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Sammenhængende velfærdsforløb for borgerne

Udsatte børn og unge og deres familie 

skal ikke skal bruge unødig tid på at 

være i kontakt med offentlige 

myndigheder

Koordination og samarbejde på tværs af 

myndigheder

Smidig datadeling på tværs af 

velfærdsområder 



Mange analyser – Nu skal det afprøves!

 Strategi for digital velfærd 2015.

 Et hav af rapporter fra 

konsulenthuse.

 Analyse ”På vej mod bedre 

sammenhæng, samarbejde og 

datadeling”.

 Analyse Digital understøttelse af 

komplekse tværgående 

patientforløb.



Foreløbige erfaringer

 Prøv noget af i stedet for endnu en analyse!

 Det er borgerens vej der styrer og ikke de eksisterende 

fagområder og systemer.

 I alt omkring 35-40 blanketter, skemaer, og formularer i 

dette tværgående forløb og nogle gange flere. 

 Mange blanketter, skemaer, og formularer anmoder om 

mere eller mindre den samme information. 

 Pårørende er gode og konkrete i forhold til at pege på 

hvad der giver værdi at tilgå for dem.

 Pårørende kan også se hvad der giver værdi at dele af 

fagpersoners oplysninger mellem fagpersoner. 

 Konstant inddragelse af alle fagpersoner/brugere og 

borgere sammen er med til at formindske kompleksiteten.



Projektets interessenter 

Udsatte børn og unge

Skole og PPR Praktiserende læge

Børne og 
ungsdomspsykiatriDet sociale børne- og 

ungeområde

Aalborg Kommune: 

 PPR

 Familie- og 

Beskæftigelsesforvaltning 

 Skoleforvaltningen

 Specialskole

Region Nordjylland: 

 Børne- og ungepsykiatrien 

 Praktiserende læger



Trin 0: Projekt initiering

Trin 1: Screening af erfaringer inden for lignende projekter

Trin 2: Præsentation og kvalificering af projektet

Trin 3: Analyse (as-is)

Trin 4: Analyse (to-be) + mock-up simulering

Trin 5: Pilotafprøvning af prototype – test og afprøvning

Trin 6: Evaluering

Projektets trin



Projektets tilgang

 Agil tilgang

 Små ugentlige sprints

 Sikre at scope holdes

 Bevare fokus på opgaven

 Fokus på borgerens behov

 Eventuelle problemstillinger 

håndteres tidligt.

 Koordinering og deling af viden 

med alle involverede undervejs



Hvad har vi gjort?

 Observationsstudier af 

borgerbrugerinteraktion.

 Kortlagt borgerens historie og forløb

 Interviews af fagpersoner i 

arbejdssituationen.

 Fem workshops med borgere og brugere, it-

folk, udviklere, konsulenter og projektledere 

m.fl.   

 Ugentligt projektstatus og arbejdsdag i 

sprints (Danske Regioner, Symmetric og 

KL). 



MOR TIL BARNET SIGER:

”Jeg kan ikke gennemskue 

hvilken dør jeg skal banke 

på…Og når en dør åbner sig er 

der ikke styr på hvem der gør 

hvad…Jeg har haft 9 

forskellige kontakter på ét år!” 

”Jeg forventer at alle oplysninger 

og informationer om mit barn 

bliver delt og alle involverede 

fagpersoner har adgang til at 

vigtig viden om mit barn. Jeg gider 

ikke gentage alt igen og igen!”

”Jeg er ligeglad med 

lovgivning, samtykke 

og hvad der ellers kan 

ødelægge og spilde 

vores tid i forbindelse 

med mit barns kontakt 

til systemet.!”



Borgerens forløb og situation i dag

Mor og barn

Egen læge

Skole

Sundhedsplejen

Børnelæge 

(sygehus)

Dagtilbud/SFO

PPR

Børne og 

ungepsykiatrien

Familiegruppen

obser

vation observ

ation

obser

vation

obser

vation
obser

vation



Borgerens behovTidslinje med barnets 

nuværende og 

tidligere aktiviteter, 

indsatser og 

forløbshistorik 

Savner kontaktoverblik 

over hvem der kan 

kontaktes og hvem der 

har ansvaret

At alle arbejde ud 

fra samme mål –

Barnets mål (egne 

indsatser og 

fagpersoners 

indsatser)

Vigtigt at ny fagperson 

hurtigt kan læse sig 

frem til aktuel status

om hvad der er sket og 

hvem der har gjort 

noget sidst

Det vil være rart hvis 

man kan se alle aftaler

indkaldelser, 

indlæggelser og 

undersøgelser barnet er 

indkaldt til

Forventer alle 

relevante data deles 

og at alle har adgang 

til dem – Ligeglad med 

samtykke!



Brugernes behovOverordnet handleplan der 

samler oplysninger omkring 

barnet: 1) Stamdata, 2) 

historik, 3) Dynamisk tilgang, 

4) Indsatser og 5) 

Overblik/tværfaglig mål og 

viden 

En tidslinje der giver overblik 

over involverede kontakter Skole, 

PPR, Prak. Læge, 

familieafdelingen, børne- og 

ungepsykiatrien og deres 

indsatser (alle interessenter har 

adgang også forældre)

Barnets digitale bog 

(Tidligere og 

nuværende tilstande 

og indsatser, kontakter 

og aftaler)

Mere transparens og indblik i 

barnets berøringsflader og 

livsforløb  fx indsatser (F&B 

kommunal forvaltning)

Klar rolle- og 

ansvarsfordeling om hvem 

der har ”bolden” fx hvem der 

kan henvise til hvem og 

hvilke indsatser man som 

fagperson har ansvar for

En indgang og en tovholder -

At det kommunikeres ud til 

praktiserende læger at det 

med fordel er PPR der 

henviser til ikke-akut psykiatri



Egen læge 5 ugers 

undersøgelse

Egen 

læge 

modtager 

epikrise

Børnelæge 

undersøge

r barnet 

(Sygehus)

Egen læge sender 

indstilling med én indgang 

til kommunalforvaltning 

med advis til 

sundhedsplejen PPR 

leverer 

konsultativ 

støtte (hvis 

skole)

Skolen 

modtager 

besked 

(Fravær)

Børnelæge –

Undersøger 

barnet  og 

finder intet 

somatisk 

(Sygehus)

PPR 

udarbejder 

PPR rapport og 

sender 

henvisning 

elektronisk til 

Børn og 

ungespyk

Kommunalforvaltning-

Familieafdeling/PPR 

arrangerer netværksmøde

Skole/specialskole 

eller andet tilbud 

modtager 

indstillingsskema

Børn og unge psyk. 

Udarbejder 

udrednings- og 

behandlingsplan og 

indkalder til 

udskrivningsmøde

Praktiserende 

læge drøfter 

videre plan med 

forældrene

Netværksmøde

Sundhedsplejen 

– observerer og 

sender 

korrespondance-

meddelse
Samtale med 

forældrene 

(indskrivning og 

besøg på 

specialskole eller 

støtte på 

nuværende skole)

Skole-hjem

Samtale med 

forældrene

Tværfagligt 

forum/B-møder 

Epikrise –

Aktionsdiagnose, 

indlæggelser og 

udskrivninger 

Anamnese – Patientens 

fortælling/vurdering –

socialt, objektive fund som 

fortalt af 

forældrene/barnet

PPR rapport – Vurdering 

og konklusion fra Tale-

høre-kognitiv adfærdstest 

(PPV)

Skoleudtalelse – Barnets 

læring og faglige/sociale 

udfordringer

ICS status og børnefaglig 

undersøgelse – Barnets 

trivsel, generelle udvikling 

og familiemæssige faktorer

Drømme scenariet

Kommunalforvaltning-

Familieafdeling 

indstiller til 

visitationsudvalget 

hos PPR der vurderer 

rette tilbud

Handleplan for 

støtte og 

supervision af 

team – inklusion 

(hvis skole)

Kommunalforvaltning 

Familieafdeling - årlig 

opfølgning på 

barnets tilstand
Status eller 

afslutningsmøde 

og løbende 

dialog med 

barnet/forældre

Kommunalforvaltning 

Familieafdeling 

godkender videre 

forløb/indstilling



https://xd.adobe.com/view/ac3801ae-b7de-4948-a4a2-610c95e8e086/screen/8a25f5a3-632c-4c7e-ada9-9308d6141870/Web-1920-2

Foreløbig løsningsmodel

Klip ny version ind her!

https://xd.adobe.com/view/ac3801ae-b7de-4948-a4a2-610c95e8e086/screen/8a25f5a3-632c-4c7e-ada9-9308d6141870/Web-1920-2


Facilitet

Lokation

Aktør

Sag

Dokumen

t

Har tilknytning til

Person

Fagligt 

domæne

• Formål

Udredningspakke 

Udrednings aktivitet 

• Resultat

Tilstand 

• Formål

Indsatspakke 

• Formål

Indsats aktivitet

• Indsatstype 

• Enkelt Indsats

• Samlet Indsats 

(Indsats)emnekatalog

(Katalog)

• Observerbar egenskab 

• Anvendt metode

• Fritekst

(Observations)emnekatalo

g

(Katalog)

• Aktivitetstype

• Anvendt metode

(Aktivitets)emnekatalog

(Katalog)

Emne for indsatsEmne for aktivitet 

Observeret 

egenskab

Består af Består af

Resulterer i 

Resultat for indsats

Mål for indsats

Indsatsfokus/basis

Udført af

Aktivitetssted

Anvender

Indgår i

Er dokumenteret

Omhandler

• Undersøgelse

• Vurdering  

Udredning Indsats 

Udvekslingsmodel 

Observerer 

barnet

Barnet/den 

unge

Undersøger 

barnet

Udreder

barnet

Barnets 

vurderede 

tilstand

Barnet 

modtager 

tilbud 



FORÆLDRE TIL BARNET FORTÆLLER:
 Små skridt – Først og fremmest lyt og forstå 

borgerens situation frem for alt.

 Borger og bruger perspektivet skal drive 

løsningen og forandringen – ikke omvendt!

 Indsaml viden bredt i starten men prioriter data 

der giver værdi hurtigt med borger og bruger.

 Sæt alle relevante kompetencer sammen tidligt –

Mindset til forandring starter ved projektstart.

 Sæt jer sammen ofte – gerne ugentligt.

 Korte men intensive projektforløb på 3-4 

måneder fastholder momentum. 

Anbefalinger 



TAK!

Michal Ingvald Engstrand, 

Projektleder, KL, MCS@kl.dk

Soile Friis, Projektleder 

Symmetric, Soile@symmetric.dk?


