Livsmod

Ubrudte behandlingskæder 18. marts kl. 12-14

Kort referat af møde om
ubrudte behandlingskæder i Region Hovedstaden / de nordsjællandske kommuner.
Fredag den 18. marts kl. 12-14 i Fredensborg Kommune, Unge Centret
Deltagere
Allerød:
Fredensborg:
Frederikssund:
Furesø:
Gribskov:
Halsnæs:
Helsingør:
Hillerød:
Hillerød Hospital:
Hørsholm:
Rudersdal:
BUC:
Tovholder:

Lisa Sørensen
Hannah Guldbrandsen
Sine Widriksen, Agnete Hvidberg & Kaya Devici
Annette Als
Susanne Snej
Anne Gardø Steensen
Mette Hyldtoft Degn
Noomi Katz-Kolberg
Mette Svender Petersen
Sara Mynster (akut afbud)
Line Graff Jespersen & Lotte Bojer Jakobsen
Signe Storr
Gert Jessen

Dagsorden
1. Kort præsentation af deltagerene
2. Status over ubrudte behandlingskæder v/ BUC
2.1. Hvordan kan vi samarbejde optimalt og fleksibelt om behandlingskæder
2.2. Hvad kan der bedst og enklest gøres i kommunerne
3. Opsamling, konklusion & næste skridt

Ad 1: Indledningsvist fik vi en god præsentationsrunde, dels da der i kredsen var et par nye ansigter
og dels for kort at ridse de enkeltes funktioner op i forhold til dagens tema ’ubrudte
behandlingskæder’.
Ad 2: Signe Storr redegjorde for den rolle og de funktioner, som Klinik for Selvmordsforebyggelse på
Bispebjerg spiller i den regionale indsats i forhold til børn og unge med selvskadende eller
selvmordsadfærd, herunder målgruppe, screening, diagnostisk afklaring og behandlingsindsats.
Hele oplægget er vedhæftet. På side 7 i oplægget finder I telefonnummer til Klinik for
selvmordsforebyggelse, som kan benyttes af alle med akut behov for kontakt til klinikken om
henvisning, rådgivning eller andet.
Det er en vigtig pointe, at alle relevante fagpersoner kan henvise til klinikken eller kontakte klinikken
for rådgivning eller afklaring af tvivlstilfælde - og alle er velkommen til at enten ringe, maile eller
benytte henvisningsskema elektronisk.
Ad 2.1: Der er i regi af Livsmod gode muligheder for i fællesskab at styrke samarbejdet om
behandlingskæder og tilgrænsende emner; alene af den grund, at de involverede nøglepersoner i
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behandlingskæderne i Nordsjælland, typisk behandlere, socialrådgivere og koordinatorer, også er
aktive netværkspersoner i Livsmod, og dermed i forvejen kender en hel del til hinandens funktioner og
procedurer. Det var tydeligt bordet rundt, at konkret erfaringsudveksling om dagens emne har stor
praktisk værdi for de enkelte og er med til at tydeliggøre og styrke procedurer og retningslinjer, som
findes i de enkelte kommuner.
Vi fik under punktet også drøftet en del forskellige muligheder og idéer, hvor især afholdelse af nogle
fælles tematimer med deltagelse af nøglepersoner fra hver kommune plus hospitalsregi og klinikken
blev vel modtaget af alle.
Ved førstkommende styregruppemøde vil vi sætte dette punkt på dagsordenen, så nogle tematimer
kan sættes op om nogle måneder. Indholdet vi være emner som definitioner på selvskader,
selvmordsadfærd, psykopatologi, henvisninger, rolle og ansvarsfordelinger med mere.
Et yderligere interessant punkt var en ganske konkret drøftelse af, hvad der skal ske i den ca. 14
dages periode, der går inden klinikken kan modtage en henvist ung. Det er selvsagt vigtigt, at den
unge med selvskader eller selvmordsadfærd samt familien ikke kommer til at opleve ’to ugers
tomrum’, men at der er etableret en eller anden form for kontakt med den relevante behandler i
kommunen og eventuelle samtaler inden klinikken tager over. Dette emne vil ligeledes indgå i de
kommende tematimer.
Ad 2.2: Selvom de enkelte kommuner ofte arrangerer sig forskelligt internt i forhold til håndteringen af
børn og unge i målgruppen, er der naturligvis også mange ligheder. Vi drøftede således begrebet
nøglepersoner, som dels internt i kommunen er omdrejningspunkt og dels er oplagte i den
tværkommunale udveksling af erfaring og idéer.
Nøglepersonerne er således også dem, som oftest er i kontakt eller dialog med klinikken. Det er derfor
også vigtigt at der i alle kommuner er klarhed over, hvor underretninger og anden relevant information
lander og hvordan og til hvem den videreekspederes, så ingen vital information går tabt eller at
sagstiden unødigt forlænges. Hvis nogen er i tvivl om, hvem klinikken sender / mailer til, er I
velkommen til at kontakte Signe Storr.
Ad 3: Næste skridt bliver et par fælles tematimer, hvor deltagerne er nøglepersoner fra hver enkelt
kommune, hospitalsregi og klinikken.
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