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Kommissorium for tværsektoriel arbejdsgruppe vedr. forebyggelse og 
behandling af selvskadende adfærd 

 

 

Baggrund 

Selvskadende adfærd, og særligt svært selvskadende adfærd blandt unge er gennem en 

årrække blevet et mere udbredt fænomen. Dette opleves både i kommunerne og regionen og i 

den almene befolkning. I 2018 blev der fra regional side udarbejdet to rapporter med 

anbefalinger til nedbringelse af hhv. tvangsindlæggelser samt bæltefikseringer i hospitalernes 

somatiske akutafdelinger. Af begge rapporter fremgår det, at unge selvskadende kvinder er 

overrepræsenteret, når det gælder anvendelse af tvang i både somatikken og psykiatrien.  

 

På den baggrund besluttede regionsrådet i forbindelse med budgetforliget for 2019 at 

igangsætte en indsats med fokus på nedbringelse af indlæggelser på grund af selvskadende 

adfærd. Da indsatsen kræver et tværsektorielt sigte har Styregruppen for alliancen om den 

nære psykiatri besluttet at forankre arbejdet her på indstilling fra Sundhedsstyregruppen og 

Akutstyregruppen. Både KOSU og DASSOS har givet opbakning til, at der arbejdes videre med 

afsæt i alliancen om den nære psykiatri. 

 

Styregruppen for alliancen om den nære psykiatri besluttede på mødet 7. januar 2019 at 

nedsætte en tværsektoriel gruppe om nedbringelse af selvskadende adfærd blandt børn og 

unge (piger/kvinder og drenge/mænd) fra folkeskolealderen til 30 år. Gruppen skal således 

afsøge, hvordan man forebygger selvskadende adfærd og får lavet bedst mulige 

behandlingstilbud, når selvskade ikke kan forebygges. Herunder hvad hver af alliancens fire 

parter kan byde ind med. 

Der lægges op til, at gruppen beskæftiger sig med tre spor rettet mod tre forskellige 

målgrupper, som er relevante at arbejde med: 

• Børn og unge, som potentielt er i risiko for at blive selvskadende  

• Børn og unge, der kun har tanker om eller netop er startet med at skade sig selv med 

henblik på at vende begyndende selvskadende adfærd 

• Patienter med selvskadende adfærd – udvikling af behandlingsmetoder og kompetencer 

til behandling af psykiatriske patienter med selvskade 

 

 

Rammer for arbejdet 

Arbejdet skal bygge på visionen om den nære psykiatri. Der er behov for at ny – og gentænke 

indsatserne og samarbejdet i den nære psykiatri. Borgerens rolle skal styrkes og samtidigt skal 

der findes de bedst mulige løsninger, uanset hvor og hvordan opgaverne løses i den 

nuværende organisering. 

 

Der skal være en særlig opmærksomhed på: 

• Bedre sammenhæng for borgeren (overgange, sprog og viden samt sammenhæng på 

tværs) 

• Hurtigere handling og øget fleksibilitet (ventetider, visitation og flaskehalse/kapacitet) 

• Mere lighed i sundhed (mentalt, fysisk samt netværk og relationer) 

• Behovet for kompetenceudvikling 

• Styrke borgerens rolle herunder dialog og lydhørhed (borgerens perspektiv og ønsker 

samt ligeværd) 

 

 

Opgaver 

Arbejdsgruppen skal overordnet afsøge, hvordan selvskadende adfærd kan forebygges og 

hvordan de bedst mulige behandlingstilbud tilrettelægges, når selvskade ikke kan forebygges. 
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Gruppen skal herunder: 

• Finde en fælles ramme for arbejdet 

• Definere og afgrænse målgruppen/målgrupper i de tre spor 

• Afklare hvordan der kan etableres systematisk registrering af selvskade 

• Overveje og beslutte, om der skal nedsættes grupper eller lignende, som skal 

identificere og kvalificere mulige indsatser inden for de tre spor, samt hvem skal 

inddrages 

• Anbefale indsatser der kan forebygge selvskadende adfærd 

• Anbefale indsatser der kan sikre de bedst mulige behandlingstilbud samt opfølgning 

(efterværn) efter behandling 

 

 

Medlemmer 

• Claus Lassen Graversen (formand), sygeplejefaglig direktør, Psykiatri og Social, Region 

Midtjylland  

• Jette Lorenzen (formand), direktør, Social, Sundhed og Beskæftigelse, Odder Kommune  

• Jakob Paludan, ledende overlæge, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling  

• Linda Hardisty Bramsen, overlæge, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling  

• Zywia Anna Brouer, ledende overlæge, Regionspsykiatrien Horsens  

• Farahna Harees, ledende overlæge, Afdeling for Angst og Depression, Aarhus 

Universitetshospital  

• Jacob Stouby Mortensen, ledende overlæge, Akutafdelingen, Regionshospitalet Viborg  

• Tina Grodt Messerschmidt, udviklingssygeplejerske, Akutafdelingen, Regionshospitalet 

Randers  

• Nina Nielsen, ungdomsskoleleder i Horsens Kommune (Horsens-klyngen)  

• Preben Bøgelund, centerchef, Center for Bo-området, Aarhus Kommune (Aarhus-

klyngen)  

• Jens Brinkmann, centerchef (Aarhus Kommune) 

• Pia Ulrich-Hansen, leder af ungeområdet i Jobcenteret i Silkeborg Kommune (Midt-

klyngen)  

• Majbritt Schiønning Olsen, afdelingsleder for det matrikelløse område under Social og 

arbejdsmarked, Randers Kommune (Randers-klyngen)  

• Ida Veng-Christensen, PLO-Midt  

• Conni Hagensen, rådgivningskoordinator, Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og 

selvskade  

 

Derudover kan det være relevant at trække øvrige fagpersoner ind i mindre grupper. Det 

kunne fx være repræsentanter fra gymnasier, ungdomsskoler, sundhedsplejersker og det 

specialiserede socialområde. 

 

 

Formandskab og sekretariat 

Der er delt formandskab og sekretariat mellem region og kommuner. Formandskabet er 

ansvarligt for fremdriften i gruppens arbejde – herunder at gruppens leverancer følger de 

tidsfrister, der er angivet i gruppens arbejdsplan.  

 

Arbejdsgruppen sekretariatsbetjenes af Lene Houmand Kristensen, AC-fuldmægtig, 

Sundhedsplanlægning, Region Midtjylland, og Maria Eeg Smidt, chefkonsulent, Sekretariat for 

Rammeaftaler Midtjylland. 
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Kompetence 

Gruppen har overordnet reference til styregruppen for alliancen for den nære psykiatri.  

 

 

Arbejdsplan 

Gruppen mødes efter behov og nedlægges, når opgaven er løst. 

 

 

Tidsplan 

 

Dato Handling  

 

31. januar 2019 

 

Behandling i KOSU 

18. februar 2019 Behandling i DASSOS 

 

20. februar 2019 Godkendelse af kommissorium (Styregruppen for alliancen for den 

nære psykiatri) 

 

Marts 2019 Udpegning af medlemmer 

 

18. marts 2019 1. møde i formandsskabet 

• overordnet drøftelse af opgaveopdrag 

• fastlæggelse af mødekadence  

• planlægning af 1. møde i arbejdsgruppen 

 

1. maj 2019, 8.30-

11.00 

1. møde i arbejdsgruppen 

• indledende drøftelser af gruppens opgaver 

• drøftelse af de tre spor: 

o målgrupper 

o relevante aktører 

 

3. juni 2019, 8.30-

11.00 

 

2. møde i arbejdsgruppen 

• drøftelse af forslag til initiativer 

Juni 2019 Afrapportering af status til Styregruppen for alliancen 

 

Efteråret 2019 Videre arbejde med initiativerne, herunder evt. afprøvning af 

forslagene 

 

December 2019 

 

Forslag til indsatser og tidsramme for implementering 

 

 

 


