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Mødetid: Tirsdag d. 11. juni 2019 kl 12.30-15.30 

Mødested: Lokale 617, Administrationen, Bellisvej 2 Nørre Snede 

Mødeleder: Charlotte Søndergaard 

 

Gæst: Marianne Østermark Jørgensen referent, 

          Susanne Tang kl 12.40-13.15, pkt 2 

 

Afbud: Lene Wejlstrup Antonsen samt Gurli Wolf. 

 

 

Referat 

 

1. Præsentation og godkendelse af dagsorden, herunder 

punkter til evt.  

Indstilling: 

At gruppen godkender dagsordenen. 

 

Beslutning:  

 Dagsorden godkendt. 

 

 

2. Rygestop hos unge  

Indstilling: 

At gruppen orienteres om Exit-program. 

At gruppen drøfter mulige indsatser i egne 

organisationer.  

At gruppen vedtager fælles initiativ med henblik på 

initiativer for rygestop blandt unge. 

Sagsfremstilling: 

X:it-program - oplæg v Susanne Tang. 

www.xit-web.dk 

Fokusgruppen Sundhed for Børn & Unge 

Børne- og Familiechef, Anton Rasmussen – anras@ikast-brande.dk  

Skolechef, Thomas Born Smidt thomas.born.smidt@holstebro.dk  
Ledende sundhedssygeplejerske, Gurli Wolf cbfgw@herning.dk  
Fagchef, Eigil Jensen, eigil.jensen@lemvig.dk  
Ledende sundhedsplejerske, Jette Haislund, jette.haislund@rksk.dk  
Centerchef, Tine Hammer tineha@struer.dk  
Oversygeplejerske, Marianne Bækager Jensen, maanjese@rm.dk  
Ledende overlæge, Charlotte Søndergaard, charlotte.soendergaard@vest.rm.dk  
Chefterapeut, Peter Seebach, peter.seebach@vest.rm.dk  
Ledende Centeroversygeplejerske, Elsebeth Vesterheden, Elsebeth.Vesterheden@ps.rm.dk 
Praktiserende læge, Jane Boelskifte, jaboel@rm.dk 
Konsulent for det tværsektorielle samarbejde, Lene W. Antonsen, lenant@rm.dk (sekr) 

Dato: 16.05.19 

Lene W. Antonsen 

Mail: lenant@rm.dk 

Lokaltlf.: +45 7843 8707 

Mobil: +45 5173 2858  
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Side 2 

X:it er en indsats, der forebygger, at elever i grundskolen begynder at ryge. X:it 

er sammensat af Undervisning, Røgfri Skole samt Røgfri aftaler. 

Susanne tang vil fortælle om arbejdet med X:it samt resultaterne af indsatsen. 

 

Tandplejen er tidligere nævnt som en vigtig samarbejdspart i rygestop for unge.  

Gruppen vil på mødet drøfte mulige fælles initiativer med henblik på støtte til de 

unges røgfrie hverdag med afsæt i dels oplægget vedr X:it samt deltagernes 

fælles overvejelser om involvering af tandplejen. 

Marianne Østermark Jørgensen vil være behjælpelig med processen. 

 

 

Beslutning:  

Vi skal være enige om, om hvad vi anbefaler.  

Anton laver udkast til oplæg til kommunerne i klyngen om implementering i X:it 

(se desuden noterne fra processen ”det røde hav”). 

 

Link til X:it vedrørende forskning og evaluering:  

http://www.xit-web.dk/om-xit/evaluering-og-resultater/ 

 

Kontaktoplysninger til Susanne Tang: Susanne.Tang@holstebro.dk 

 

  

 

3. Forbedringsprojekt – Nationalt ledelsesprogram 

Indstilling: 

At gruppen orienteres om forbedringsprojekter. 

Sagsfremstilling: 

Charlotte Søndergaard orienterer om status på forbedringsprojekt vedr 

videokonsultation ifm børn med epilepsi. 

Gurli Wolf og Peter Seebach orienterer om status på fælles tværsektorielt projekt 

mhp rettidig og smidig udskrivnings- og sagsbehandlingsforløb for børnefamilier 

med kronisk sygdom ved overgang fra sygehus til kommune. 

 

Referat: 

Peter Seebach: Børn som har været indlagt med alvorlige lidelser, som skal 

udskrives til kommunerne: Hvilke vilkår gælder for disse børn? Hvor mange 

oplever udfordringer med det system, der er i dag? Hypotese: Sygehuset fortæller 

familierne, hvilken type hjælp de har behov for fra kommunen. Dette giver 

familierne nogle forventninger, som de medbringer til den kommunale 

sagsbehandler – og sagsbehandlerne kan ikke nødvendigvis opfylde disse 

forventninger.  

Interview i kommunerne og blandt sundhedspersonale.  

Intentionen er at skabe mere sammenhængende forløb.  

 

Charlotte: Videokonsultation med epilepsihospitalet i Dianalund. Afventer at 

institutionen Tørringhus får indkøbt video-konferenceudstyr.  

  

Beslutning: 

http://www.xit-web.dk/om-xit/evaluering-og-resultater/
mailto:Susanne.Tang@holstebro.dk


 

Side 3 

Taget til efterretning – gruppen vil gerne høre mere, når der foreligger resultater. 

 

 

4. Fælles orientering om resultaterne af nuværende indsatser for overvægt blandt 

børn 

Indstilling: 

At gruppens deltagere gensidig orienterer om indsatser og resultater heraf i 

forhold til overvægtige børn og unge. 

 

Sagsfremstilling: 

Overvægt blandt børn og unge er fortsat en udfordring for alle aktører i 

Sundhedsaftalesamarbejdet. Med den nye Sundhedsaftale kan vi forvente et fokus 

på netop overvægt – også hos børn og unge. 

 

Steno diabetes Center Århus er på vej med et randomiseret interventionsstudie i 

samarbejde med Randersklyngen med henblik på en test af Holbæk-metoden i 

forhold til andre interventioner. 

Viser studiet positive resultater, vil disse blive spredt til øvrige klynger i region 

Midtjylland. 

Mens vi venter… Vi kan dog fortsat tilstræbe at lære af hinandens erfaringer med 

henblik på at skabe initiativer som giver positive resultater – derfor ønskes en 

gensidig udveksling af resultater på allerede afprøvede initiativer for overvægt 

blandt børn og unge. 

 

Referat:  

Status fra kommunerne: 

Ringkøbing-Skjern Kommune: BULT (børn og unge lidt for tunge). Familierne 

kommer sammen og får oplæg og laver mad sammen. Fra august sidste år er der 

oprettet overvægtsklinik ud fra Holbæk-metoden. Der er god søgning til dette 

tilbud. Der er ikke børn som er afsluttet endnu.  

 

Lemvig kommune: Flere børn og unge i Lemvig er svært overvægtige. Lemvig 

arbejder med Holbæk-metoden, og med at tage skylden fra de unge – det er 

alene et spørgsmål om at følge nogle regler. Har været i gang med Holbæk i 1,5 

år. 

 

Holstebro kommune: Har basal rådgivning. I skolen har de ”move via fun”, hvor 

der en gang om ugen er 1,5 timers bevægelse samt rådgivning til forældre om 

kost.  

 

Struer kommune: Holbæk-metoden er i gang. Der er en kapacitet på 40 familier 

ad gangen. Der er stor søgning, og de håber på at kunne få flere midler med 

henblik på at kunne udvide kapaciteten. 

 

Ikast-Brande kommune: Vi har Holbæk-metoden i overvægtsklinikken. Det kunne 

være spændende at se på tidlig forebyggelse (børnehavealder). 
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Beslutning:  

Ideer til punkter til næste møde: Mad og måltidspolitikker, samt tidlig indsats 

mod overvægt.  

 

5. Ledsageraftalen – skriftlig orientering 

Indstilling: 

At gruppen tager orienteringen til efterretning 

 

Sagsfremstilling: 

Ledsageraftalen har til formål at sikre, at borgere med betydelig nedsat fysisk 

eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer får den nødvendige 

personlige hjælp, hjælp til kommunikation og ledsagelse i forbindelse med 

behandling på hospitalet.  

Aftalen indebærer blandt andet, at hospitalerne skal finansiere udgifterne til det 

kommunale personale, som ledersager en patient, når hospitalet har vurderet at 

der er behov for ledsagelse. 

Ledsageraftalen er under revision, hvilket blandt andet betyder, at der vil blive et 

tillæg om anbragte børn og unge. Når et barn anbringes på en institution vil 

institutionen også påtage sig det vanlige forældreansvar og dermed må forventes 

at institutionen - i lighed med forældre til ikke-anbragte børn – følger et barn/ung 

til undersøgelse og behandling i hospitalsregi. 

Yderligere information om ledsageraftalen samt ofte stillede spørgsmål/svar kan 

findes på:  

https://www.sundhedsaftalen.rm.dk/om-

sundhedsaftalen/samarbejdsaftaler/ledsageraftale/ 

 

 

Beslutning:  

Taget til efterretning. 

 

 

6. Opsamling fra seminaret 

 

Indstilling: 

Fælles drøftelse og opsamling fra seminaret 

 

Sagsfremstilling: 

Fokusgrupperne og Klyngestyregruppen afviklede fælles seminar d 7. marts. 

Hvilke opmærksomheder skal Fokusgruppen Sundhed for Børn & Unge tage med 

fra seminaret? 

 

Bilag: 

Noter fra temadrøftelsen på seminaret 

 

Referat/beslutning:  

Det var en god start – og vi er godt i gang med emnerne.  

 

https://www.sundhedsaftalen.rm.dk/om-sundhedsaftalen/samarbejdsaftaler/ledsageraftale/
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7. Tværsektoriel følgegruppe 

Indstilling: 

At gruppen godkender det reviderede kommissorium for Tværsektoriel 

følgegruppe. 

 

Sagsfremstilling: 

Sundhedsstyrelsens anbefalinger, 2013, for svangreomsorg lød, at alle regioner 

skulle etablere et formaliseret, velbeskrevet, tæt samarbejde mellem fødesteder, 

jordemodercentre, praktiserende læger og den kommunale sundhedstjeneste. 

Dette er i Region Midtjylland organiseret i Fødeplanudvalget – og lokalt 

organiseret med reference til dels fødeplanudvalgte dels Fokusgruppen Sundhed 

for børn & Unge af hensyn til den lokale forankring i det tværsektorielle 

Sundhedsaftalesamarbejde. 

 

Den tværsektorielle følgegruppe løser opgaver med afsæt i Sundhedsaftalen, 

Fødeplanen, De nationale mål samt Sundhedsstyrelsens anbefalinger for 

velkoordinerede patientforløb – et afsæt som har undergået forandringer de 

sidste år og dermed gav behov for revidering af kommissoriet. 

 

Det anbefales at vedhæftede udkast til kommissorium for Tværsektoriel 

følgegruppe godkendes som indstillet. 

Bilag: 

Udkast til kommissorium for tværsektoriel følgegruppe. 

 

Beslutning:  

Godkendes. 

 

8. Evt.  – punkter til kommende møde 

 

- Orientering om lokalt samarbejdsråd på tværs af regionen vedr. børne og 

ungdomspsykiatri 

- Mødet i dag har været godt – det var godt at dele op og lave proces i mindre grupper.  

Afbud til næste møde: Jane Boelskifte. 

 


