Samarbejde mellem Praktiserende læger og Familieafdelingen
vedrørende børn og unge i alderen 0-18 år.
Formålet med dette notat er at bedre samarbejdet om børn
og unge med mistrivsel og psykisk sygdom i Viborg kommune
samt, at beskrive hvilken rolle Familieafdelingen og Praktiserende læger har i dette samarbejde. Ligeledes at styrke dialogen og informationsudvekslingen mellem de praktiserende
læger og Familieafdelingen i verserende sager således borgeren oplever at der arbejdes i samme retning og med samme
mål.

I samarbejdet imellem de praktiserende læger og Familieafdelingen i Viborg er der enighed om, at udgangspunktet altid
er, at vi kan kontakte hinanden hvis der er behov for det. Der
vil altid blive taget konkret og individuel stilling til, hvad parterne kan orientere hinanden om inden for gældende ramme
og lovgivning.

Lægen har sendt underretning

Lægen er brobygger

Spor 1 - sager hvor en læge har sendt en underretning til

Spor 2 - sager hvor lægen ikke er underretter, men vil være

Familieafdelingen
• Praktiserende læger, som har sendt en underretning til Familieafdelingen vil altid blive inviteret med til en underretningssamtale med familien i Familieafdelingen. I akutte
sager, hvor der underrettes grundet mistanke om vold eller
overgreb, vil lægen ikke blive inviteret med da der er behov
for akut handling
• Der vil være et ekstra fokus på tilbageløbet til lægerne efter en underretning. Man vil som læge modtage en orientering om hvad underretningen har givet anledning til. I
sager som kræver længere afdækning, vil der være et fokus
på behovet for løbende tilbagemeldinger af hensyn til barnet og familien
• Når der træffes afgørelse om Børnefaglig undersøgelse vil
man som læge blive oplyst om, hvem der bliver rådgiver på
sagen

Man vil som underretter, altid modtage en kvittering på at
underretningen er modtaget i Familieafdelingen.
Når man som læge bliver inviteret med til en underretningssamtale, vil man modtage en invitation med en konkret dato
for samtalen. Det er ikke muligt at lave det konkrete tidspunkt om.

Familieafdelingen og praktiserende læger har sammen taget
initiativ til at udarbejde nedenstående model med fokus på
at styrke samarbejdet. Modellen er opdelt i to spor.

brobygger ift. at hjælpe familien med at koordinere ind til familieafdelingen
• I sager hvor en læge ikke har underrettet, men ønsker at
hjælpe en familie med at være brobygger til Familieafdelingen, når de oplever at en familie er i tvivl om deres sag I
Familieafdelingen, kan en læge altid kontakte Familieafdelingens frontteam på 87877640. Her kan lægen hjælpe familien med kontakt til deres rådgiver i Familieafdelingen.
• Tilsvarende, hvis lægen (med familiens samtykke) ønsker
dialog med familiens sagsbehandler / rådgiver, kan frontteamet formidle kontakten, ligesom frontteamet kan besvare spørgsmål af generel eller konkret karakter og give
råd og vejledning fx i forhold til handlemuligheder i relation til en familie, et barn eller en ung.

