Tværfagligt Udgående Team (TUT)

TUT er en tværfaglig enhed i Børne- og Ungdomspsykiatrien i
Region Nordjylland, der giver rådgivning og sparring til de nordjyske kommuner i sager om børn og unge i mistrivsel, hvor der er
mistanke om psykiatriske problemstillinger.
TUT kan inddrages af kommunen uagtet om et barn eller en ung har været eller skal
henvises til Børne- og Ungdomspsykiatrien. TUT kan ikke inddrages i sager, der er
aktive i Børne- og Ungdomspsykiatrien. Rådgivning hos TUT betyder ikke, at en sag er
kommet ind i Børne- og Ungdomspsykiatrien. Dette kræver altid en henvisning.
I denne folder beskrives de enkelte tilbud, hvor TUT yder rådgivning.

• Konsultative netværksmøder
• Fremskudt Åbent Hus
• Åben Rådgivning i Psykiatrien for professionelle
Se mere om TUT og de enkelte tilbud på psykiatri.rn.dk/tut

Konsultative netværksmøder
Konsultative netværksmøder er et tilbud om konsultativ, psykiatrifaglig sparring på
netværksmøder i kommunen.
Kommunen organiserer og indkalder til mødet. TUT bidrager på møderne med et psykiatrifagligt perspektiv på, hvori de psykiske vanskeligheder hos barnet eller den unge
kan bestå, samt mulige tiltag i nærmiljøet, der kan afhjælpe vanskelighederne.
Det anbefales, at kommunen inddrager forældremyndighedsindehaver samt relevant
familie og netværk. Barnet/den unge kan deltage, hvis mødet tilrettelægges ud fra
barnets/den unges behov. Er det ikke muligt, bør barnets/den unges perspektiv være
repræsenteret på anden vis.
Ved ønske om netværksmøde skal kommunens PPR eller Socialforvaltning udfylde og
sende et ansøgningsskema til tut@rn.dk. Sammen med skemaet fremsendes samtykke
fra forældremyndighedsindehavere og barn over 15 år.

Fremskudt Åbent Hus
Fremskudt Åbent Hus afholdes månedligt i hver enkelt nordjysk kommune, og er et
tilbud om psykiatrifaglig sparring på konkrete sager til kommunale medarbejdere og
alment praktiserende læger. Her deltager barnet/den unge og familien ikke.
På Fremskudt Åbent Hus deltager TUT på et tværfagligt forum for professionelle i
kommunen– evt. med deltagelse af almen praksis – og giver psykiatrifaglig sparring
på konkrete sager i forhold til fx vurdering af grad og art af psykiske vanskeligheder,
hensigtsmæssige indsatser og tværsektoriel koordinering. Formålet med aktiviteten er
at understøtte tværsektoriel videndeling og koordinering på organisatorisk plan.
Kommunerne er ansvarlige for møderne og dagsorden samt præsentation af sagerne
og ønsker til sparring. Hvis sagerne ikke præsenteres anonymt, skal der forinden indhentes samtykke fra forældremyndighedsindehavere og barn over 15 år. Der afsættes
ca. 30-45 min. pr. case.
For yderligere information om afholdelse af Fremskudt Åbent Hus i din kommune kan
du kontakte kommunens tovholder på projektet eller se hjemmesiden.

Åben Rådgivning i Psykiatrien for professionelle
Åben Rådgivning i Psykiatrien afholdes i Børne- og Ungdomspsykiatrien og er et tilbud
om psykiatrifaglig sparring på konkrete sager til kommunale medar-bejdere og alment
praktiserende læger.
Ved Åben Rådgivning tilbyder TUT konsultativ psykiatrifaglig sparring på konkrete
sager. Kommunale medarbejdere og alment praktiserende læger kan anmode om at
få en sag drøftet ved Åben Rådgivning. Møderne er uden borgerdeltagelse og foregår
som udgangspunkt på baggrund af anonymiserede sagsoplysninger. Hvis sagerne ikke
præsenteres anonymt, skal der forinden indhentes samtykke fra forældremyndighedsindehavere og barn over 15 år.
Åben Rådgivning i Psykiatrien afholdes på Mølleparkvej 10, 9000 Aalborg. Kontakt
Tværfagligt Udgående Team på TUT@rn.dk eller 97643386 for booking af tid, oplysninger om tider og lokale.
Se mere om de enkelte muligheder, samt hvordan de konkret kommer i stand på
psykiatri.rn.dk/tut
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