Familie- og Socialudvalget

Punkt 7.

Godkendelse af oprettelse af psykiatrisamråd
2015-004888
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender
At der igangsættes et projekt ift. psykiatrisamråd jf. sagsbeskrivelsen.
At KMD Nova Dialog anvendes som IT-understøttelse ift. psykiatrisamråd jf. sagsbeskrivelsen
At der sammen med regionen udarbejdes en supplerende sundhedsaftale.
Beslutning:
Godkendt.
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Sagsbeskrivelse
Tilsvarende indstilling behandles i Skoleudvalget.
Baggrund
Praktiserende lægers organisation (PLO) Nordjylland rettede i efteråret 2013 henvendelse til Den Administrative Styregruppe (DAS) med ønske om, at sundhedsaftale vedr. børne-ungepsykiatri (BUP)/PPR/almen
praksis blev debatteret i DAS. Dette med baggrund i, at almen praksis reelt ikke kan henvise børn og unge
med lettere til moderate udviklingsforstyrrelser til BUP, da henvisninger returneres, hvis der ikke foreligger en
ny udredning. De praktiserende læger kan dog ikke henvise til PPR eller andre kommunale tilbud, hvilket
betyder, at de praktiserende læger ved bekymring ift. et barns/en ungs trivsel og udvikling ikke kan bede om
at få barnet/den unge vurderet i kommunalt regi.
De børn og unge, der berøres af denne problematik er fortrinsvis børn og unge med mistanke om psykiatriske lidelser så som depression, lettere spiseforstyrrelser, angstproblematikker samt udviklingsforstyrrelser
inden for autismespektret, ADHD og lignende.
På baggrund af henvendelsen fra PLO blev der afholdt en temadrøftelse om psykiatri med særligt fokus på
børne- og ungepsykiatri på DAS den 29. oktober 2013. Det aftaltes her at nedsætte en arbejdsgruppe med
repræsentation fra PLO, kommunerne og psykiatrien, hvis opgave var at komme med anbefalinger til forbedring af samarbejdet mellem kommunerne og almen praksis ift. henvisning af børn og unge til BUP.
Den 8. oktober 2014 afrapporterede denne arbejdsgruppe. De anbefalede etablering af visitationsfora med
inspiration fra Thisted Kommune, hvor PPR, familierådgivningen og repræsentant for lægerne sammen visiterer henvisninger til BUP. De øvrige kommuner i region Nordjylland har valgt at etablere en Thisted-model,
men Aalborg Kommune ønskede på daværende tidspunkt ikke denne model i kraft af ressourcetrækket.
DAS godkendte derfor, at Aalborg Kommune laver en særlig samarbejdsmodel frem for at følge Thistedmodellen:
”Det anbefales, at Aalborg Kommune udarbejder en særlig samarbejdsmodel med henblik på at smidiggøre
samarbejdet med de praktiserende læger. Det skal af samarbejdsmodellen tydeligt fremgå, hvorledes Aalborg Kommune er organiseret, og hvor i kommunen de praktiserende læger efter behov kan henvende sig”.
Oplæg til Aalborg-model – psykiatrisamråd
Efter den oprindelige projektgruppe ikke var nået til enighed omkring en model, blev der i sommeren 2015
nedsat en ny arbejdsgruppe bestående af lederrepræsentanter fra PPR, Børne- og Familieafdelingen og
Socialafdelingen. Aalborg Kommunes praksiskonsulent har deltaget som repræsentant for de praktiserende
læger. Tankesættet bag modellen blev desuden præsenteret på et dialogmøde vedr. psykiatri mellem praktiserende læger og Aalborg Kommune i efteråret 2015, hvor der var opbakning fra de tilstedeværende læger.
Derudover har der været en tæt dialog med repræsentanter fra børne- og ungdomspsykiatrien ift. samarbejdet.
Alle parter er enige om at foreslå oprettelse af et psykiatrisamråd, hvor børn og unge, der befinder sig i gråzonen mellem kommunale tilbud og egentlig psykiatrisk udredning/behandling, kan drøftes. Denne drøftelse
vil tage afsæt i kommunal viden om og indsats i sagen, og samrådet skal tage stilling til, om en henvisning til
børne- og ungdomspsykiatrien er relevant.
Psykiatrisamrådet mødes to timer én gang om måneden og vil bestå af kommunale repræsentanter (fra
PPR, Socialafdelingen og Børne- og Familieafdelingen), praksiskonsulent samt to repræsentanter fra børneog ungdomspsykiatrien, herunder en visitator. Den tværfaglige og tværsektorielle sammensætning af psykiatrisamrådet sikrer en helhedsorienteret udredning af barnet/den unge. Samrådet skal ikke foretage egentlig
sagsbehandling, men komme med en anbefaling ift. det videre forløb for barnet/den unge. Denne anbefaling
vil dog i praksis være retningsgivende for det videre sagsforløb.
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Psykiatrisamrådet skal medvirke til et tættere samarbejde og større forståelse af de respektive aktørers
kompetencer og målgrupper. Vejle Kommune har gennem en årerække arbejdet med en lignende samarbejdsmodel med det resultat, at færre sager afvises i børne- og ungdomspsykiatrien. Herved sikres det, at
flere børn og unge får den rette hjælp og ikke bliver en kastebold mellem sektorerne.
Med henblik på at tydeliggøre psykiatrisamrådets målgruppe er der udarbejdet et flow chart, der skal fungere
som hjælperedskab for de praktiserende læger og øvrige henvisere. Flow chart kan ses i indstillingens bilag.
Det foreslås, at der arbejdes med psykiatrisamråd i en toårig projektperiode, hvorefter modellen evalueres,
og der tages stilling til endelig forankring. Efter det første projekttår foretages en midtvejsstatus. Projektperioden løber fra 1. december 2016 til 1. december 2018.
Organisering i projektperioden
I projektperioden nedsættes en styregruppe med ledelsesrepræsentanter, der matcher psykiatrisamrådets
aktører. Dette med henblik på at sikre, at projektbeskrivelsen efterleves.
Tovholderansvaret placeres i Socialsekretariatet, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. Tovholderen er,
sammen med styregruppen, ansvarlig for den overordnede projektledelse. Tovholderen varetager sekretariatsfunktionen for styregruppen og er ansvarlig for midtvejs- og slutevaluering.
Den samlede projektbeskrivelse samt arbejdsgangsbeskrivelse kan ses i indstillingens bilag.
Økonomi og IT-løsning
Den praksiskonsulent, der indgår i psykiatrisamrådet skal honoreres for sin deltagelse. Det estimeres, at
udgiften til praksiskonsulenten udgør 64.800 kr. i den samlede projektperiode. Denne udgift deles mellem
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen. De øvrige deltagere i psykiatrisamrådet deltager som led i deres nuværende stillinger.
Afklaring af IT-understøttelse af psykiatrisamrådene er sket i dialog med Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens IT-afsnit. Der er enighed om, at der ønskes at gøre brug af dialogværktøjet KMD Nova dialog. Systemet understøtter det faglige formål med psykiatrisamrådet og muliggør, at de forskellige aktører i samrådet kan dele oplysninger fortroligt og sikkert.
Der igangsættes en gratis prøveperiode til og med februar 2017. Udgiftsniveauet til IT-understøttelse fremadrettet kendes pt. ikke, og fordelingen af afholdelsen mellem Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen er derfor ikke fastlagt på nuværende tidspunkt. Der udarbejdes en særskilt indstilling til behandling i de respektive udvalg, når udgifterne til IT-understøttelse kendes.
Tidsplan
SA
IL
BFA
FL - FB
FL - Skole
Familie- og Socialudvalget
Skoleudvalget
KLU
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25/10 2016
26/10 2016
8/11 2016
15/11 2016
24/11 2016
25/11 2016
6/12 2016
15/12 2016
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Bilag:
Projektbeskrivelse.docx
Praktiserende lægers handlemuligheder
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