
 

 

                       

 
Program for konference om styrket samarbejde mellem sektorer 
9:00-9:30  Ankomst og morgenmad 

9:30-9:45  Velkomst og introduktion til dagen  
v/ Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen. 

9:45-10:45  Collaborating for the social and emotional well-being of children and youths – 
experiences and data from Manchester  
v/ Dr. Caroline White. 

10:45-11:15  De Nationale Kliniske Retningslinjer for børn og unge med ADHD og for børn og unge 
med autisme: proces og praktisk anvendelse af retningslinjerne  
v/ Sundhedsstyrelsen. 

11:15-11:30  Kaffepause 

11:30-12:00  Tidlig opsporing og samarbejde imellem kommune og børne- og ungdomspsykiatrien  
v/ Linda Hardisty Bramsen, ledende overlæge i Børne- og Ungdomspsykiatrien Region 
Nordjylland.  

12:00-12:35  Mental sundhed og sygdom hos børn og unge i alderen 10-16 år – hvad siger 
forskningen?  
v/ Bjørn Holstein, professor emeritus og børnesundhedsforsker. 

12:35-13:30  Frokost 

13:30-14:30  Parallelle sessioner 

1. Tidligt forebyggende indsatser i dagtilbud, skoler og samarbejde med PPR 
På denne session kan du høre om tværprofessionelt samarbejde og brug af 
principperne fra De Utrolige År® v/ pædagogiske konsulenter Henrik Kyed Steffensen 
og Mette Birk Jakobsen, samt psykolog og centerchef Marie Stegger Sørensen, Center 
for ADHD. 

2. Forældreprogrammer som virksom indsats til børn med ADHD 
I sessionen kan du høre tre gruppeledere fortælle om arbejdet med forankring af 
forældreprogrammer, deres resultater, rekruttering til indsatsen og selve indsatsen v/ 
psykolog Christina Elvira Læsø, sundhedsplejerske Trine Fog og støttepædagog Jannie 
Marie Krarup Høj, Mariagerfjord Kommune. 

 



                     

                     

 

3. Styrket tværsektoriel indsats for børn og unges mentale sundhed (STIME) 
Oplægsholderne fortæller om et udviklingsprojekt, hvor Børne- og Ungdomspsykiatrisk 
Center i Region Hovedstaden samarbejder med kommuner om en helhedsorienteret 
indsats til børn og unge v/ en af de deltagende kommuner. 

4. Forældreprogrammer som virksom indsats til børn med autismespektrum-
forstyrrelser 
I Københavns Kommune er De Utrolige År®-indsatsen tilrettet familier med børn med 
ASF i et tværorganisatorisk samarbejde. På sessionen kan du høre en mentor i De 
Utrolige År® og en gruppeleder fra Københavns Kommune fortælle om arbejdet med 
at tilrette programmet til forældre med børn med autisme, samt høre om den 
organisatoriske forankring, rekruttering, resultater og fremtidige perspektiver for 
indsatsen v/ familiekonsulent og gruppeleder Sara Ryttergaard, Københavns 
Kommune, og mentor og cand. psych. aut. Line Møller Sletting, Center for ADHD. 

5. Unge med autisme – overgang fra ung til voksen 
I sessionen vil vi fortælle om den indsats, der er udviklet i et projekt under 
Socialstyrelsen, som netop skal støtte de unge i overgangen til et voksenliv med 
muligheder. Hør om den registeranalyse, der ligger forud for indsatsen, om hvordan 
indsatsen er skruet sammen, og hvad de foreløbige erfaringer er 
v/ fuldmægtig og projektleder Helle Nyhuus, Socialstyrelsen, samt en deltagende 
kommune  

14:30-14:45  Kaffe og kage  

14:45-15:40  Værdiskabelse i det Tværprofessionelle samarbejde – målinger med mening 
Det er nemt at måle på ydelser og rammer, men straks mere udfordrende at følge op 
på reel værdiskabelse – altså, hvorvidt en given indsatsen har medført en bedre 
hverdag med et forbedret funktionsniveau. I oplægget gives eksempler på, hvordan 
meningsfulde målinger kan give værdifuld viden om værdiskabelse til både familier, 
klinikere og organisationernes strategiske niveauer, og der argumenteres for bedre 
datainformeret klinisk, tværprofessionel praksis 
v/ Marie Stegger Sørensen, psykolog og centerchef – Center for ADHD  

15:40 – 15:50  Opsamling, afslutning og tak for denne gang  
v/ Socialstyrelsen og Sundhedsstyrelsen. 
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