
Opfølgning og videre drøftelse af arbejdet vedr. børn og unges 
mentale sundhed (SSS)

RESUMÉ
Strategisk Sundhedsstyregruppe besluttede på mødet den 25. januar 2023, at der skal udarbejdes 
en handleplan for trinvis implementering/reimplementering af anbefalingerne i den tværsektorielle 
samarbejdsaftale på børne- og ungeområdet samt de tre forløbsprogrammer for børn og unge med 
mistrivsel.

KOMMUNALE BEMÆRKNINGER
Re-implementeringsplanen beskriver, hvordan en række allerede godkendte indsatser i den tvær-
sektorielle samarbejdsaftale på børne- og ungeområdet kan få fornyet opmærksomhed lokalt.
 
Det er positivt, at klyngerne bedes om at udarbejde en lokal implementeringsplan for de forskellige 
indsatser, da det skaber rum for, at klyngerne kan prioritere indsatserne i forskellige tempi, alt efter 
hvad det giver bedst mening i den enkelte klynge.

Det er vigtigt at have fokus på, at der forsat skal være åbenhed for, at de enkelte kommuner kan 
have forskellige organiseringer, der kan løse de fælles udfordringer.
 
I den vedhæftede re-implementeringsplan fastholdes denne tilgang og det vurderes ikke, at planen 
har økonomiske eller organisatoriske konsekvenser for den enkelte kommune foruden udpegnin-
ger af kommunale deltagere til eventuelle arbejdsgrupper (såfremt det besluttes på klyngeniveau at 
nedsætte disse) samt det sekretariatsarbejde, der ligger i at udarbejde lokaler tidsplaner. 

INDSTILLING
Det indstilles, at Sundhedsdirektørkredsen

 drøfter om man fra kommunal side kan bakke op om forslaget til den overordnede re-imple-
menteringsplan

______________________________________________________________________________

INDSTILLING
Det indstilles, at Strategisk Sundhedsstyregruppe

 Godkender den overordnede re-implementeringsplan
 Anmoder sundhedsklyngerne om at sikre en organisering, der kan varetage implementerin-

gen af anbefalingerne i den tværsektorielle samarbejdsaftale på børne- og ungeområdet 
samt indholdet i de tre forløbsprogrammer

 Anmoder sundhedsklyngerne om, at der udarbejdes en konkretiseret lokal implemente-
ringsplan senest til mødet i Strategisk Sundhedsstyregruppe den 8. november 2023

SAGSFREMSTILLING
Strategisk Sundhedsstyregruppe besluttede, at handleplanen skal indeholde en tids- og proces-
plan for, hvilke anbefalinger, der arbejdes med, hvornår. Der lægges op til, at det videre arbejde 



fortsat udrulles på tværs af regionen og de 22 kommuner, men med mulighed for lokalt at oppriori-
tere konkrete indsatser.

Vedlagt er en overordnet re- implementeringsplan for den Tværsektorielle aftale på børne- og un-
geområdet i Region Syddanmark samt de tre forløbsprogrammer (ADHD, angst/depression og spi-
seforstyrrelser). I vedlagte bilag er udarbejdet en status på de enkelte anbefalinger samt et forslag 
til kommende handling.

Derudover lægges der op til, at de enkelte sundhedsklynger udarbejder en lokal implementerings-
plan for en implementeringsperiode gældende fra nu og til og med den kommende sundhedsaftale-
periode, dvs. medio 2027.

BILAG
 Plan for implementering/re-implementering af anbefalingerne i den tværsektorielle samar-

bejdsaftale på børne- og ungeområdet samt de tre forløbsprogrammer for børn og unge 
med mistrivsel


