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Referat fra møde i Temagruppen om børn og unge somatik 
 
Tid: Onsdag d. 6. april 2016 kl. 15.30 – 17.30 
Sted: Regionshuset i Aarhus, Olof Palmes Allé 15, lokale 15 
 
 
Deltagere: Birgitte Holm Andersen, Eva Sejersdal Knudsen, Karen 
Stenstrup, Susanne Hede, Gurli Wolf, Bodil Lauridsen, Nina 
Søndergaard, Peter Seebach, Marie Rosbjerg, Poula Stensgaard, Lars 
G. Hansen, Tina Bak-Møller, Kristine Lindeneg Drejø (ref.). 
 
 
Afbud: Jens Buchhave, Pernille Vieth, Marianne Brix Hvillum. 
 
 
Referat 
Formandskabet bød velkommen og orienterede om den 
igangværende proces omkring omorganisering af samarbejdet i 
sundhedhedsaftaleregi.  
 
 

1. Øget tryghed i ansøgningsprocesser om dækning af udgifter 

i forbindelse med børn og unge med en kronisk sygdom 

Der vil på mødet blive givet en status på samarbejdet med DASSOS 

om dette emne på baggrund af behandling på møde i DASSOS's 

forretningsudvalg d. 4. april.  

Der ønskes en indledende drøftelse af snitfladen mellem 

sundhedsaftalestof og socialområdet ift. børn og unge.  

 

- Hvordan defineres og arbejdes der med snitfladen i de enkelte 

kommuner og på klyngeniveau? 

 

Indstilling 

Til drøftelse 

 

Referat: 

Der blev indledningsvist orienteret om behandlingen af temagruppens 

Dato 13-04-2016

Kristine Lindeneg Drejø

Tel. +45 7841 2195

Kristine.drejoe@stab.rm.dk
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Side 2

forslag om standardansøgning og ramme for ansøgninger på mødet i DASSOS's 

forretningsudvalg d. 4. april. Af referatet fra dette møde fremgår det, at Forretningsudvalget 

ikke kan tilslutte sig udarbejdelse af en standardansøgning – heller ikke på hyppige diagnoser. 

Forretningsudvalget anser udarbejdelse af en fælles ramme/tjekliste som fyldestgørende. 

Forretningsudvalget støtter forslaget om at supplere den eksisterende arbejdsgruppe under 

Temagruppen for børn og unge Somatik med 2 – 3 kommunale repræsentanter udpeget af 

DASSOS. Den fælles ramme/tjekliste skal godkendes i DASSOS inden den sendes videre.    

 

Det er positivt, at DASSOS ønsker, at deltage i udarbejdelsen af ramme/tjekliste i forbindelse 

med ansøgninger om dækning af udgifter i forbindelse med børn og unge med kronisk 

sygdom. Det blev besluttet, at den nuværende arbejdsgruppe således udvides med 

repræsentanter fra DASSOS og udarbejder et nyt forslag til ramme/tjekliste. 

 

Kristine indkalder gruppen. 

 

Arbejdsgruppens medlemmer: 
Nina Søndergaard – Oversygeplejerske, Regionshospitalet Randers 
Charlotte Lomholt - Teamleder, Handicap børn, Viborg Kommune  
Lotte Vetterli – Afdelingsleder, Handicapcentret for Børn, Aarhus Kommune 
Marie Rosbjerg – Oversygeplejerske, Aarhus Universitetshospital 
Lars G Hansen – Ledende overlæge, Hospitalsenheden Midt 
Rikke Møllegaard – Socialrådgiver, Hospitalsenheden Midt 
Kristine Lindeneg Drejø – Specialkonsulent, Nære Sundhedstilbud, Region Midtjylland 
(koordinator for temagruppen for børn og unge somatik) 

 

Efterfølgende er følgende har sekretariatet for DASSOS indmeldt følgende repræsentanter: 

- Johanne Skovholm - Favrskov Kommune  

- Torben Thorup - Horsens Kommune 

 

 

2. Overvægtige børn og unge 

Marie Brandhøj Wiuff, projektleder hos KORA, præsenterer kort rapporten 'Overvægtige børn 

og unge - Afdækning af effektmål til monitorering af indsatser – Erfaringer med tværsektorielt 

samarbejde samt beskrivelse af to indsatser med dokumenteret effekt'.  

 

Der lægges op til en drøftelse og kommentering af det fremsendte rapportudkast. Det er 

desuden muligt at komme med rettelser i forhold til eventuelle faktuelle fejl. 

 

Efterfølgende vil rapporten blive tilrettet og den endelige rapport vil blive offentliggjort ultimo 

april. 

 

Indstilling 

Til drøftelse 

 

Bilag: 

Udkast til rapport eftersendes fredag d. 1. april 
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Referat: 

Marie Brandhøj Wiuff, præsenterede de centrale elementer fra rapporten 'Overvægtige børn og 

unge - Afdækning af effektmål til monitorering af indsatser – Erfaringer med tværsektorielt 

samarbejde samt beskrivelse af to indsatser med dokumenteret effekt' (oplæg medsendes som 

bilag) 

 

Der var efterfølgende en drøftelse af rapportens indhold. Seniorprojektleder Betina Højgaard 

deltog via Skype i denne drøftelse. 

 

Der er særligt behov for tilretning af rapporten i forhold til oplysningerne om indsatsen i 

Aarhus Kommune.  

 

På baggrund af drøftelsen tilretter KORA rapporten og rapporten sendes til hurtig skriftelig 

kommentering i temagruppen inden den publiceres. 

 

Det blev besluttet, at den allerede nedsatte underarbejdsgruppe vedr. monitorering i 

forbindelse med indsatser til overvægtige børn og unge. Gennemgår rapporten, når den er 

publiceret og kommer med anbefalinger til det videre arbejde med monitoreringen på 

baggrund heraf på næste møde i temagruppen d. 31. maj. 

 

Medlemmerne i underarbejdsgruppen er: Susanne Hede, Rikke Frederiksen, Winnie Munk og 

Marianne Eg. 

 

 

3. Behandling af børn og unge i eget hjem 

I henhold til sundhedsaftalen skal der igangsættes en indsats ift. behandling af børn og unge i 

eget hjem. Det skal afklares hvilke tiltag og erfaringer, der allerede findes i regionen samt 

udarbejdes beskrivelser af, hvilke målgrupper og behandlinger der egner sig til behandling i 

eget hjem. Herunder med særligt fokus på, at forældrene har de nødvendige ressourcer til og 

ønske om, at behandlingen finder sted i eget hjem. 

 

Medlemmerne i temagruppen bedes forhøre sig i baglandet, hvorvidt og evt. hvordan, der 

arbejdes med behandling af børn og unge i eget hjem i de respektive klynger.  

 

Er der en klynge, der vil påtage sig at udarbejde forslag til beskrivelse af, hvilke målgrupper 

der kan være relevant ift. behandling i hjemmet, samt hvilke tiltag der er nødvendige for at 

understøtte forældrene i forbindelse med behandling af børn og unge i eget hjem? Forslaget 

skal fremlægges for temagruppen for børn og unge ultimo 2016. 

 

Indstilling 

At temagruppemedlemmerne præsenterer og drøfter erfaringer med behandling af børn og 

unge i eget hjem fra de enkelte klynger.  
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At der vælges en klynge, der vil udarbejde et forslag til beskrivelse af målgrupper og 

behandlinger, samt nødvendig understøttelse af forældre i forbindelse med behandling af børn 

og unge i eget hjem. 

 

Referat 

Der var en kort runde med beskrivelse af indsatser i de enkelte klynger. Det blev besluttet, at 

der til næste møde skal udarbejdes korte beskrivelser af disse indsatser som grundlag for en 

videre drøftelse af indsatser på området. 

 

4. Evt. 


