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Fremskudt funktion
Hvem og hvad kan drøftes i det
koordinerende sparringsteam?

I Region Syddanmark arbejdes der
meget med at styrke det
tværsektorielle samspil mellem
Psykiatrien i Region Syddanmark og
kommunerne for at kunne yde den
bedst mulige indsats for borgerne.
Projektet 'Fremskudt funktion' skal
med opkvalificering af regionale og
kommunale medarbejdere
understøtte, styrke og udvikle
samarbejdet omkring børn og unge i
mistrivsel i Region Syddanmark.
Projektet løber over en 3-årig periode
fra 2019-2021.

Det overordnede formål med
projektet er at forebygge, at børn og
unge i mistrivsel står uden indsatser,
fordi de ikke tilhører målgruppen for
et behandlingsforløb i
psykiatrisygehuset.Der ses en
stigning i Børne- og
Ungdomspsykiatrien i hele Region
Syddanmark på 8 procent fra 2016
2017.
Med afprøvning af en fremskudt
regional funktion skal børn og unge i
mistrivsel samt deres familier opleve,
at de får hurtig hjælp i nærmiljøet. De
skal opleve, at samarbejdet mellem
region og kommune fungerer, og der
er fokus på det enkelte barns behov
for at kunne bevare tilknytningen til
hverdagslivet.
Det koordinerende sparringsteam
I teamet sidder der fast følgende
medlemmer:
• Kommunal PPR-psykolog
• Regional sundhedsfaglig
medarbejder fra psykiatrien
• Kommunal socialfaglig
projektkonsulent
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Hvem indsender scenarier til
drøftelse?

Vurderingen kan også være, at der
skal laves en henvisning til udredning
i psykiatrien for den bedste hjælp.

De regionale sundhedsfaglige
medarbejdere modtager scenarier fra
læger eller andet sundhedsfagligt
personale. I de enkelte kommuner er
det PPR psykologen,der modtager
scenarier fra øvrige kommunale
medarbejdere (fx lærere,
socialrådgivere eller
familiebehandlere) og pårørende,der
ønskes drøftet i sparringsteamet.

Hvis psykiatrisygehuset indgår i de
direkte indsatser, bliver der
udarbejdet en fælles plan for den
enkelte. I planen beskrives der hvilke
indsatser, som henholdsvis
psykiatrien og kommunen skal levere.

Mødereferat
Der udarbejdes altid et mødereferat,
der efterfølgende udleveres til
forældrene.
Scenariet vil kun blive drøftet,
såfremt der foreligger et skriftligt
samtykke.

Yderligere deltagere
Møderne i sparringsteamet kan
suppleres med relevante ad hoc
deltagere, som har en tilknytning og
kendskab til barnet/den unge.
Ligeledes kan barnet/den unge selv
eller forældrene samt andre
pårørende deltage.

Tid og sted
Møderne i sparringsteamet
afholdes mindst en gang i måneden i
den enkelte kommune.

Opfølgning efter
sparringsteams
Efter at scenariet har været vendt,
kan det være, at det vurderes,
atbarnet/ den unge har behov for en
kommunal indsats. Eller at barnet /
den unge har gavn af fælles
direkteindsatser i nærmiljøet.

Læs mere på:
www.fremskudtfunktion.dk
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Kontaktoplysninger på de regionale medarbejdere:
Odense:
Jytte Jensen:
E-mail: Jytte.Jensen7@rsyd.dk Mobil nr. 40 17 80 46

Tina Andersen
E-mail: Tina.Andersen@rsyd.dk Mobil nr. 40 17 73 11

Charlotte V. Pedersen
E-mail: Charlotte.Vestergaard.Pedersen@rsyd.dk
Mobil nr. 40 17 86 91

Karina Bregendahl-Rafn
E-mail: Karina.Bregendahl-Rafn@rsyd.dk
Mobil nr. 23 20 96 47

Vejle:
Britta Juul Slaikjær
E-mail: Britta.Juul.Slaikjaer@rsyd.dk
Mobil nr. 24 22 76 82
Lise Høy
E-mail: Lise.Hoy@rsyd.dk
Mobil nr. 29 65 48 45

Esbjerg:
Katrine Marie Haahr Pedersen
E-mail: Katrine.Marie.Haahr.Pedersen@rsyd.dk
Mobil nr. 40 20 23 07
Charlotte Søgaard Wollesen
E-mail: Charlotte.Sogaard.Wollesen@rsyd.dk
Mobil nr. 40 20 21 25

Aabenraa:
Gitte Matthiesen
E-mail: Gitte.Matthiesen@rsyd.dk
Mobil nr. 61 61 54 84

Anne-marie Laier
E-mail: Anne-marie.Laier@rsyd.dk
Mobil nr. 61 61 54 42
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