kan tænkes på implementeringsstøtte til afholdelse af netværksmøder.
Der er fra regionen udtrykt behov for, at der er behov for mere ledelsesrepræsentation i form af, at ledende socialrådgiver deltager på alle møderne.
Kommunikation/handling

Bilag
-

Anvendelse af regionale midler til styrkelse af det tværsektorielle
samarbejde, herunder signaturprojekter
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7. Næste møde
Indstilling
Det indstilles, at det lokale samordningsudvalg for børn og unge i planområde BYEN:
-

Drøfter og beslutter indhold for det kommende møde i udvalget den
27.11. 2020.
Drøfter og aftaler, hvordan mødet bedst kan forberedes.

Sagsresumé
Næste møde holdes den 27. november 2020, hvor den kommunale formand
er vært
Beslutning
Tema for næste møde bliver TIF: Repræsentanter fra TIF inviteres med for at
fortælle om arbejdet.
Der vil foreligge skitse til arbejdsplan for 2021
Kommunikation/handling

Bilag
-

Ingen
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8. Eventuelt
Indstilling

Sagsresumé

Beslutning

Der var enighed om at det var godt at mødet blev afholdt og arbejdet kommet
i gang.

Der blev spurgt til muligheden for at undersøge om Borgercenter Handicap,
Kommune, ville kunne deltage i møderne, hvilket undersøges. Ligeledes vil
Kbh undersøge, om Borgercenter Børn og Unge, som er større, har mulighed
for at deltage.

Bilag
-

Ingen
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