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En bevægelse fra Spørg til børnene til 
Spørg til pårørende 

 

• 1995 tværfaglig projektgruppe 

• 2000 Spørg til børnene 

• 2003 Team børn af psykisk syge 

• 2015 Center for pårørende 

 



Center for Pårørende 

Team Børn Team Voksen 



SUNDHEDSAFTALE MELLEM REGION OG KOMMUNE 

 

• Den politiske sundhedsaftale beskriver den politiske 
vision og mål 

• Den administrative sundhedsaftale beskriver, hvordan 
de politiske mål omsættes til handling 

• Den tværsektorielle grundaftale 

  

Sundhedsaftalen tager udgangspunkt i de gode 
resultater, erfaringer og arbejdsgange som understøtter 
det sammenhængende patientforløb. 

 



SUNDHEDSAFTALE MELLEM REGION OG KOMMUNE 

• Den tværsektorielle grundaftale er 
fundamentet for sundhedsaftalen 

• og et vigtigt ledelsesgrundlag for parternes 
driftsenheder, der skal holde fokus på, at de 
er godt implementerede. 



DEN TVÆRSEKTORIELLE GRUNDAFTALE 

 

• Indsatsområde forebyggelse 

• At sikre en optimal og tværsektoriel indsats i forhold 
til børn som pårørende i en familie, hvor en forælder 
lever med en psykisk lidelse. 

 

 



ANSVAR OG ARBEJDSFORDELING 

 

Region Nordjylland 

• Ansvar for udredning og behandling af 
sindslidelse 

• Afdækning af patientens familiære 
forhold 

• Underretning til kommune, hvor der er 
behov for støtte 

 



ANSVAR OG ARBEJDSFORDELING 

 

Kommunen 

• Ansvar for at varetage indsatsen i 
forhold til at iværksætte undersøgelse af 
behov for støtte omkring barnet og 
iværksætte nødvendige initiativer. 

 



ANSVAR OG ARBEJDSFORDELING 

Center for pårørende Team Børn 

•  At give børn af forældre, der lever med en 
psykisk lidelse, indsigt og forståelse i den 
psykiske lidelse. At bryde tabu, skabe mening og 
sammenhæng og et fælles sprog for de 
oplevelser, forældre og børn har med den 
psykiske lidelse i hverdagen, flere forståelser og 
handlemuligheder. 

•  At styrke netværket af professionelle 
medarbejdere i sundheds- social- og 
undervisningssektoren med mere viden og flere 
forståelser for de vilkår, problemstillinger og 
udfordringer, børn og forældre lever med og 
hermed styrke en mere kvalificeret indsats over 
for børn og forældre. 



HVORDAN SER DEN TVÆRFAGLIGE 
GRUNDAFTALE UD I  TEAM BØRN? 

 

Samtaleforløb 

 

• Forældresamtale 

• Familiesamtaler 

• Børnesamtalegrupper 

• Konsultation og undervisning 



SUNDHEDSAFTALEN  
I  DET LEVEDE LIV 

 

• Den ” bedste ” behandling jeg har fået 

• Familiens hverdag 

• Det sammenhængende patientforløb 



LEDELSE 



KAN, SKAL, VIL,  RET TIL 

Hvordan sikrer vi en national og lokal entydig, optimal og 
tværsektoriel indsats i forhold til børn som pårørende i en 
familie, hvor en forælder lever med en psykisk lidelse?  

 

• En synlig, let tilgængelig, stabil, kontinuerlig og lokal indsats 

• Fra retningslinjer og anbefalinger til prioritering og lovgivning 

• En systematiseret og koordineret indsats 

• Et tilbud jeg har ret til 

• Lovgivning 

• Ressourcer 



TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN 

 

Jan Sandberg 

Leder af Center for Pårørende 

Psykiatrien 

Region Nordjylland 

www.psykiatri.rn.dk 
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