
17. maj 2017
1

Kommissorium for arbejdsgruppe til Aftale på børne- og ungeområdet

Arbejdsgruppen refererer til Følgegruppen for Forebyggelse. Kommissoriet for arbejdsgruppen er 
udarbejdet af sekretariatet under Følgegruppen for Forebyggelse, Iben Lykke Eggertsen og Christine Lund 
Momme.

Baggrund
I Sundhedsaftalens punkt 8.2.2 står der, at der skal laves en ny aftale på børne- og ungeområdet. Aftalen 
skal understøttes elektronisk, og have fokus på snitfalder mellem sektorerne. 

Sundhedskoordinationsudvalget besluttede på møde den 28. februar 2017 at igangsætte arbejdet med 
udarbejdelsen af den tværgående aftale på børne- og ungeområdet. Beslutningen blev truffet med 
udgangspunkt i en behandling af en afdækning af indsatser for mental sundhed på børne- og ungeområdet 
i Region Syddanmark. Afdækningen viste, at der er mange indsatser i gang på området, men at der mangler 
koordinering af disse. Det blev derfor besluttet at igangsætte arbejdet med aftalen, således at der kan 
opnås en højere grad af samordning og koordinering på tværs af sektorerne til gavn for børnene og de 
unge.  

Formål
Formålet med Aftale om børn og unge (0-17 år) er at understøtte samarbejdet mellem kommuner, region 
og almen praksis for at sikre et koordineret og sammenhængende borgerforløb af høj kvalitet på tværs af 
sektorerne til gavn for børn og unge samt deres familier. Der lægges vægt på, at aftalen skal rumme den 
tidlige opsporing, forebyggelse og behandling, såvel tværfagligt som tværsektorielt.

Aftalen skal dække børne- og ungeområdet, dvs. såvel somatik som psykiatri, indenfor følgende områder:

 Mental sundhed hos børn og unge (Sundhedskoordinationsudvalget)
o Tidlig opsporing og forebyggelse af psykisk og somatisk sygdom, herunder i særdeleshed i 

familier, hvor én eller begge forældre har en alvorlig somatisk eller psykisk sygdom 
(Vejledning1)

 Sammenhæng og koordinering i udrednings- og behandlingsforløb på tværs af sektorer 
(Vejledning1)

Afgrænsning
Det skal sikres, at Aftale om børn og unge har de rette snitflader til andre eksisterende aftaler, som den 
kommende aftale ikke erstatter, herunder f.eks. Region Syddanmarks Fødeplan samt Forløbsprogram for 
rehabilitering af børn og unge med erhvervet hjerneskade. Aftalen har dermed til formål at omfatte tidlig 

1 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses Vejledning om Sundhedskoordinationsudvalget og Sundhedsaftalen pr. 3. 
januar 2014
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opsporing, børn og unge i et udredningsforløb eller i et forløb med en høj grad af kompleksitet, f.eks. børn 
med flere problemstillinger på tværs af somatik, psykiatri og socialområdet.

Leverancer
Arbejdsgruppen leverer en opdateret status til hvert af Følgegruppens møder, dvs. ca. hver 2. måned. 

Det forventes at:

 Første leverance indeholder en målgruppeafgrænsning, en disposition til aftalen samt et overblik 
over aktører på området. Desuden forventes et overblik over eksisterende 
aftaler/strategier/retningslinjer på området. Det bør klart fremgå, hvor aftalen for børn og unge 
dækker specifikke målgrupper, og hvor den dækker bredt i forhold til bl.a. mental sundhed. 

 Anden leverance er et udkast til en aftale, et overblik over hvilke aktører der varetager hvilke 
opgaver i forløbet, samt et forslag til de dele af aftalen, der skal understøttes elektronisk. 
Herudover skal der foreligge udkast til implementeringsplan (kommuner, sygehuse og almen 
praksis) og forslag til monitorering af aftalen. 

Arbejdsform
Der nedsættes en skrivegruppe ved siden af arbejdsgruppen. Skrivegruppen skal bestå af de kommunale og 
regionale sekretærer fra arbejdsgruppen samt de nødvendige ressourcepersoner fra de områder, som er 
under behandling. Der foretages løbende en vurdering af mødebehov i skrivegruppen.

Der afholdes en til to workshops for borgere/pårørende, for at tydeliggøre borgervinklen. Børnerådet har 
lavet en guide i forhold til inddragelse af børn i et sådant arbejde.

Ved uenigheder i gruppen eller uklarhed omkring opgaven, inddrages Følgegruppen for Forebyggelses 
formandskab.

Organisering
Arbejdsgruppen refererer til Følgegruppen for Forebyggelse. Følgegruppen for Forebyggelse orienterer Det 
Administrative Kontaktforum samt Sundhedskoordinationsudvalget om arbejdsgruppens fremgang. 
Arbejdsgruppen skal fungere frem til den endelige aftale er godkendt i Sundhedskoordinationsudvalget, 
dvs. forventeligt frem til ultimo 2018.

Arbejdsgruppen bemandes med repræsentanter fra kommunerne, regionen og almen praksis. 
Arbejdsgruppen sammensættes, så målgruppen repræsenteres bredt:

 Kommunerne repræsenteres med aktører, der varetager tidlig opsporing og forebyggelse på børne- 
og ungeområdet, dvs. både sundhedsplejerske, sagsbehandler fra familieafdeling, en repræsentant 
fra pædagogisk-psykologisk rådgivning (PPR), daginstitution/skole, Ungdommens 
Uddannelsesvejledning (UU). Det foreslås at have i alt 6-8 kommunale repræsentanter. Der bør 
være en vis geografisk spredning og repræsentationen bør være fra både små og store kommuner.
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 Regionen repræsenteres med relevante fagpersoner fra både somatikken og psykiatrien. Det 
foreslås at have i alt 6-8 regionale repræsentanter. Der bør være en vis geografisk spredning.

 Almen praksis repræsenteres med 2 praktiserende læger.

Arbejdsgruppen vælger en kommunal og en regional formand, der hver stiller med en til to sekretærer. 
Sekretærerne udarbejder, i samarbejde med formændene, dagsorden og referat fra arbejdsgruppens 
møder.  

Arbejdsgruppen nedsætter en mindre skrivegruppe bestående af sekretærerne samt de relevante 
videnspersoner fra de områder, man behandler i skriveprocessen. 

Arbejdsgruppen involverer tidligt i forløbet Følgegruppen for Velfærdsteknologi og Telemedicin i arbejdet 
med afdækning af behov for IT-understøttelse samt Følgegruppen for Økonomi, Kvalitet og Effekt i 
forbindelse med udarbejdelsen af et evaluerings- og monitoreringsoplæg.

Ressourcer og tidsplan
Det forventes, at arbejdsgruppen er sammensat i august 2017. Arbejdsgruppen afrapporterer løbende til 
Følgegruppen for Forebyggelse.

Det må forventes, at der lægges en del arbejdskraft mellem møderne fra specielt skrivegruppen, mens 
arbejdsgruppens ressourcer trækkes ind ad hoc.

Det forventes, at et udkast til aftale på børne- og ungeområdet kan komme i høring inden sommerferien 
2018. Derefter kan aftalen behandles på DAK og SKU i efteråret 2018, og træde i kraft inden udgangen af 
2018. 

Følgegruppen for Forebyggelse ønsker et forventningsopstartsmøde med arbejdsgruppen, og kan trækkes 
ind ved behov for sparring.

Tidsplan:

 Juni-august 2017: arbejdsgruppen nedsættes
 September 2017: indledende møde mellem arbejdsgruppen og Følgegruppen for Forebyggelse
 Oktober 2017: Følgegruppen modtager en disposition til aftalen
 Primo februar 2018: Følgegruppen modtager udkast til aftalen.
 Marts 2018: Det Administrative Kontaktforum godkender et høringsudkast
 April-maj 2018: Aftaleudkastet sendes i høring
 Juni 2018: Arbejdsgruppen behandler høringssvar
 August 2018: Endeligt udkast til aftale godkendes i Følgegruppen for Forebyggelse
 September 2018: Det Administrative Kontaktforum godkender Aftale for børn og unge
 Oktober 2018: Sundhedskoordinationsudvalget godkender Aftale for børn og unge 
 November 2018: Aftalen sendes til implementering i de lokale samordningsfora. 
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Evaluering
To år efter aftalen er sendt til implementering forespørges De Lokale Samordningsfora om aftalens 
implementeringsgrad og anvendelighed.

Evalueringen varetages af Følgegruppen for Forebyggelse.

Bilag
 Afdækning af indsatser til fremme af mental sundhed blandt børn og unge i Region Syddanmark
 Kortlægning af mental sundhed blandt børn og unge


