Projektbeskrivelse for psykiatrisamråd

1. Baggrund og mål
Baggrunden for oprettelse af psykiatrisamråd er et ønske om at sikre et bedre samarbejde på tværs af
sektorer ift. de børn og unge, der befinder sig i gråzonen mellem kommunale indsatser og egentlig
psykiatrisk udredning/behandling.
Den Administrative Styregruppe har opfordret Aalborg Kommune til at udarbejde en samarbejdsmodel med
henblik på at smidiggøre samarbejdet med de praktiserende læge. Med psykiatrisamråd får de
praktiserende læger en kommunikationskanal ift. kommunen.
Målet med den tværfaglige og tværsektorielle belysning af sagerne i psykiatrisamrådet er, at flere børn og
unge får den rette hjælp. På baggrund af erfaringer fra andre kommuner forventes det, at samrådet kan
medvirke til, at færre sager afvises i psykiatrien1. Færre afviste sager betyder, at flere børn og unge med
psykiske problematikker får et bedre sagsforløb.
2. Styringen af projektet
Tovholderansvaret ligger i Socialsekretariatet (Familie og Beskæftigelsesforvaltningen) ved planlægger
Peter Houkjær. Tovholderen har sekretariatsfunktionen ift. styregruppe og er ansvarlig for projektets
midtvejsstatus samt evaluering.
2.a. Styregruppe
Styregruppen sammensættes af ledelsesrepræsentanter fra PPR, Socialafdelingen, Børne- og
Familieafdelingen og børne- og ungdomspsykiatri (Klinik Syd, Psykiatrien). Styregruppen består af:






Kari Rune Pedersen, leder af PPR (Skoleforvaltningen)
Mariann Boje Jones, leder af Center for Børn, Unge og Familier (Familie- og
Beskæftigelsesforvaltningen)
Annette Mignon, leder af Familiegruppe Centrum (Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen)
Michala Høgsgaard, ledende overlæge, Klinik Syd, Psykiatrien
Esben Sevelsted, formand for PLO-Aalborg

Styregruppen har, sammen med tovholderen, ansvar for den overordnede projektledelse. Styregruppen
sikrer løbende, at projektet lever op til projektbeskrivelsen.
Såfremt tovholder eller projektgruppen oplever koordineringsproblemer, skal disse tages op i styregruppen.
Styregruppen skal desuden godkende, såfremt der foretages ændringer ift. projektbeskrivelsen.
Styregruppen mødes som udgangspunkt 2 gange om året og efter behov.
2.b Projektgruppe
1

I 2013 blev omkring 70 af de praktiserende lægers henvisninger fra Aalborg Kommune afvist.

Projektgruppen har til opgave at afholde psykiatrisamråd, hvilket indebærer mødeforberedelse samt
mødeafvikling. Projektgruppens deltagere er på skift ansvarlig for at nedfælde konklusion og anbefaling fra
samrådet i henvisningsskemaet.
Projektgruppen består af:







Mette Sand Alstrup, psykolog i Børnepsykologisk team, Børne- og Familieafdelingen (Familie- og
Beskæftigelsesforvaltningen)
Jette Rathckü Rasmussen, psykolog i PPR (Skoleforvaltningen)
Anne-Mette Kann, Familiegruppe Øst, Socialafdelingen (Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen)
Jonna Remi Otte Thomsen, praksiskonsulent
Anne Randers, specialpsykolog (visitator), Klinik Syd, Psykiatrien
Marian Johansen, socialrådgiver, Klinik Syd, Psykiatrien

3. Interessenter
Henvisere
Følgende aktører kan henvise til psykiatrisamrådet:
-

Praktiserende læger samt speciallæger
Familiegrupperne + Specialgruppen for Børn og Unge
Udførere i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
PPR
Børne- og ungdomspsykiatri, Klinik Syd, Psykiatrien

Ved henvisning skal der altid gøres brug af det standardiserede henvisningsskema. Efter behandling af en
sag i psykiatrisamrådet, skal der altid gives en tilbagemelding til henviser. Det administrative arbejde
forbundet hermed varetages på skift af deltagerne i psykiatrisamrådet.
Forældre til børn/unge der henvises
Der skal sikres samtykke fra forældre forud for henvisning til psykiatrisamråd. Der er udarbejdet en
samtykkeerklæring, der anvendes i denne forbindelse. Forældrene skal altid have besked om samrådets
anbefaling. Henviser er ansvarlig for tilbagemelding til forældre.
4. Aktivitets- og tidsplan
Projektet går i drift 1. december 2016 og løber frem til 1. december 2018. Projektet løber i en toårig
periode, hvorefter der foretages en evaluering af projektet. Halvvejs inde i projektperioden foretages en
midtvejsstatus, der behandles i styregruppen samt forvaltningsledelsen i Familie- og
Beskæftigelsesforvaltningen samt Skoleforvaltningen. Tovholder er ansvarlig for midtvejsstatus samt
slutevaluering. Kvalitetsenheden i Familie og Beskæftigelsesforvaltningen inddrages i evalueringsarbejdet.
Der afholdes psykiatrisamråd én gang om måneden. Der er afsat to timer til hvert møde.
5. Kommunikationsplan

Efter at indstillingen er godkendt i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen sendes
den til orientering i KLU. Desuden skal www.praksisinfo.dk opdateres, så muligheden for henvisning til
psykiatrisamråd tydeligt fremgår.
De enkelte ledergrupper, der har henvisningsmulighed til psykiatrisamrådet, er ansvarlige for at formidle til
eget bagland.
6. Ressourcer
Projektgruppens medlemmer forventes at skulle afsætte 4 timer månedligt ift. psykiatrisamrådet. Tiden er
fordelt på henvisning/mødeforberedelse, mødedeltagelse samt opfølgning. Indledningsvist må forventes
mere tid til forberedelse.
Praksiskonsulent honoreres for sin deltagelse i psykiatrisamråd. Samlet afsættes der 64.800 kr. til denne
post. Denne udgift finansieres af Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen.
Møderne afholdes på Sønderbro 12.
7. Succeskriterier og risici
Det er afgørende for samrådets succes, at der henvises til udvalget, og de børn og unge, der henvises, reelt
befinder sig i gråzonen mellem kommunale tilbud og psykiatrien. Der er udarbejdet et flow chart, der
tydeliggør hvilke børn og unge, der er i målgruppen for psykiatrisamrådet. Desuden udarbejdes cases, der
er retningsgivende for henvisning.
8. Evaluering
Der foretages en midtvejsstatus samt en slutevaluering.
Ved midtvejsstatussen skal der følges op på de foreløbige erfaringer. Fungerer psykiatrisamråd efter
hensigten? Skal der foretages justeringer ift. mødernes form?
Slutevalueringen skal fokusere på resultaterne af arbejdet med psykiatrisamråd og anbefalinger ift.
forankring.
Bilag
-

Henvisningsskema
Skabelon til samtykkeerklæring
Flow chart

