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

REFERAT
Møde i:
Dato:

Det lokale samordningsudvalg for psykiatri – børn og unge, i planområde
Byen
27.11.2020

Kl.:

9.00 – 11.00

Sted:

Frederiksberg Kommune,
Fællesrådgivningen for Børn og Unge
Falkoner Allé 7, 2., 2000 Frederiksberg

Deltagere:

OBS; Mødet afholdes virtuelt
Børne og Ungdomspsykiatrisk Center
• Kresten Dørup, centerchef, (regional formand)
• Bettina Skovmand, ledende socialrådgiver
• Kasper Hvid, KAP-H, praksiskonsulent
• Katrine Bærentsen, Enhedsleder
• Jan Birnbaum Kristensen, Klinikchef
• Maja Nyland Westermann, overlæge
• Merete Weischer, overlæge
• Marianne Skydsbjerg, chefpsykolog
• Lotte Pihl Poulsen, regional sekretær for samordningsudvalget
Københavns Kommune
• Lisbeth Juul Aggerholm, Tværfaglig chef, Børne- og Ungdomsforvaltningen
• Louise Bangsgaard, Centerchef, Center for Socialpædagogik og Psykiatri
• Lise Valentin Bayer, Borgercenterchef, Borgercenter Handicap
Frederiksberg Kommune
• Merete Bonne, Sektionsleder, Familieafdelingen
• Malene Hein Damgaard, leder af Fællesrådgivningen for Børn og Unge
(kommunal formand)
• Marie Lønstrup, Fællesrådgivningen for Børn og Unge
(sekretær)

Afbud:

Brugerrepræsentant
• Monica Sawroop Weischelfeldt
Frederiksberg Kommune, Merete Bonne, Sektionsleder, Familieafdelingen
Brugerrepræsentant, Monica Sawroop Weischelfeldt
Børne og Ungdomspsykiatrisk Center, Kresten Dørup, centerchef, (regional formand)
Børne og Ungdomspsykiatrisk Center, Marianne Skydsbjerg
Københavns Kommune, Lisbeth Juul Aggerholm, Tværfaglig chef, Børne- og Ungdomsforvaltningen

DAGSORDEN

1. Godkendelse af dagsorden og referat
2. Opfølgning på temaer fra sidste møde
Jf. referatets pkt. 4 skal der udarbejdes en arbejdsplan for 2021
3. Implementering af forløbsprogrammer
a. Oplæg fra deltagere i projekt TIF (Fælles tværsektoriel handleplan og styrket tværsektorielt samarbejde)
Bilag A (eftersendes)
4. Revision af samarbejdsaftale (samarbejdsaftale vedhæftet)
Samarbejdsaftalen om børn og unge med psykisk
sygdom skal revideres primo 2021.
5. Aktuelle emner i optageområde Byen
6. Mødeplan 2021
7. Eventuelt

Side 2

Emne
1. Godkendelse af dagsorden og referat
Indstilling
Det indstilles, at dagsorden og referat godkendes

Sagsresumé

Beslutning
Dagsorden og referat blev godkendt

Bilag
-

Referat fra møde d. 16.03.2020

Side 3

Emne
2. Opfølgning på temaer fra sidste møde
Indstilling
Det indstilles, at der udarbejdes en arbejdsplan for arbejdet med temaerne i
2021, jf referatets pkt. 4
-

det lokale samordningsudvalg for psykiatri, børn og unge, i planområde
Byen drøfter arbejdsplan for 2021
Sagsresumé
På sidste møde i Samordningsudvalg Børn BYEN, blev det vedtaget at fokusere på
følgende temaer:
•
•
•
•

•
•

”Unge med psykiatriske lidelser og samtidigt misbrug (dobbelt diagnoser)”.
”Bedre tværsektorielle patientforløb”, med fokus på netværksmøder”
”Samarbejde omkring selvmordstruede børn og unge”
”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.
”Unge med psykiatriske lidelser og samtidigt misbrug (dobbelt diagnoser)”
”Tidlig opsporing og indikeret forebyggelse til børn og unge i mental mistrivsel” sættes på til første møde i 2021

Derudover:
•

”Samarbejde om psykisk syge gravide og psykisk syge forældre til børn i alderen 0-3 år” – men, idet der er nedsat en særlig temagruppe til dette arbejde,
afventes anbefalingerne herfra, før denne gruppe initierer noget.

Det blev endvidere besluttet, at ”Tidlig opsporing og indikeret forebyggelse til børn
og unge i mental mistrivsel” sættes på til første møde i 2021

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 20192023.

Side 4

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.
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
Der blev udtrykt ønske om, at også skolefraværsproblematikker blev en del af indsatsområderne.

Det blev aftalt, at det føres til listen og at dette samt ’Sammenhængende patientforløb’ vil være de to fokusområder for arbejdet i 2021. I 2021 skal der sideløbende arbejdes med revision af samarbejdsaftalen.

Side 5

Kommunikation/handling

Bilag
-

Vores Sundhedsaftale 2019 - 2023
Kommissorium for samordningsudvalg på det psykiatriske område –
godkendt af Tværsektoriel strategisk styregruppe den 13.9.2019.

Side 6

Emne
3. Implementering af forløbsprogrammer
Indstilling
1.

a. Oplæg fra deltagere i projekt TIF (Fælles tværsektoriel handleplan og
styrket tværsektorielt samarbejde)
Bilag A (eftersendes)

Det indstilles, at det lokale samordningsudvalg for psykiatri – børn og unge i planområde Byen:
•

Drøfter hvordan der kan arbejdes med erfaringerne fra TIF i relation til temaet ”Bedre tværsektorielle patientforløb”, med fokus på netværksmøder”

Sagsresumé
På 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.
På sidste møde blev det aftalt, at repræsentanter fra TIF inviteres til at fortælle om
deres erfaringer på dette møde.

Beslutning
Projektleder fra TIF, Mette Sjøstrøm Petersen, samt Katrine Bærentsen og Malene
Damgaard fremlagde indsatser og erfaringer fra projektet TIF (Fælles tværsektoriel
handleplan og styrket tværsektorielt samarbejde).
Modellen og erfaringerne blev drøftet.
København udtrykte ønske om at deltage i arbejdet – de kontakter projektgruppen.
Der var spørgsmål til familieinddragelse og Kathrine Bærentsen oplyste, at familieinddragelse ligger i setup’et inden netværksmøde
Malene Damgaard har haft formøde med brugerepræsentantern, som spørger, hvordan det bliver formidlet til borgerne? Kathrine Bærentsen oplser, at der kommer
mere materiale og grafisk bearbejdet
Kommunikation/handling
Bilag
-

Eftersendes

Side 7

Emne
4. Revision af samarbejdsaftale
Indstilling
Det indstilles, at det lokale samordningsudvalg for børn og unge i planområde Byen
tager orienteringen til efterretning og afventer procesplan

Sagsfremstilling
Samarbejdsaftalen om børn og unge med psykisk sygdom skal revideres primo 2021.

Formandskabet for det fælles samordningsudvalg vil fremlægge en proces på næste
møde den 7. december 2020.

Beslutning
Udvalget afventer procesplan.
Det blev bemærket, at den nuværende samarbejdsaftale på voksenområdet fungerer
godt, hvorfor der her er tale om små justeringer
På BU-området, er det vurderingen at der skal arbejdes mere med den i forhold til at
få den gjort mere konkret og handlingsanvisende og alignet med noget af det der ligger i den nuværende arbejde med sammenhængende forløb
Bettina Skovmann bemærkede, at der er et stort ønske om en kommunikationsplan,
så de der arbejder med det, ved at den eksisterer.

Kommunikation/handling

Bilag
-

Samarbejdsaftale om børn og unge med psykisk sygdom

Side 8

Emne
5.

Aktuelle emner i optageområde Byen

Indstilling
Det indstilles, at det lokale samordningsudvalg for børn og unge i planområde Byen
drøfter aktuelle emner i optageområde, som vi bør have opmærksomhed på.

Sagsfremstilling
Af seneste mødes referat fremgår det, at:
”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”

Beslutning
Malene Damgaard foreslår, at der arbejdes med skolevægringsproblematikker her.
Udskydes til næste møde.

Runde om aktuelle temaer.

Kommunikation/handling

Bilag
-

Side 9

Emne
6. Mødeplan 2021
Indstilling
Det indstilles, at det lokale samordningsudvalg for børn og unge i planområde Byen
tager mødeplan til efterretning

Sagsresumé
Der er i 2021 planlagt følgende møder i det lokale samordningsudvalg for børn og
unge i planområde Byen;

1.3.2021 – Regionen er værter
10.5.2021 – Frederiksberg er værter
30.8.2021 – Regionen er værter
1.11.2021 – Frederiksberg er værter

Møder er indkaldt i outlook.

Beslutning
Mødeplan er taget til efterretning
Vi afventer hvorvidt mødet skal være fysisk eller virtuelt.
Kommunikation/handling

Bilag
-

Ingen
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Emne
7. Eventuelt
Indstilling

Sagsresumé

Beslutning
Ingen punkter

Bilag
-

Ingen
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