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Til den faglige temagruppe for børne- og ungdomspsykiatri 

(og dernæst styregruppen for børne- og ungdomspsykiatri) 

 
 

Endeligt referat 
 
Møde i faglig temagruppe, børne- og 
ungdomspsykiatri den 11. oktober 2013 

 

Tid og Sted: 11/10-13, kl. 15-16 (efter innovationsdagen), samme mødelokale som 
innovationsdagen holdes i på Papirfabrikken, Silkeborg,  

  

Referatet 
udsendes til: 

Henny Færch, Favrskov Kommune 

Henrik Johansen, Randers Kommune 

Marianne Brix Hvillum, Aarhus Kommune – Johanne Rikhof deltog i stedet 

Steven Basnov, Lemvig Kommune 

Vibeke Hardam Nohns, Ringkøbing-Skjern Kommune 

Jan Rahbek, Viborg Kommune – deltog ikke 

Henrik Nordentoft, praktiserende læge og praksiskoordinator 

Jens Buchhave, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center (BUC), Risskov 

Merete Juul Sørensen, afsnit C, BUC, Risskov 

Nina Leunbach Wang, BUC administrationen – deltog ikke 

Elisabeth Brix Westergaard, Psykiatri og Social, administrationen 

Tina Bak-Møller, Nære Sundhedstilbud, Region Midtjylland (tovholder) 

 

 

Dagsorden: 

1. Præsentationsrunde (afhængigt at behovet efter innovationsdagen) 
 
2. Valg af kommunal medformand (at den kommunale medformand vælges 
på første møde er godkendt af DASSOS) 

 
Styregruppen for børne- og ungdomspsykiatrien besluttede 26/6, at den 
kommunale medformand for den faglige temagruppe også skal deltage i 
styregruppen 

Dato 06-11-2013

Tina Bak-Møller

Tel. +45 7841 2178

Tina.Bak-moeller@stab.rm.dk

1-01-72-41-12
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Side 2 

Marianne Brix Hvillum er kommunal medformand. 
 
3. Den faglige temagruppes opgaver og ansvar v. Elisabeth Brix 
Westergaard 

 
Elisabeth orienterede om den nye struktur, hvor den faglige temagruppe skal 
fungere som arbejdsgruppe. 
Den kommende sundhedsaftale bliver én regional aftale, og med psykiatri som 
tværgående tema. 
 
 
4. Opsamling fra innovationsdagen. 

 
Hvordan kan den faglige temagruppe agere på baggrund af input fra 
innovationsdagen – med henblik på styregruppemødet 27/11? 
 

Innovationsdagen førte frem til en række prøvehandlinger, som i den følgende 
tid skal afprøves. 
(Vedhæftet er filer med fotos af plancher over prøvehandlingerne) 
 
Prøvehandling 1:  
Dialog om inklusionstænkning. 
Information om ny folkeskolelov mellem PPR Skanderborg og BUC, afd c, med 
særligt fokus på inklusion. 
Viborg Kommune har lavet lignende arrangement sammen med 
børnepsykiatrien i Viborg. Det er der kommet meget ud af det, og der er aftalt 
nyt møde vedr. ændringer i loven. 
 
Inden styregruppemødet skal det være aftalt, hvornår mødet skal finde sted. 
(Der inviteres også skolelærere). 
På styregruppemødet giver Jens Buchhave en status.  
Faglig temagruppe:  
På mødet 14/11 vil vi gerne have en opsamling på erfaringer med lignende 
initiativer, hvis noget tilsvarende har været prøvet af andre steder. 
 
Prøvehandling 2:  
En kommune holder månedlig videokonference med BUC omkring 
afsluttede forløb i BUC. Det er kommunen, der beslutter, hvilke sager 
der skal drøftes.  
Videokonferencen holdes i stedet for netværksmøde, og sagerne skal være fra 
ungdomspsykiatrien, BUC. Det handler om at sætte det rigtige hold og den 
rigtige træner. Viborg Kommune og BUC holder månedlig videokonference, hvor 
de relevante medarbejdere er udpeget, og BUC deltager på samme måde. 
Kommunen skal vælge ud, hvilke sager det er relevant at snakke om (ud fra de 
skriftlige erklæringer).  
 
På styregruppemødet giver Jens Buchhave og Hans Henrik Gaardsøe en status. 
Faglig temagruppe:  
På mødet 14/11 vil vi gerne have en opsamling på erfaringer med lignende 
initiativer, hvis noget tilsvarende har været prøvet af andre steder. 
 
Prøvehandling 3:  
Èn dør ind til kommunen (Børn og Unge) – både for almen praksis og 
sekundærsektor. 
Bedre muligheder for sikring af, at problemstillingen er afklaret i 



 
 

Side 3 

primærsektoren før en henvisning. I Aarhus er der tilsyneladende etableret én 
elektronisk dør til de forskellige magistrater for de praktiserende læger. 
Kunne udvides til også at gælde skoler og sundhedsplejen. 
 
Faglig temagruppe:  
Johanne Rikhof undersøger sammen med Lene Thomsen, om der er etableret en 
elektronisk dør. 
Marianne Brix Hvillum orienterer den faglige temagruppe. 
 
Prøvehandling 4:  
Indførelse af et professionelt arbejdsmøde inden tilbagemelding til 
forældrene fra BUC eller Friklinikken.  
Handler om dialog vedr. anbefalinger – så forældre ikke oplever, de falder 
mellem stolene. Dvs. et professionelt sagsbehandlingsmøde før mødet med 
forældre. 
Det kan foregå som i Randersprojektet (præsenteret på styregruppemødet i 
juni). Sundhedsaftalen beskriver, at der er mulighed for, at når BUC indkalder til 
netværksmøde, kan kommunen ringe og drøfte sagen forud. Randersprojektet 
fungerer godt, fordi der er en PPR-psykolog med som forløbskoordinator fra 
start.  
 
På styregruppemødet giver Poul Skaarup en orientering om prøvehandlingen 
(evt. input fra Michala Høgsgaard, Psykiatrisk Friklinik).  
Faglig temagruppe:  
Steven Basnov nævnte på mødet i faglig temagruppe at de ville afprøve 
prøvehandlingen i Lemvig.  
Steven giver en orientering. 
Temagruppen drøfter, om det er en anbefaling, der er så vigtig, at den skal 
løftes ind i den kommende generelle sundhedsaftale. 
 
Prøvehandling 5: 
Tværsektoriel øvelse i et antal sager: Undersøge udfordringer og 
ressourcer ift. at arbejde videre med barn, familie og øvrige miljøers udvikling 
af medborgerskab. Hvordan opnås en samtale med det rette sprog, så barnet 
kan få, hvad der er behov for?  
Fokus på inklusion uden at negligere bekymringer. 
 
Der udvælges et antal verserende sager og tilbagemeldingsmøder og 
netværksmøder angribes på en ny måde:  
Med udgangspunkt i et fokus på at ethvert barn har brug for at opleve: 
Sig set og mødt som unikt i ”nogens” øjne 
Nogen at ”tage farve af”/lade sig inspirere af 
Tilhørighed i et fællesskab: nogen at høre til hos (venner, tilhør i fællesskabet) 
Mødt med passende udfordringer (nærmeste udviklingszone) 
Inviteres alle de, der har med barnet at gøre, ind i at undersøge hvor og 
hvordan barnet kan tilbydes ovenstående, på en måde der er meningsfuldt for 
barnet selv i dets nuværende relationer – og hvor der kan skrues ”op for 
varmen”, for at barnet kan fungere i de rammer, barnet er i nu og her 
Altså en udforskning og udfordring af det miljø barnet er i, mhp at finde 
ressourcer og muligheder frem for problemer og forhindringer 
Det handler om at indføre en ny italesættelse af barnet ud fra en ide om hvad 
barnet har behov for at møde – og dermed et fokus på omgivelsernes løftende 
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muligheder – og dermed et flyt af fokus fra vanskeligheder i barnet til 
udfordringer i relationerne til barnet. 
 
Poul og Michala bedes give tilbagemelding til Elisabeth Brix Westergaard.   
 
Prøvehandling 6:  
Praktiserende læge Gunnar Axelgaard deltager i netværksmøder på 
folkeskolen vedr. børn med adfærdsproblemer i skolen (mistrivsel). 
Skal evalueres efter et år. 
Gunnar Axelgaard rapporterer tilbage til LSR Vest og mødet mellem PSL og 
praksiskonsulenterne. 
Til styregruppen:  
Gunnar Axelgaard giver ifm et senere styregruppemøde en orientering om 
prøvehandlingen via Elisabeth Brix Westergaard. 
 
Prøvehandling 7:  
Praktiserende læge Sonja Simonsen afprøver om samarbejdsaftalen 
mellem PL og Horsens Kommune fungerer i praksis omkring børn, der 
mistrives. 
Det drejer sig om samarbejde vedr. et specifikt barn – kan den koordinerede 
indsats gøre samarbejdet bedre, og opnår barnet bedre trivsel? 
Sonja Simonsen rapporterer tilbage til LSR Øst og mødet mellem PSL og 
praksiskonsulenterne i foråret. 
Til styregruppen:  
Sonja Simonsen giver ifm et senere styregruppemøde en orientering om 
prøvehandlingen via Elisabeth Brix Westergaard. På den baggrund kan 
styregruppen tage stilling til, om Horsens-aftalen skal forsøges udbredt. 
 
Prøvehandling 8:  
Udvikling af videokonferencetilbuddet til at omfatte PL ift. rådgivning  
Faglig temagruppe: 
Elisabeth Brix Westergaard orienterer temagruppen om det tiltag, Psykiatri og 
Social-administrationen har i støbeskeen, og det drøftes, om det kommende 
initiativ dækker denne prøvehandling. 
 
Prøvehandling 9: 
De usynlige unge.  
Unge (15-23 ca.) med psykiatriske problemstillinger, der ikke passer ind i de 
eksisterende ”kasser”, skal have et sted at søge hjælp/gå hen. 
Faglig temagruppe: Et eksempel på, at ”hesten døde” – vi må skifte hest, eller i 
det hele taget finde en hest. 
Det drøftes, hvordan problemstillingen kan gribes an – kan mere forebyggelse i 
skolerne fx finde disse unge? 
 
5. Evt.  

Faglig temagruppe: Desuden drøftes Henny Færchs forslag til afklaring af, 
hvornår BUCs ansvar slutter og kommunens begynder. Det er et stort spørgsmål 
– Jens Buchhave foreslog, at det sættes på dagsordenen til mødet i 
styregruppen. Derfor bedes temagruppen drøfte og kvalificere problemstillingen. 
 
6. Næste møde – 14/11 

 
  
Mødeleder: Jens Buchhave/Elisabeth Brix Westergaard 
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Referent: Tina Bak-Møller 
  
 
 
 
 
 
 
 


