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Tid og Sted: 9. september 2011, kl. 9-12, mødelokale B4, Regionshuset, Skottenborg 

26, Viborg.  
  
Dagsorden 

udsendes til: 

Temagruppens medlemmer 

Mødedeltagere: 

 

Jens Buchhave, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center - Afbud 
Elsebeth Vesterheden, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center 
Nina Leunbach Wang 
Gert Pilgaard Christensen, Psykiatri- og Socialledelsen 
Per Jørgensen, Psykiatri- og Socialledelsen 
Elisabeth Brix Westergaard, Psykiatri og Social 
Henrik Nordentoft, Praksiskoordinator - Afbud 
Marianne Brix Hvillum, Århus - Afbud 
Mie Nørgaard, Favrskov 
Britta Brix, Hedensted – Hedensted var repræsenteret ved Susanne Behrend 
Eigil Jensen, Herning - Afbud 
Holstebro - Afbud 
Claus Grønlund, Horsens - Afbud 
Johannes Klindt, Ikast-Brande 
Else Steensgaard, Lemvig - Afbud 
Jakob Hvidberg, Norddjurs - Afbud 
Peter Christensen, Odder - Afbud 
Sonja Møgelsvang, Randers 
Vibeke Hardam Nohns, Ringkøbing-Skjern - Afbud 
Lasse Geiger, Samsø - Afbud 
Poul Skaarup Jensen, Silkeborg - Afbud 
Niels Gade, Skanderborg - Afbud 
Maybritt Andersen, Skive - Afbud 

Dato 21-09-2011

Mette Brænder Nørgaard

Tel. +45 7841 2193

Mettebraender.Noergaard@stab.rm.dk

1-30-72-121-09
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Side 2 

Anne-Marie Schrøder, Struer 
Jørgen Steen Hansen, Syddjurs - Afbud 
Jens Pedersen, Viborg - Afbud 
Jørgen Nørskov Nielsen, Nære Sundhedstilbud  
Mette Brænder Nørgaard, Nære Sundhedstilbud 

 

Dagsorden: 

 
1. Status vedr. audit på før-henvisningsforløb /v. Elisabeth Brix 

Westergaard 
 
Referat: 
Det forventes, at afdelingen Folkesundhed og Kvalitetsudvikling i Region 
Midtjylland skal udarbejde audit’en. Opgaven og finansiering heraf er ved at 
blive afklaret, hvorefter der vil blive arbejdet mere konkret videre med 
opgaven. 
 
2. Drøftelse af oplæg fra arbejdsgruppen vedr. evaluering af 

mødestruktur /v. Marianne Brix Hvillum 
Bilag – Oplæg til mødestruktur 
 

Referat 
Oplægget blev drøftet. Der var enighed om, at det er vigtigt at skabe en 
skelnen mellem klyngerne og temagruppen, helt overordnet på en måde så 
temagruppen har ansvaret for at udarbejde sundhedsaftaler og spørgsmål af 
mere strategisk karakter, mens klyngerne beskæftiger sig med den konkrete 
udførelse af det aftalte og dermed bliver mere kommune og driftsnære. 
Det blev nævnt, at kontaktgruppe problematikken bør ekspliciteres. 
Kontaktgruppe opgaven ligger hos klyngerne. 
Der skal holdes fast i, at klyngerne er besluttende fora. Der tages stilling til, 
hvordan driftsnær repræsentation sikres, samtidig med at der skal være 
mandat til beslutninger. En model kunne være, at repræsentanterne gives 
14 dage efter mødet til at få beslutninger endelig godkendt. 
 
Papiret tilrettes og udsendes til temagruppen og medtages på kommende 
klyngemøder. Fremover dagsordenssættes referater fra klyngemøder til 
temagruppemøder. 
 
3. Drøftelse af formuleringer om de faglige anbefalinger til 

iværksættelse af opfølgende tiltag i BUC’s 
udskrivningserklæringer /v. BUC centerledelsen 
 
BUC har modtaget en henvendelse fra Randers Kommune, hvor de 
problematiserer de formuleringer, som benyttes i BUC’s 
udskrivningserklæring under afsnittet ”Tilrådes” 
Eks. 1 vedr. en 5 år gammel dreng, Diagnose: Forstyrrelse af aktivitet og 
opmærksomhed: ”Fremtidig skoletilbud i overskuelige rammer med 
specialpædagogisk indsats i henhold til ADHD-pædagogik. Vejledning til 
familien vedr. ADHD-pædagogik udover tilbuddet i BUC-regi. Mulighed for 
aflastning af familien.” 
Eks. 2 vedr. en 8,4 år gammel dreng, Diagnose: Forstyrrelse af aktivitet 
og opmærksomhed: ”Videre opfølgning hos egen læge af den medicinske 
behandling for opmærksomhedsforstyrrelse. Individuelt skoletilbud med 
ADHD pædagogisk tilgang”. (af materialet fremgår det at barnet aktuelt 
går i en specialklasse) 



 
 

Side 3 

Som det fremgår af sundhedsaftalen ”Indgår udskrivningserklæringen 
sammen med vurderingerne fra PPR og Socialforvaltningen i den samlede 
kommunale vurdering, af om der skal etableres støtte og hvilken støtte”. 
Se i øvrigt Lommehåndbogen s. 24, pkt. 13.5 : Udskrivning/afslutning. 
BUC vil gerne have en åben drøftelse med henblik på at kvalificere 
formuleringerne i de faglige anbefalinger BUC har til iværksættelse af 
opfølgende tiltag. 
 

Referat: 
Det blev drøftet, at det er vigtigt at have opmærksomhed på, at meget 
konkrete anbefalinger vanskeliggør kommunernes muligheder for at finde 
løsninger. Ikke mindst fordi anbefalingerne skaber meget faste forventninger 
hos forældrene til de kommunale tilbud. Der blev fra kommuneside foreslået, 
at der i udskrivningserklæringerne fokuseres mere på behov ift. barnets 
udvikling frem for foranstaltninger. Der var enighed om, at fortsat dialog og 
initiativer, der kan udbygge den faglige indsigt i hinandens respektive 
arbejdsfelter og vilkår, er vigtigt. Initiativer som fælles faglige temadage kan 
være et eksempel herpå.  
Der blev i øvrigt henvist til, at en tidligere aftale fra klyngerne om at tage 
problemstillingerne op, når de kommer stadig bør følges. 
 
4. Status på de i sundhedsaftalen fastsatte mål på børne- og 

ungepsykiatri området /v. Psykiatri og Social 
Bilag – Oversigt over sundhedsaftalens mål og status på disse. 

 
Referat: 
Oversigten over de aftalte mål blev gennemgået. Det blev nævnt, at BUC på 
klyngemøder gerne vil høre om, hvordan der i kommunerne arbejdes med 
målet om at sikre, at alle relevante kommunale indsatser er 
overvejet/afprøvet før en henvisning. 
 
5. Orientering om håndbogen barnets reform /v. Jørgen Nørskov 

Nielsen 
 

Referat: 
Det er tidligere i Temagruppen besluttet, at der skal laves en vejledning til 
praktiserende læger om underretningspligten for fagpersoner. Herunder også 
praktiserende lægers muligheder for kontakt til kommunen. Vejledningen 
skal formidles via praksis.dk. 
Der er tidligere nedsat en arbejdsgruppe, der skal arbejde med opgaven. 
Arbejdet har imidlertid afventet vejledningen fra Servicestyrelsen vedrørende 
”Barnets reform”. Den foreligger nu, og det blev aftalt at arbejdsgruppen går 
i gang. 
Det blev drøftet, at det er vigtigt, at arbejdsgruppen ikke laver et større 
arbejde, idet der ikke er store lovgivningsmæssige krav på området. 
Randers Kommune har i samarbejde med Regionshospitalet Randers lavet en 
vejledning på baggrund af Barnets Reform, som kan bruges til inspiration. 
Ifølge referater fra tidligere Temagruppemøder består arbejdsgruppen af 
Lone Sprøgel fra Århus kommune, Ebbe Knabe og Tanja Jakobsen fra 
Horsens kommune samt praksiskoordinator Henrik Nordentoft. Sekretariatet 
indkalder arbejdsgruppen. 
 
6. Status på samarbejdsmodel mellem praktiserende læger og PPR 

herunder elektronisk kommunikation /v. Jørgen Nørskov Nielsen 
Bilag – Juridisk notat vedr. samtykkeerklæringer til 



 
 

Side 4 

videregivelser af oplysninger 
 

Referat: 
Problemstillingen har tidligere været drøftet. Der indgår både en 
praktisk/teknisk udfordring og en juridisk udfordring. 
Oplæg om det praktiske/tekniske udsendes med referatet. Det blev afklaret, 
at systemerne til den elektroniske kommunikation er til stede, og der vil 
kunne iværksættes pilotprojekter omkring brugen af disse. 
Der udestår dog stadig, som det væsentligste, en afklaring omkring 
fremsendelse af samtykke. Fra kommunerne blev tilkendegivet, at det er 
afgørende, at de modtager skriftligt samtykke fra forældrene (den unge), 
idet de har dokumentationspligt. Denne problematikken er fortsat uløst. Der 
var på mødet enighed om, at det er rigtig vigtigt at få styrket samarbejdet 
mellem PPR og almenpraksis. 
En mulig måde at gribe problematikken an på er, at sekretariatet laver et 
oplæg om sagen, som kan bruges af kommunerne til forelæggelse for de 
kommunalt-lægelige udvalg med henblik på at få drøftelser – evt. aftaler  
lokalt om hvordan samarbejdet kan styrkes. 
 
7. Fælles temadag mellem deltagerne i klyngesamarbejdet og BUC 

om inklusion i folkeskolen /v. Nina Leunbach Wang 
Bilag - Oplæg vedr. Temamøde i klyngerne om inklusion i 
folkeskolen  

 
Referat: 
Oplægget blev drøftet. BUC tilkendegav, at arrangementet tager 
udgangspunkt i et behov for at orientere BUC om kommunernes arbejde. 
Der arrangeres derfor i første omgang et møde med BUC-repræsentanter og 
5-6 kommunale repræsentanter. Herefter overvejes, om der skal være et 
større udviklingsorienteret arrangement. 
På temagruppens næste møde gives en orientering om mødet og status på 
et eventuelt større arrangement. 
 
8. Evt.  
De kommende møder er fastsat til: 
15. marts 2012 kl. 12.30-15.30 
20. september 2012 kl. 12.30-15.30 
 

Referat:  
Sekretariatet er blevet gjort opmærksom på, at en del PPR ledere kan være 
forhindrede i at deltage den 15. marts. Formandskabet har drøftet om mødet 
skulle flyttes men besluttet at fastholde mødedatoen og opfordre til, at der 
sendes en suppleant for de, der ikke kan deltage. 

  
Mødeleder: Jørgen Nørskov Nielsen/Marianne Brix Hvillum 
  
Referent: Mette Brænder Nørgaard  
 


