
Høring: Tværsektoriel aftale på Børne- og ungeområdet i Region 
Syddanmark  

 

Funderet i Sundhedsaftale 2015-18 godkendte Sundhedskoordinationsudvalget i august 2017 kommissoriet 

for en tværsektoriel arbejdsgruppe, der har haft til formål at udarbejdet et udkast til en aftale på børne- og 

ungeområdet i Region Syddanmark. 

 

Følgegruppen for Forebyggelse har i henhold til denne beslutning nedsat Arbejdsgruppe vedr. tværsektoriel 

samarbejdsaftale på børne- og ungeområdet, som har udarbejdet vedlagte udkast til en tværsektoriel aftale 

på Børne- og ungeområdet i Region Syddanmark.  

 

I aftalen er hovedvægten lagt på: 

 forebyggelse og tidlig opsporing af mistrivsel blandt børn og unge 

 øget sammenhæng og koordinationen af opsporing og behandlingsforløb  

 styrkelse af det tværsektorielle samarbejde og kommunikationen mellem de involverede 

fagpersoner 

 
Det Administrative Kontaktforum har på møde den 27. september 2018 godkendt et høringsudkast til aftalen, 

som hermed sendes i høring hos relevante parter (fremgår af vedlagte høringsliste). Høringsparterne er 

velkomne til at dele aftalen med øvrige relevante parter og dermed indhente yderligere relevante 

tilbagemeldinger fra såvel egen organisation som tværsektorielle udvalg. 

 

Høringssvar og høringsfrist 
Der henstilles til, at høringssvar skrives i et separat dokument og ikke direkte i aftalen. Høringssvarene kan 

indskrives i kommentarfeltet eller afgives på hjemmesiden: www.regionsyddanmark.dk/wm510957   

 

Høringsfristen er torsdag den 1. november 2018. 
 

Skulle der opstå spørgsmål til høringen, kan disse rettes til specialkonsulent Christine Lund Momme, 

Tværsektorielt samarbejde, Region Syddanmark på mail Christine.Lund.Momme@rsyd.dk 
eller telefon +45 29201318 eller til konsulent Katrine Rubech Iwersen, Børn- og Ungeforvaltningen, Odense 

Kommune på mail kruiw@odense.dk eller telefon +45 30366838. 

 

Den videre proces 
På baggrund af indkomne høringssvar vil Følgegruppen for Forebyggelse efter høringsfristen varetage 

tilretningen af den tværsektorielle aftale på børne- og ungeområdet i Region Syddanmark. Efterfølgende vil 

Det Administrative Kontaktforum og Sundhedskoordinationsudvalget godkende den tværsektorielle aftale på 

førstkommende møder i 2019. 

 

Med venlig hilsen 

 

 Margit Vest Thomsen, kommunal formand for Følgegruppen for forebyggelse 

 

 Og 

 

 Helle Adolfsen, regional formand for Følgegruppen for forebyggelse 
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