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Perspektiver på samarbejdet 

Sundhedslovens og bekendtgørelsens bestemmelser

Side 2

Sundhedsloven

§ 122:Kommunalbestyrelsen skal vederlagsfrit tilbyde alle børn og unge med 

særlige behov en øget indsats indtil undervisningspligtens ophør

§ 123:  Kommunalbestyrelsen opretter med henblik på at tilgodese børn og unge 

med særlige behov en tværfaglig gruppe……

Bekendtgørelse nr. 1344 af 03/12/2010

Kapitel 4 omhandler ydelser til børn og unge med særlige behov

§ 12  en generel paragraf og § 13  om hjemmebesøg til børn over 1 år med særlige 

behov herfor)

Kapitel 5 omhandler bistand til institutioner

§ 17, stk. 2 Bistanden skal (bl.a.) omfatte

- Konkret rådgivning vedrørende børn, som personalet (i dagtilbud) finder, har 

særlige problemer

Der er således også lovmæssigt belæg for at styrke det samarbejde, vi mødes 

om i dag. 



Satspuljen ”Tidlig indsats for sårbare familier”

- Niveauinddeling af sundhedsplejens ydelser mhp faglig bevidstgørelse af, hvad sårbarhed og udsathed er og hvad 

familierne konkret har brug for

- Behovsbesøg mono- eller tværfagligt mhp. optimering af mono- og tværfaglige indsatser, fx ift SEL §11 stk 3. 

- Opmærksomhed på anbragte børn ift sundhedsmæssige problemer.

- Fokus på overgange og samarbejde med dagtilbud.

- Fælles uddannelse (ADBB og COS P) og anvendelse af fælles vurderingskriterier fx børnelinealen, TOPI, Signs of Safety 

eller andet. Dette bl.a. mhp udvikling af en fælles sproglig referenceramme blandt de fagpersoner, som er involveret i 

arbejdet.

Midtvejsevaluering findes på sst.dk

Finanslovspuljen ”Sundhedsplejebesøg de første 1.000 dage hos familier i udsatte positioner og i dagtilbud” 2019-

2021

− 1½ og 3 års besøg og styrket samarbejde med dagtilbud om børn og familier i udsatte positioner. 12 kommuner har fået 

midler, 14 ansøgninger er vurderet og der forventes tilbagemelding i den kommende uge.

Puljen evalueres af Niras.

Side 3

Perspektiver på samarbejdet

To puljer



Kvaliteten af indsatsen

Nogle overordnede tiltag, der kan bidrage til at øge kvaliteten af indsatsen

Side 4

- Begrebsafklaring, fælles sproglig referenceramme

- Afstigmatisering

- Langvarige indsatser, der inddrager begge forældre og som tager udgangspunkt i at støtte 

forældrenes kompetencer. SEL § 11 stk. 3 

- Efteruddannelse

- Tailoring – afhængig af opgaven i den konkrete sag er der behov for forskellige kompetencer 

og samarbejdsform må afhænge af opgaven => smidighed og tværprofessionel 

opgaveløsning

Forældrene er på banen, når myndighedsområdet involveres - hvordan fletter myndighederne 

ind på den bane uden sammenstød 



Til BKF november 2019

Tidlig og rettidig 
indsats

Børne- og undervisningsområdet i 
Ikast-brande Kommune



En kommunal rejse..

• Over årerne forskellige forsøg på at forstå tidlig 
indsats

• En arbejdsgruppe på tværs

• Et implementeringsforløb med ledere og 
medarbejdere fra alle afdelinger, institutioner og 
skoler på Børne- og undervisningsområdet

– Udviklingsdage med ledere på hele området

– Udviklingsdage med tværfaglige teams

– Udviklingsdage med PPR og hele Børne – og 
familieafdelingen

– Opfølgning med ressourceteams i skole og dagtilbud



Rettidig indsatsFormål

At vi i Ikast-Brande Kommune i fællesskab handler 
rettidigt for at sikre børn og unges trivsel samt 
kvalificerer indsatsen i det tværfaglige arbejde.

Delmål

Fælles sprog og 
begrebsafklaring

Delmål

Fælles opmærksomhed 
på børns trivsel 

Delmål

Fælles guide til 
handling.



Indsatspyramiden, 
”Forebyggelse” og 

tidlig indsats



En fremadrettet 
tilgang der 
medtager 
kontekst og 
ressourcer

Resiliens

perspektivet 

fremfor 
kategorisering 
af børn



Tidlig indsats i Ikast-Brande
Indsatsen for alle børn

De tidlige udviklende og forebyggende indsatser i starten af ethvert 

forløb

 Tidligt i barnets alder

 Tidligt i indsatser, ex

o læsning

o trivsel i skolen

o det tidlige SSP

 De indsatser/tiltag/tilgange, der er indbygget i den generelle 

pædagogik skaber resiliensprocesser - booster beskyttende 

faktorer

”Forebyggelse”



Rettidig indsats er at opdage og handle 
rettidigt, når børns trivsel er truet
Specifikke og / eller individuelle indsatser, hvor fokus er på at 
• bremse risikofaktorerne, ”beskytte barnet/børnene”
• booste beskyttende faktorer - styrke barnet og 

opvækstmiljøet 

Hvornår er rettidigt?
- Engang ønskede vi os en facitliste – nu ved vi, at vi må handle på 
bedst muligt grundlag:

A. Viden om resiliens - risikofaktorer og beskyttelsesfaktorer

B. Tegn på mistrivsel i screening og i dagligdagen



Guiden ‘Fra bekymring til 
handling’ 



Her kan du finde meget mere:

rettidigindsats.ikast-brande.dk



SAMTALESALON DAGTILBUD/FAMILIENETVÆRK
ÅRSMØDE DEN 15. NOVEMBER 2019

• HVAD SKAL KENDETEGNE DEN FREMTIDIGE 

FORVALTNINGSLEDELSE IFT. AT STYRKE DET TVÆRFAGLIGE 

SAMARBEJDE OM DEN TIDLIGE INDSATS ? 


