Skoleudvalget

Punkt 3.

Orientering om samarbejde mellem Aalborg Kommune og Region Nordjylland om
børn og unge med psykiske lidelser
2019-029224
Skoleforvaltningen og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets, Familie- og
Socialudvalgets og Beskæftigelsesudvalgets orientering, information vedr. to tværsektorielle
satspuljeprojekter om børn og unge med psykiske lidelser.

Beslutning:
Til orientering.
De viste slides vedhæftes til referatet.
Mette Ekstrøm Jensen og Per Clausen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Aalborg Kommune deltager aktuelt sammen med Børne- og Ungdomspsykiatrien (BUP) og andre Nordjyske
kommuner i to tværsektorielle satspuljeprojekter udmeldt af Sundhedsstyrelsen, hvor fokus er på børn og
unge med psykiske lidelser. Hensigten med begge projekter er at skabe større sammenhæng i indsatsen
både på kommunalt plan og i samarbejdet mellem kommune og region. Nærværende sag fremsendes for at
orientere om de to projekter, der er en del af Aalborg Kommunes Udviklingsstrategi.
Projekt 1: Implementering og udbredelse af forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske
lidelser i Nordjylland
Målgruppen for projektet er børn og unge med henholdsvis ADHD, spiseforstyrrelse, angst og/eller
depression, der har behov for en tværsektoriel indsats, hvor der er behov for samarbejde mellem de
forskellige parter.
Formålet med udviklingsprojektet er sikre implementering og udbredelse af forløbsprogrammer, som er
organisatoriske redskaber, der beskriver samarbejdet mellem forskellige parter. Dermed kan
forløbsprogrammerne være medvirkende til at understøtte ensartet høj kvalitet og sammenhæng i indsatsen
for specifikke målgrupper. Desuden kan forløbsprogrammer bidrage til at understøtte anvendelsen af
bestemte indsatser og evidensbaserede behandlingsmetoder i arbejdet med barnet, den unge og familien,
samt understøtte udarbejdelse af retningslinjer for samarbejdet mellem faggrupper og sektorer.
Der vil i nærværende projekt være særligt fokus på den tidlige indsats med henblik på at kunne udrede og
behandle børn og unge på den mindst indgribende måde og tæt på deres nærmiljø. Den tidlige og nære
indsats skal sikre, at børn og unge samt deres familier bevarer tilknytningen til hverdagslivet.
Der er målet, at der ved projektets afslutning er udarbejdet et operationelt nordjysk koordinerings- og
samarbejdsredskab, der kan anvendes af alle nordjyske kommuner og Børne- og ungdomspsykiatrien –
uagtet kommunernes tidlige tilknytning til projektet.
Projektet gennemføres i 2019 og 2020. Udover Aalborg Kommune og Børne- og Ungepsykiatrien deltager
Jammerbugt, Morsø og Hjørring kommune.
Den fulde projektbeskrivelse er vedhæftet som bilag 1.

Projekt 2: Afprøvning af fremskudt funktion i Børne- og Ungdomspsykiatrien (TUT2)
Målgruppen for projektet er børn og unge med psykiske symptomer og psykosociale problemstillinger samt
deres familier. Børnene og de unge er kendetegnet ved at have psykiske lidelser i let grad, som ikke har
behov for en behandlende indsats i Børne- og ungdomspsykiatrien, men derimod har behov for en intensiv
indsats i nærmiljøet, hvor der kan være behov rådgivning fra Børne og ungdomspsykiatrien.
Formålet med den fremskudte regionale funktion er at sikre, at børn og unge med psykisk lidelse i let grad
får en tidlig, intensiv, tværsektoriel indsats i nærmiljøet. Dermed højnes muligheden for at bevare tilknytning
til dagligdagen samt tilknytning til uddannelse, behandlingssituation og den sociale indsats. På den måde er
det muligt at sammentænke og tilrettelægge indsatsen og det videre forløb ud fra barnets og familiens
behov, og på baggrund af en grundlæggende betragtning om, at indsatsen skal ske med mindst mulig
indgriben og i et sammenhængende forløb mellem sektorerne.
I løbet af projektperioden vil der blive udrullet en lang række aktiviteter såsom rådgivning og sparring i
konkrete sager fra den fremskudte funktion, generel kompetenceudvikling i kommunerne, supervision til
visiterende aktører i kommunerne, videndeling på tværs af sektorer, udvikling af fælles handleplaner mm.
Det forventes, at der med etableringen af en fremskudt regional funktion, vil ske en styrkelse af kvaliteten af
den helhedsorienterede indsats i nærmiljøet for børn og unge med lette psykiske vanskeligheder.
Projektet gennemføres i 2019 og 2021. Udover Aalborg Kommune og Børne- og Unge Psykiatrien deltager
alle de 11 nordjyske kommuner.
Den fulde projektbeskrivelse er vedhæftet som bilag 2.
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Status på de to projekter
Satspuljeprojekterne ”Implementering og udbredelse af forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske
lidelser” og ”Afprøvning af en fremskudt regional funktion i Børne- og ungdomspsykiatrien i Nordjylland” har
været godt i gang siden januar 2019. Projekterne følger nedenstående faser:


Foranalyse og udviklingsplaner: Aktuelt gennemføres der en foranalyse af den tværsektorielle
praksis i relation til målgruppen (børn og unge med psykiske lidelser og i psykisk mistrivsel).
Analysen omfatter en afdækning af eksisterende kommunale politikker og retningslinjer inden for
området, kortlægning af eksisterende kommunale indsatser samt en kommunal selvanalyse, der har
til formål at give nogle indikatorer på, hvor det er mest meningsfuldt at sætte ind med
udviklingsarbejdet. På baggrund af analysen, som forventes afsluttet primo maj, skal der laves
udviklingsplaner i både Børne- og ungdomspsykiatrien og i kommunerne.



Temadag om tværsektoriel samskabelse: En af aktiviteterne i regi af projekterne er, at der skal
afholdes i alt ni temadage i perioden 2019 - 2021 på tværs af Børne- og ungdomspsykiatrien og
kommunerne i Region Nordjylland. Den første temadag blev afholdt d. 28. marts i Aalborg under
overskriften ”Tværsektoriel samskabelse – de fælles børn”. Dagen havde til formål at give os en
fælles forståelse af den overordnede faglige retning og organisatoriske ramme for projekterne.



Udvikling af prototyper for forløbsprogrammer: I projektperioden skal Børne- og
ungdomspsykiatrien sammen med Aalborg, Morsø, Jammerbugt og Hjørring kommune udvikle
nordjyske modeller for Sundhedsstyrelsens forløbsprogrammer for børn og unge med
angst/depression, ADHD og spiseforstyrrelser. Første workshop blev afholdt 2. april.
Det er ambitionen, at de nordjyske modeller for det tværsektorielle samarbejde skal implementeres i
alle de nordjyske kommuner, når arbejdet med udvikling og afprøvning af dem afsluttes ultimo 2020.



Udbredelse af kendskabet til fremskudt funktion (TUT 2): Der afholdes i maj måned lokale
samarbejdsmøder mellem repræsentanter fra de 11 kommuner og TUT 2. Møderne har til formål at
danne udgangspunkt for lokale samarbejdsaftaler for projektperioden herunder sikring af, at
ressourcerne i TUT2 anvendes optimalt.

Projektets organisering i Aalborg Kommune:
Der er til de to projekter ansat tværsektorielle tovholdere (projektledere); hvoraf den ene er ansat ved PPR
Aalborg og den anden i Region Nordjylland. Desuden er der til projektet tilknyttet 2 lokale tovholdere fra
henholdsvis Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen/Børnepsykologisk Team og PPR, hvor tovholderne
lægger en del af deres arbejdstid i projekterne. I forbindelse med udvikling af prototyper vil der bredt blive
inviteret til deltagelse fra kommunens øvrige forvaltninger.
Økonomi – Aalborg Kommune:
Midler fra satspuljerne i den 3-årige projektperiode:
Projektledelse:
Tovholdere:
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Bilag:
Bilag 1 Projektbeskrivelse forløbsprogrammer
Bilag 2 Projektbeskrivelse-Fremskudt-funktion
Slides - Punkt 3 side 1 til 4 - Punkt 4 side 5 til 14
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