
Nogle diagnosetyper som angst, depression og belastningsrelaterede diagnoser er 

kraftigt stigende. Hvad kan vi gøre i almensystemet for at fremme den mentale sund-

hed blandt børn og unge? Et velfungerende samarbejde mellem almenområdet, PPR 

og børne- og ungdomspsykiatrien kan være af afgørende betydning. 

INFORMATIONSMØDE

PPR i spændingsfeltet 
mellem almenområdet og 
psykiatrien 
Undervisningsministeriet og Landssamrådet af 
PPR-chefer holder det årlige informationsmøde den 
15.-16. november 2018.

Målgruppe: PPR-ledelser 

Tid og sted: 

Torsdag den 15. november - fredag 

den 16. november 2018

Hotel Scandic City, Aarhus

Pris for deltagelse i konferencen: 

1.165 kr. ex. moms

Pris pr. overnatning: 

800 kr. ex. moms

Tilmelding: https://www.confe-

rencemanager.dk/infomoedeinklu-

sionpsykiatrippraarhus

ALMENOMRÅDET

PSYKIATRIEN BØRN OG FORÆLDRE

PPR

https://www.conferencemanager.dk/infomoedeinklusionpsykiatrippraarhus
https://www.conferencemanager.dk/infomoedeinklusionpsykiatrippraarhus
https://www.conferencemanager.dk/infomoedeinklusionpsykiatrippraarhus


PROGRAM
Torsdag den 15. november 2018

9.30 – 10.00 Ankomst, indskrivning, kaffe, te og morgenbrød

10.00 – 10.15 Velkomst

  Ved Undervisningsministeriet og Kari Rune Jakobsen, formand for 

  Landssamrådet af PPR-chefer

10.15 – 10.30 Nyt fra bestyrelsen

  Orientering ved Kari Rune Jakobsen

10.30 – 11.15 Nyt fra Undervisningsministeriet

  Orientering om nye tiltag – inklusiv dialog og spørgsmål

11.15 – 11.30 Kort pause

11.30 – 12.30 Myter, formodninger og fakta om børne- og ungdomspsykiatrien

  Oplæg og drøftelser ved næstformand, Børne- og Ungdomspsykiatrisk 

  Selskab, Hanne Børner

12.30 – 13.30 Frokost

13.30 – 15.00    Trivsel/Sundhed som samlet udtryk for livskvaliteter - som den enkelte kan  

  tilstræbe - og miljøet kan fremme”

  Oplæg og drøftelser v/Hans Henrik Knoop, lektor ved AU og ekstraordinær  

  professor ved North-West University, SA

15.00 – 15.30 Kaffe, te og kage

15.30 – 16.00 Pædagogisk juridisk vejledning om mellemformer 

   Orientering ved Rinze van der Goot 

16.00 – 17.00  PPR mellem almenområdet og psykiatrien – samarbejde i praksis

  Oplæg og drøftelser ved Dorthe Nissen, cand.pæd.psych.aut. samt specialist  

  og supervisor i børnepsykologi samt arbejds- og organisationspsykologi.

17.00 – 17.10 Afrunding af dagen ved Anders Andersen og Kari Rune Jakobsen

18.30 -  Middag – 3-retters menu



PROGRAM
Fredag den 16. november 2018

9.00 – 9.10 Godmorgen: Opsamling på dagen i går, intro til dagen i dag og dagens 

  oplægsholder

  Ved Kari Rune Jakobsen, formand for Landssamrådet af PPR-chefer

9.10 – 10.00  Investering i den tidlige og forebyggende indsats i PPR 

  Oplæg ved Socialstyrelsen

    Hvordan udvikler vi fagpersonernes kompetencer, både monofagligt og tvær 

  professionelt, så børnenes invitationer kan imødekommes i et trygt og 

  udviklende miljø?

  Oplæg ved Kolding Kommune

10.00 – 10.20  Kaffe- og tepause

10.20 – 11.50  PPPPPR: Præventiv eller Problematisk Psykiatrisk Psykologisk Pædagogisk  

  Rådgivning – hvem ved hvad og hvorfor gør de det?

  Oplæg og drøftelser ved ph.d. Rolf Hvidtfeldt

11.50 – 12.00 Tak for denne gang

12.00 – 12.30 Frokost: Tag en sandwich/vand med

OPLÆG

MYTER, FORMODNINGER OG FAKTA OM BØRNE- OG 
UNGDOMSPSYKIATRIEN
Oplæg og drøftelser ved næstformand i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab, Hanne Børner.

Hvis vi skal give børn og unge i psykisk mistrivsel eller med psykiske lidelser den rette behand-

ling på rette tid, skal vi samarbejde tværsektorielt med fokus på faglighed. For at det skal lykkes, 

er der behov for at rydde myter af vejen. Et oplæg med tre opgaver, hvor der blandt andet skal 

findes vej gennem doven news, fagpolitik og ”satspuljeindustri”. Vi kan begynde med spørgsmålet: 

Går det egentlig ikke meget godt?



TRIVSEL/SUNDHED SOM SAMLET UDTRYK FOR LIVSKVALITETER - 
SOM DEN ENKELTE KAN TILSTRÆBE - OG MILJØET KAN FREMME
Oplæg og drøftelser ved Hans Henrik Knoop, lektor ved Aarhus Universitet og ekstraordinær professor 

ved North-West University, SA.

Nogle af de vigtigste livskvaliteter har vist sig at være oplevelser af helhjertethed, styrke, 

kærlighed, tryghed, tillid, engagement, mening, nysgerrighed, foretagsomhed, optimisme, mod-

standskraft, succes og ansvarlighed. Man kan bemærke, at ingen af disse livskvaliteter opstår 

som følge af personlig passivitet – og at der findes miljøer, hvor de stort set ikke forekommer. 

Sundhed/trivsel er således ikke nogen luksus, men blot den naturlige basistilstand, man spontant 

tilstræber. PPR er en meget stærk ressource, hvad angår forebyggelse af mistrivsel: Som for-

midler af viden om livskvalitet, som ekspert i udvikling af livskvalitetsfremmende miljøer og som 

fremsynet beskytter mod meningsløse problemers opståen.

Det kan lyde svært, men Hans Henrik Knoop vil argumentere for, at alt andet er sværere.  

PPR MELLEM ALMENOMRÅDET OG PSYKIATRIEN – SAMARBEJDE I 
PRAKSIS
Oplæg ved Dorthe Nissen, cand.pæd.psych.aut. samt specialist og supervisor i børnepsykologi samt 

arbejds- og organisationspsykologi

Samarbejdsmøder er på mange måder krumtappen i samarbejdet. De er af stor betydning for 

både kvaliteten af indsatsen og de samarbejdsrelationer i hverdagen, der skal bære indsats og 

forståelse videre. Møderne giver mulighed for lydhørhed og nye perspektiver og handlemulighe-

der, men har også potentiale for ufrugtbare konflikter. Vi ser på konkrete redskaber og mødele-

delsesformer, der kan bidrage til bedre møder. 

PROJEKT: INVESTERING I DEN TIDLIGE OG FOREBYGGENDE 
INDSATS I PPR
Oplæg ved Socialstyrelsen 

HVORDAN UDVIKLER VI FAGPERSONERNES KOMPETENCER, 
BÅDE MONOFAGLIGT OG TVÆRPROFESSIONELT, SÅ BØRNENES 
INVITATIONER KAN IMØDEKOMMES I ET TRYGT OG UDVIKLENDE 
MILJØ 
Oplæg ved Kolding Kommune

Det faglige fokus for vores indsatser er børnenes invitationer. Hvad er det, børnene gennem 

deres mistrivsel viser os, at vi som fagpersoner endnu ikke er dygtige nok til? Kolding Kommune 

fokuserer i det daglige arbejde på:

• At robustgøre almenområdet via kompetenceudvikling for de voksne omkring børnene,   

 mens vi arbejder med børnene. 

• At udvikle og robustgøre samarbejdsrummene mellem forvaltninger og lovgivninger mens vi  

 arbejder. 



• At vi, de fagprofessionelle udvikler en ny forståelse af vores roller, opgaver og positioner

• At gå fra at vente på tegn på mistrivsel til at forebygge mistrivsel 

PPPPPR: PRÆVENTIV ELLER PROBLEMATISK PSYKIATRISK 
PSYKOLOGISK PÆDAGOGISK RÅDGIVNING – HVEM VED HVAD, 
OG HVORFOR GØR DE DET?
Oplæg og drøftelse ved ph.d. Rolf Hvidtfeldt

Tværfagligt samarbejde involverer i sagens natur samarbejde mellem flere fagligheder. De 

involverede fagligheder forventes at bidrage med forskellig viden og forskellige perspektiver til 

løsningen af et fælles problem. Men hvad karakteriserer den viden, de forskellige fagligheder 

bidrager med, og hvordan bør de forskellige bidrag vægtes? Med baggrund i videnskabsteoretisk 

forskning om tværfaglighed og studier af vidensoverførsel mellem kontekster leverer oplægget 

en analyse af vidensværdien af de forskellige fagligheder i PPR.


