
 
 

 
Det faglige symposium er startskuddet på samarbejdet mellem rammeaftalen på det 

kommunale socialområde og sundhedsaftalen på det kommunale sundhedsområde, hvor børn 

og unge med psykiske lidelser og problemer er det første fælles tema der tages fat på. 

 

Formålet er at drøfte fælles udfordringer og løsninger og komme med bud på hvordan 

kommuner og region sammen kan arbejde videre med faglige strategier og visioner for 

området. 

 

I løbet af dagen drøftes bl.a. følgende spørgsmål:  

 Hvad er årsagerne til stigningen i antallet af børn og unge med psykiske lidelser? 

 Hvilke udviklingstendenser og drivkræfter driver udviklingen 

 Hvilke udfordringer og konsekvenser er på børne & ungeområdet 

 Hvordan kan udfordringerne imødegås og med hvilke konkrete løsningsforslag? 

 

Det faglige symposium er i to dele. I første del er fokus på årsagerne til udviklingen på børn- 

og ungeområdet ud fra et sundheds- og socialfagligt perspektiv med oplæg fra Region 

Sjælland og Socialstyrelsen efterfulgt af en plenumdrøftelse af udfordringer og konsekvenser.  

I anden del er fokus på kommunale handlemuligheder og tiltag med oplæg fra Helsingør 

Kommune som indledning til en gruppedrøftelse af hvordan kommuner og region i fællesskab 

kan løse udfordringerne på området.  

 

Symposiet har følgende program: 

 

14.00 Velkomst og indledning v/ Styregrupperne for Rammeaftalen og Sundhedsaftalen 

 

14.05 ”Den brændende platform –> Udvikling & årsager -> Udfordringer & konsekvenser 

         Hvad er årsagerne til stigningen i antallet af børn og unge med psykiske lidelser? 

         v/ Dorthe Lorenz, Vicedirektør og Jesper Pedersen, Ledende overlæge, Region Sjælland    

         Hvilke udviklingstendenser og udfordringer ser vi på det sociale børne- og ungeområde? 

         v/ Elisabeth Thomassen, Kontorchef og Michael Karlsen, Kontorchef, Socialstyrelsen 

         Plenumdrøftelse: Hvilke udfordringer og konsekvenser er på børne- og ungeområdet? 

 

15.05 Kaffepause   

 

15.15 Samfundsmæssige udfordringer -> Kommunale udfordringer og konkrete løsninger  

        Oplæg om ”Et lettere liv” – Overvægt som indsatsområde ift. mistrivsel hos børn og unge  

        -> Nye metoder i samspil med andre aktører   v/ Hanne Hørlyck, Projektleder og  

        antropolog, Helsingør Kommune https://etlettereliv.helsingor.dk/ 

 

15.45 Gruppedrøftelse: Hvad kan vi gøre i fællesskab på børne- og ungeområdet? 

         - Fælles udfordringer, konsekvenser og løsninger på tværs af kommuner og region 

 Hvordan kan udfordringerne imødegås og med hvilke konkrete løsningsforslag? 

          

16.15 Pause 

 

16.25 Opsamling: Hvordan kommer vi videre?  

 

16.55: Tak for i dag 

 

 

Program for fagligt symposium: 

Udfordringer på børne- og ungeområdet med fokus på psykiatri 
- Psykiske vanskeligheder, sociale problemer og mistrivsel 

        Dato: 27. august 2018, kl. 14-17 

        Mødeadresse: Slagelse Kommune, Torvegade 15, 4200 Slagelse, Auditoriet 3. sal 

https://etlettereliv.helsingor.dk/

