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1 (Åben) Godkendelse af dagsorden
Sags ID: EMN-2021-05360
Ansvarligt center:
Beslutningskompetence
BUU

Sagsfremstilling
Udvalget skal godkende dagsordenen for mødet.

Indstilling
Center for Dagtilbud indstiller, at dagsordenen godkendes.

Beslutninger:
Godkendt.
Afbud fra Tina Kruckow (A)

Bilag

.
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2 (Åben) Budget 2023 - Børne- og Ungdomsudvalget 04-05-2022
Sags ID: EMN-2022-00872
Ansvarligt center: Budget og Analyse
Beslutningskompetence
BUU

Sagsfremstilling
Børne- og Ungdomsudvalget besluttede på deres møde den 6. april 2022, at
administrationen skulle udarbejde et oplæg til budget 2023. Administrationen ønsker i
den forbindelse, at udvalget foretager en drøftelse af den overordnede retning for budget
2023.

Indstilling
Budget og Analyse indstiller, at udvalget drøfter den overordnede retning for budget
2023.

Beslutninger:
Drøftet.
Afbud Tina Kruckow (A)

Bilag

.
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3 (Åben) Konvertering af den understøttende undervisning i
indskolingen til kortere skoledage
Sags ID: EMN-2022-01276
Ansvarligt center: Skole, Klub og Ungdomsskole
Beslutningskompetence
BUU

Sagsfremstilling
Børne- og Ungdomsudvalget besluttede på møde i november 2021, at udvalget på mødet
i april 2022 skal behandle konvertering af understøttende undervisning i indskolingen til
kortere skoledage med henblik på et yderligere kvalitetsløft for de yngste, så dette kan
tænkes ind i budget 2023.
Skoledagens længde er generelt blevet afkortet med 90 timer for eleverne i indskolingen
(børnehaveklasse – 3. klasse), således at det årlige time tal er på 1.110 timer.
Skolen har desuden mulighed for, hvis der er helt særlige forhold i klassen at ansøge
kommunalbestyrelsen om at konvertere understøttende undervisning til fagdelt
undervisning med 2 voksne (§16b).
Der skal være minimum en times understøttende undervisning pr. uge. Alt det øvrige
understøttende undervisning kan konverteres til fagdelt undervisning.
Der kan kun gives dispensation for et skoleår ad gangen.
Skolen skal sørge for pasning i det tidsrum, hvor der ellers skulle være undervisning.
Pasningen må ikke have økonomiske konsekvenser for forældrene
Kommunalbestyrelsen kan selv foretage hver enkelt godkendelse, men den
kan også vælge at delegere denne kompetence til forvaltningen eller til den
enkelte skole (skolelederen eller skolebestyrelsen). Uanset om
kommunalbestyrelsen har delegeret sin beføjelse eller ej, spiller
skolebestyrelsen en vigtig rolle, når muligheden for at afkorte skoledagen
bringes i spil.
Ved at omlægge en 1 time af den understøttende undervisning pr. uge til to
voksne i undervisningen vil det have flg. årlige udgifter fordelt på klassetrin i
indskolingen. De anvendte tal er planlægningstal pr. 01.08. 2022.
Børnehaveklasse

1.klasse

2.klasse

3.klasse

Antal i SFO

302 børn

318 børn

253 børn

125 børn

Udgifter i
kroner

202.642 kr.

213.378 kr.

169.763 kr.

83.871 kr.

Indstilling
Center for Skole, Klub og Ungdomsskole indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
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Tidligere beslutninger:
Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget 2022-2025
Dato: 06-04-2022

Godkendt.
Administrationen kommer med et oplæg til implementering.
Afbud fra Kasper Bagnkop
Supplerende sagsfremstilling den 4. maj 2022:
På mødet den 6. april 2022 godkendte udvalget, at skolerne skal have mulighed for at
omkonvertere en del af den understøttende undervisning i indskolingen til kortere
skoledage og dermed 2-voksenordning, samt at administrationen skulle komme med et
oplæg til implementeringen af dette.
Målet er at skabe mulighed for, at alle 0. – 2. klasser kan få omlagt minimum to timer
ugentligt. I 3. klasse er der i lovgivningen kun mulighed for at omlægge 1,5 time, hvilket
er indregnet i modellen. Den samlede udgift til dette vil være 1.3 mio. kr. årligt. Midlerne
skal bruges til ekstra medarbejdere i SFO, da den kortere skoledag vil betyde længere
SFO – åbningstid.
Der er ikke afsat midler til implementering i budget 2022, men administrationen foreslår,
at skoleåret 2022/23 er et prøveår, hvor der afsættes 770.000 kr. til at afprøve forskellige
scenarier. De 350.000 kr. finansieres af udvalget dispositionspulje i 2022 og de
resterende 420.000 kr. finansieres i 2023 af centrets budget.
Center for Skole, Klub og Ungdomsskole foreslår, at pengene fordeles forholdsmæssigt
ud fra SFO’ernes budget samt at det er ledelsen, der i samarbejde med medarbejderne
vurderer, hvilke klasser der kan profitere mest af to-voksen ordningen.
Indstilling
Center for Skole, Klub og Ungdomsskole indstiller, at
1. forslaget godkendes
2. der frigives 350.000 kr. fra dispositionspuljen til finansiering i 2022

Beslutninger:
Godkendt.
Afbud Tina Kruckow (A)

Bilag

.
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4 (Åben) Erhvervspraktik – en styrket indsats gennem partnerskaber
Sags ID: EMN-2022-01473
Ansvarligt center: Skole, Klub og Ungdomsskole
Beslutningskompetence
BUU/AMU

Sagsfremstilling
Erhvervslivet har allerede i dag stor efterspørgsel på kvalificeret arbejdskraft, men den
demografiske udvikling vil i de kommende år udfordre erhvervslivet grundet nedgangen i
ungdomsårgange. Derfor er det særligt vigtigt, at alle unge i Frederikshavn Kommune
introduceres til det lokale erhvervsliv, da det på den lange bane øger virksomhedernes
mulighed for at rekruttere lokal arbejdskraft, hvilket bidrager til vækst og bosætningen i
kommunen.
Med afsæt i kommunens uddannelsesstrategi ”Nutidens børn og unge - Fremtidens
medarbejdere” har Center for Skole, Klub og Ungdomsskole og Jobcenter Frederikshavn,
hvor uddannelses- og erhvervsvejledningen er forankret, et fælles fokus på;
-

kvalificerede valg af uddannelse
synlige virksomheder og karrieremuligheder
vejledning

Dertil kommer erhvervsplaymakerindsatsen, der ligeledes understøtter de tre
ovenstående punkter ved at skabe kobling mellem erhvervsliv og folkeskoleklasser.
Et andet greb til at understøtte ovenstående er erhvervspraktik. I dag er erhvervspraktik
på 8.klassetrin en ret, som eleverne kan gøre brug af og den er lagt ind i skolernes
årsplan med afsæt i en geografisk fordeling – se bilag 1. For elever i 9. klasse er
erhvervspraktikken individuel og efter behov, og kan efter aftale ligge på alle tider af
skoleåret.
Forud for praktikken på 8. klassetrin forbereder uddannelses- og erhvervsvejledningen
eleverne gennem karrierevejledning. Formålet er, at eleverne både før, under og efter
reflekterer over praktikken.
En evaluering fra EVA, Danmarks Evalueringsinstitut i 2021 viser, at en struktureret
anvendelse af praktikpladser er et væsentligt parameter i at understøtte den enkelte
unges kvalificerede valg af uddannelse. Praktik kan både af- eller bekræfte elevernes
overvejelser, men også gøre eleverne mere nysgerrige på uddannelsesmuligheder og
erhverv. Derudover kan erhvervspraktik give eleverne succesoplevelser, der kan motivere
dem i forhold til deres skolegang og styrke elevernes selvværd.
Administrationen forslår med afsæt i ovenstående at styrke indsatsen omkring
kvalificerede valg af uddannelse og herunder karrieremuligheder, vejledning og
erhvervspraktik i grundskolen.
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Det foreslås, at der udvikles et sammentænkt koncept, der sikrer en fælles retning med
en tydelig rød tråd mellem eksisterende indsatser i Center for Skole, Klub og
Ungdomsskole og Jobcenter Frederikshavn samt erhvervslivet.
Konceptet tager afsæt i en partnerskabsmodel, der bl.a. kan indeholde:
1. Partnerskabsaftale med de lokale virksomheder
2. En ramme for afvikling, indhold, samt forberedelse og erfaringsopsamling ved
erhvervspraktikker.
3. En guide til virksomhederne ift. den gode virksomhedspraktik for både de unge
og virksomhederne.
4. Et katalog, der præsenterer virksomhederne over for de unge forud for deres valg
af praktik.
Partnerskabsmodellen skal være med til at sikre, at flere virksomheder får fokus på at
tage erhvervspraktikanter og at flere unge får øje på mulighederne lokalt.

Indstilling
Center for Skole, Klub og Ungdomsskole indstiller, at
1. Erhvervspraktik gøres obligatorisk på 8. klassetrin og at det afholdes i én
sammenhængende periode for hele 8. årgang i kommunen
2. Indsatsen omkring vejledning og erhvervspraktik styrkes
3. Der udvikles et sammentænkt koncept, der rummer indgåelse af
partnerskabsaftaler

Beslutninger:
Godkendt.
Afbud Tina Kruckow (A)

Bilag
1. Praktikformidling i grundskolen (DokumentID: 6674854 - EMN-2022-01473)
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5 (Åben) Fælleselevråd - Event for 7. klasse
Sags ID: EMN-2021-03897
Ansvarligt center: Skole, Klub og Ungdomsskole
Beslutningskompetence
BUU

Sagsfremstilling
Fælleselevrådet ønsker dette skoleår at sætte fokus på fællesskaber og branding af
Fælleselevrådet. Dette ønsker eleverne i rådet bl.a. ved at lave et fælles arrangement for
alle kommunes kommende 7. klasser samt 7. klasse fra Læsø Kommune – i alt ca. 600
elever.
Fælleselevrådet vurderer, at arrangementet vil øge elevtrivslen- både i klasserne og på
tværs af skolerne. Børnesundhedsprofilsundersøgelsen for 8. klasse i 2021 viser
ligeledes at fokus på relationer mellem eleverne vil være nyttigt. Dette ses i lyset af at
andelen af elever, som savner nogen af være sammen med eller er ensomme er steget
siden den sidste Børnesundhedsprofilundersøgelsen i 2017.
Målet for arrangementet den 31. august 2022 er:
At sætte fokus på fællesskaber
At skabe nye relationer/venskaber på tværs af skoler
At skabe en sjov dag/timer, hvor der grines sammen
At brande fælleselevrådet og elevers mulighed for medbestemmelse.
Fælleselevrådet ønsker at inddele eleverne i hold på tværs af klasser, så der opstår nye
venskaber på tværs af kommunen. Holdene kommer rundt til masser af forskellige poster
med teambuildings øvelser, så som: transport af vand, sækkevæddeløb,
forhindringsbaner mm. Der samarbejdes med Frederikshavn Kommunale Ungdomsskole,
som facilitere alle poster på dagen.
Estimeret økonomi for arrangementet:
Løn til Ungdomsskolens personale, som står for aktiviteterne
Diverse (reklamer for arr., pavilloner, forplejning mm)
Musik anlæg (lånes på skoler/forvaltning)
Location Ålbæk Skoleafdeling
Transport (kan ansøges via Transportpuljen)
I alt

40.000 kr.
15.000 kr.
0. kr.
0. kr.
0. kr.
55.000 kr.

Center for Skole, Klub og Ungdomsskole foreslår, at midlerne til ovenstående finansieres
via udvalgets dispositionskonto.

Indstilling
Center for Skole, Klub og Ungdomsskole indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget
bevilliger det ansøgte beløb.
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Beslutninger:
Godkendt.
Afbud Tina Kruckow (A)

Bilag

.
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6 (Åben) Etablering af døgntilbud for børn og unge med
selvskadende adfærd
Sags ID: EMN-2022-01697
Ansvarligt center: Familie
Beslutningskompetence
BUU/AMU/BR

Sagsfremstilling
Kommunerne i Nordjylland oplever en stigning i målgruppen, af unge med svære
socialpsykiatriske problemstillinger, og oplever samtidig at det er svært at finde tilbud som
kan håndtere de komplekse problemstillinger og sikre progression, fordi det kræver en
særlig specialisering samt en kobling til behandlingspsykiatrien.
Der blev i 2020 nedsat en arbejdsgruppe på tværs af de nordjyske kommuner og
regionen, som skulle kigge på behovet for et højt specialiseret tilbud til svært
selvskadende unge. Arbejdsgruppen vurderede, at der er borgergrundlag for at drive et
sådant tilbud i Nordjylland, og for at sikre driftsgrundlaget yderligere er målgruppen gjort
bredere efter aftale med behandlingspsykiatrien.
Der er foretaget en stikprøveundersøgelse, hvor man følger udgifterne til 14 borgere i
målgruppen, som er anbragt på private opholdssteder. I perioden 2017-1/8 2020
anvendtes i alt 69,3 mio. kr. på opholdssteder til de 14 borgere. Dertil kommer, at
kommunerne i samme periode har brugt 5-8,7 mio. kr. om året til døgnanbringelser på et
tilbud i Region Midtjylland, der er stort set identisk med det tilbud, der nu foreslås i
Nordjylland (jf. bilag 1: analyse).
Analysen tydeliggør, at der er et højt udgiftsniveau til målgruppen, og man ønsker at sikre
den nødvendige kvalitet i ydelserne for det høje udgiftsniveau. Her vurderes det, at det er
væsentligt, at der etableres et tilbud i de unges nærmiljø samt at det er nødvendigt at
socialområdet og behandlingspsykiatrien rykker endnu tættere sammen i behandlingen –
det er der gode erfaringer med fra andre regioner eks. Region Midtjyllands
behandlingstilbud Holmstrupgaard.
Etablering af et nordjysk tilbud
DAS Social og Børne- og Ungedirektørerne vurderer således, at der er behov for et tilbud
med 10 pladser til unge med svær selvskadende adfærd som primær målgruppe og unge
med alvorlige psykiatriske problemstillinger som en sekundær målgruppe jf. bilag 2 for en
nærmere beskrivelse af tilbuddet. Det vurderes, at det er nødvendigt med politisk
godkendelse af etableringen i hver kommune.
Et nyopstartet tilbud af denne karakter vil ikke kunne varetage fuld belægning fra
opstartstidspunktet, da målgruppen er for kompleks og det vil kræve tid at sikre den
nødvendige specialisering. Der er derfor øgede udgifter ift. etablering og
underskudsdækning de første år efter tilbuddet er etableret.
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Tilbuddet er 100 % takstfinansieret, og har flere takstniveauer, så det kan rumme unge
med varierende støtte- og behandlingsbehov. Kommunerne forpligter sig således til en
finansiering af tilbuddet, mens Region Nordjylland forpligter sig som leverandør af
indsatsen. Der forventes etablerings- og opstartsomkostninger grundet udgifter til eks.
bygninger, personale og kompetenceudvikling, og der må ligeledes forventes et
driftsunderskud i opstarten. Størrelsen af driftsunderskuddet afhænger af, hvor hurtigt,
der kan forventes fuld belægning.
Det er en forudsætning for etablering af tilbuddet, at kommunerne er parate til at bidrage
til etableringsomkostningerne og underskudsdækning de første 3 år. Børne- og
ungedirektørerne og DAS Social har aftalt med Region Nordjylland, at kommunerne
finansierer 75 pct. af etableringsomkostningerne og underskud de første 3 år og at
Region Nordjylland dækker de resterende 25 pct. Det er uvist præcis hvor store
omkostningerne bliver, og regionen og kommunerne vil indgå i en målrettet
visiteringsstrategi som skal bidrage til at minimere omkostningerne mest muligt.
Region Nordjylland har udregnet tre realistiske scenarier for underskuddet afhængig af
belægningen på tilbuddet, og det kan tyde på et beløb i størrelsen 4,27 mio. kr. og 5,59
mio. kr. som skal fordeles mellem kommunerne over en tre-årig periode, hvor den største
udgift vil være i det første år. Udgiften for kommunerne vil dog først skulle betales i år 2
eller 3.
De 3 scenarier fremgår af oversigten nedenfor.
Udgifter ved etablering af nyt tilbud til unge med svært selvskadende adfærd
Scenarie 1

Scenarie 2

Scenarie 3

Etablering- og

1,9 mio. kr.

1,9 mio. kr.

1,9 mio.kr.

Driftsunderskud i driftsår 1

3,8 mio. kr.

3,8 mio. kr.

3,8 mio.kr

Driftsunderskud i driftsår 2

0 kr.

1,43 mio. kr.

1,43 mio. kr.

Driftsunderskud i driftsår 3

0 kr.

0 kr.

0,3 mio. kr.

5,7 mio. kr.

7,16 mio. kr.

7,45 mio. kr.

Region Nordjyllands
andel

1,425 mio. kr.

1,80 mio. kr.

1,86 mio. kr.

Kommunernes andel

4,275 mio. kr.

5,37 mio. kr.

5,59 mio.kr.

I alt

Såfremt kommunerne har en målrettet visiteringsstrategi og der dermed hurtigt kommer
fuld belægning på tilbuddet, vil omkostningerne blive mindre.
Den fælles underskudsdækning gælder i de tre første år af tilbuddets drift, herefter vil det
indgå i den nordjyske tilbudsvifte under almindelige vilkår.
Udgiften til etablering og opstart fordeles via en objektiv finansieringsmodel ud fra
indbyggertal i kommunerne, jævnfør KKR Nordjyllands beslutning af 25. marts 2022. Af
nedenstående oversigt fremgår udgifterne ved de 3 scenarier, fordelt efter kommune.
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Fordeling af udgifter efter befolkningsstørrelse pr.1.1 2022
Befolkningstal

Procent
af befolkningstal

Udgifter
scenarie 1

Udgifter
scenarie 2

Udgifter
scenarie 3

Brønderslev
Kommune

36.194

6,12%

261.719

328.756

342.224

Frederikshavn

58.878

9,98%

426.782

536.098

558.061

Hjørring
Kommune

63.839

10,86%

464.193

583.091

606.980

Jammerbugt
Kommune

38.187

6,47 %

276.391

347.186

361.409

1.769

0,30%

12.861

16.156

16.818

Mariagerfjord
Kommune

41.662

7,04%

301.143

378.278

393.776

Morsø
Kommune

20.068

3,40%

145.401

182.644

190.127

Rebild
Kommune

30.646

5,17 %

220.904

277.487

288.855

Thisted
Kommune

43.089

7,31%

312.310

392.306

408.378

Vesthimmerlands Kommune
I alt

36.326

6,16%

263.189

330.602

344.147

591.740

100 %

4.275.00

5.370.00

5.590.00

Kommune

Læsø Kommune

Endelig skal det anføres, at Morsø og Læsø Kommuner har taget et administrativt
forbehold for den objektive finansiering i forhold til etableringen
Finansiering ift. det generelle forbrug af pladser, findes i de eksisterende budgetter i de
centerområder der anvender tilsvarende tilbud.
Budgetunderskudsgarantien skal drøftes og fordeles mellem de relevante udvalg i
forbindelse med budgetproces 2024

Indstilling
Center for Familie og Jobcenter Frederikshavn indstiller, at
1. det forslåede tilbud med en finansieringsmodel, der sikrer at Region Nordjylland
og kommunerne sammen dækker etableringsomkostninger og
underskudsdækning de første tre år anbefales godkendt
2. sagen sendes til godkendelse i Byrådet

Beslutninger:
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Anbefales under forudsætning af, at finansieringen holder.
Afbud Tina Kruckow (A)

Bilag
1. Bilag 1 Analyse Selvskadende unge (DokumentID: 6679363 - EMN-2022-01697)
2. Bilag 2 Beskrivelse af nyt botilbud til unge med svær selvskadende adfærd (DokumentID: 6679365 - EMN2022-01697)
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7 (Åben) Orientering om bevilling fra Det Obelske Familiefond Unges mentale sundhed
Sags ID: EMN-2021-04639
Ansvarligt center: Skole, Klub og Ungdomsskole
Beslutningskompetence
BUU

Sagsfremstilling
Med afsæt i byrådets prioritering i budget 2021 vedr. en øget indsats for at fremme unges
mentale sundhed på almenområdet er indsatsen at styrke forældrenes ressourcer, så de
bliver i stand til bedre at støtte deres børn og unge.
Med afsæt i en forskningsbasseret tilgang til at fremme unges mentale sundhed gennem
deres forældre, er der etableret et samarbejde med Det Sundhedsvidenskabelige
Fakultet på Aalborg Universitet omkring relevante fondsansøgninger.
Frederikshavn Kommune har i den forbindelse fået bevilliget 662.400 kr. fra Det Obelske
Familiefond til at fremme unges mentale sundhed. Projekt har til formål at
kapacitetsopbygge hos forældre og fagprofessionelle, så de bliver i stand til bedre at
understøtte unges mentale sundhed.
I projektet vil vi udvikle, afprøve og evaluere et fællesskabsunderstøttende
forældrekursus samt et kompetenceudviklingsforløb for fagprofessionelle.
Der kommer nu til at pågå et udviklingsarbejde i samarbejde mellem interne fagcentre i
kommunen samt Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Aalborg Universitet. Dette
med henblik på at indfri kommissoriets mål om at bidrage til organisatorisk læring internt i
Frederikshavn Kommune gerne sammen med forskningsinstitutioner.

Indstilling
Center for Skole, Klub og Ungdomsskole indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutninger:
Godkendt.
Afbud Tina Kruckow (A)

Bilag
1. Projektbeskrivelse Det Obelske Familiefond (DokumentID: 6558808 - EMN-2022-00487)
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8 (Åben) Maj 2022 - Orientering fra Børne- og Ungdomsudvalgets
område
Sags ID: MOD-2021-00362
Ansvarligt center: Direktionssekretariatet
Beslutningskompetence
BUU

Sagsfremstilling
Diverse orientering og sager på vej på Børne- og Ungdomsudvalgets område
Revitalisering af Børne og Ungepolitikken
Besøgsrunden den 1. juni 2022

Indstilling
Center for Dagtilbud indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Besøgsrunden den 1. juni 2022 flyttes til den 15. juni kl. 8.30 – 14.20.
Afbud fra Tina Kruckow (A)

Bilag

.
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9 (Åben) Underskriftsside maj 2022
Sags ID: EMN-2021-03832
Ansvarligt center: Direktionssekretariatet
Beslutningskompetence
BUU

Sagsfremstilling
Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.
For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke på
Godkend.

Indstilling
Center for Dagtilbud indstiller, at beslutningsprotokollen godkendes.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Godkendt.
Afbud Tina Kruckow (A)

Bilag

.
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Notat

Dato: 20. april 2022

Praktikformidling i grundskolen

Sagsnummer: EMN-2022-01473

Nedenstående skema viser antallet af praktikformidlinger fordelt på almen klassetrin
(kommunale grundskoler).
Opgjort ultimo marts, 2022
Skoleår

8. klassetrin

2018/2019

74 elever i praktik ud af 462 elever på årgangen
Svarer til 16%

2019/2020 (start på
planlagt praktik)

208 elever i praktik ud af 503 elever på årgangen
Svarer til 41%

2020/2021

472 elever i praktik ud af 528 elever på årgangen
Svarer til 89%

DokId: 6674854
Forfatter:
Rikke Bæhrenz Gundersen
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Analyse vedr. unge med selvskadende adfærd
Denne analyse er bestilt af Den Administrative Styregruppe på socialområdet med henblik på at sætte skarpt på
målgruppen af unge med selvskadende adfærd, herunder udgifter til målgruppen og relevante tilbud. Analysen
er en del af arbejdet med at identificere, om der er behov for at igangsætte initiativer til målgruppen i Nordjylland, herunder om der er behov for at etablere et højt specialiseret døgntilbud til målgruppen, som har struktureret samarbejde med behandlingspsykiatrien.
Analysen er baseret på data fra Region Midtjyllands økonomiberegningssystem, de nordjyske kommuners økonomisystemer samt information fra behandlingspsykiatrien. Analysen består af følgende dele:
1.
2.
3.
4.

Beskrivelse af målgruppen, herunder estimat af antal borgere i målgruppen
Udgifter til Holmstrupgård afdelinger, der modtager selvskadende unge
Udgifter pr. forløb for borgere med selvskadende adfærd – fra første visitation og frem
Beskrivelse af konkrete borgercase

Konklusion
På baggrund af analysen kan følgende konkluderes:
Det vurderes, at der fra børne- og ungepsykiatrien er kendskab til 3-5 nye borgere om året. Anbringelsestiden
for denne borgergruppe er 3,27 år på Holmstrupgård, og der kan således i løbet af relativt kort tid være mulighed for at få en fornuftig normering på et døgntilbud med 6-8 pladser, såfremt man udelukkende kigger på nye
borgere under 18 år.
Derudover har de nordjyske kommuner pt. 9 borgere på afdelinger på Holmstrupgård, som modtager målgruppen. Analysen undersøger 3 kommuner ift. borgere som er anbragt på andre døgntilbud grundet svær selvskadende adfærd, og her har man fundet 5 borgere. Disse 5 borgere modtager alle forskellige private tilbud.
De nordjyske kommuner bruger en bred vifte af tilbud lige fra åbne afdelinger på sikrede tilbud til private botilbud. Tilbuddene modtager ikke blot unge med selvskadende adfærd, men har ofte en væsentligt bredere målgruppe.
I analysen fremgår i alt 7 forskellige kommuner, som har haft 14 borgere enten på afdelinger der modtager
borgere med selvskadende adfærd eller borgere som man ved er selvskadende. Arbejdsgruppen vurderer på
den baggrund, at der også kan findes borgere i de øvrige kommuner med svært selvskadende adfærd såfremt
man gennemgår sagerne (der kan dog være undtagelser eks. ift. Læsø Kommune).
De nordjyske kommuner har i perioden 2017-1/8 2020 anvendt mellem 5-8,7 mio. kr. om året til døgnanbringelser på de afdelinger på Holmstrupgård, som kan modtage borgere med svært selvskadende adfærd.
Kigger man på de samlede borgerforløb, så har kommunerne foreløbigt anvendt i alt 69,3 mio. kr. på opholdssteder til de 14 borgere. Denne udgift vedrører en indskrivningsperiode, der i gennemsnit har været på 2,58 år
pr. person (fra første indskrivning og til udskrivning/den 1. august 2020).
Udgiftsniveauet kan pege i retning af at der er et potentiale i at kigge på muligheden for at lave en kvalitativt
bedre indsats.
På baggrund af målgruppens størrelse og økonomien for eksisterende tilbud vurderer Arbejdsgruppen, at der
er et driftsgrundlag til at drive et tilbud i Nordjylland til unge med selvskadende adfærd.

1. Beskrivelse af målgruppe
Målgruppen defineres som udgangspunkt ud fra, at de er selvskadende i særlig svær grad. Det er en kompleks
og sammensat målgruppe, der kan have udfordringer i tillæg til selvskaden, som forstærker kompleksiteten,
men hverken er eksklusions- eller inklusionskriterier:
• Målgruppen kan være selvmordstruet eller selvmordstruende
• Målgruppen kan have psykiatriske diagnoser som eks. personlighedsforstyrrelse, ADHD, Autisme, skizofreni og psykotiske lidelser mv.
• Selvskaden kan have form af en spiseforstyrrelse
Såfremt der ønskes, at etablere et døgntilbud til målgruppen anbefales det, at dette i første omgang etableres
til aldersgruppen 15-23 år.
Estimat af antal borgere i målgruppen
Borgere med en grad af selvskadende adfærd
Arbejdsgruppen har lavet en rundspørge blandt de nordjyske kommuner for at afdække, hvor mange borgere
man vurderer at have med en grad af selvskadende adfærd. Resultaterne er løse estimater der kan give en retningspil på hvor mange borgere med selvskadende adfærd i en eller anden form, der er i Nordjylland. Rundspørgen peger på følgende:
• ca. 250 borgere har en grad af selvskadende adfærd.
• 100 af disse borgere vurderes at have et botilbud og ca. 50 at få behov for et botilbud i de kommende
år
• Hovedparten af borgerne er i aldersgrupperne 14-17 år og 18-24 år.
Ovenstående data peger på at selvskadende adfærd er en adfærd der fylder i kommunernes målgrupper.
Borgere med svær selvskadende adfærd
Denne analyse vælger at sætte fokus på de borgere som har svær selvskadende adfærd, og hvor den selvskadende adfærd er den primære problematik. Selvskadende adfærd er ikke en psykiatrisk diagnose og kommunerne registrerer heller ikke på målgruppe, arbejdsgruppen har derfor valgt at estimere antallet af borgere i
målgruppen ud fra det antal som psykiatrien i Region Nordjylland ser.
Psykiatrien vurderer, at de har kendskab til 3-5 nye borgere under 18 år pr. år, som har svær selvskadende adfærd, hvor den selvskadende adfærd er den primære problematik. Der er ikke tal for antal nye borgere over 18
år, som kræver højt specialiseret døgntilbud, men det vurderes, at den primære del af målgruppen til et nyt
tilbud vil være under 18 år.
Derudover har de nordjyske kommuner pt. 9 borgere på afdelinger på Holmstrupgård, som modtager målgruppen og man har undersøgt 3 kommuner ift. borgere som er anbragt på andre døgntilbud grundet svær selvskadende adfærd, og her har man fundet 5 borgere. Jf. afsnit 2.

2. Udgifter til Holmstrupgård afdelinger der modtager selvskadende unge
I forbindelse med denne analyse har man ønsket at beregne de nordjyske kommuners udgifter til døgntilbud,
hvor de nordjyske borgere med svær selvskadende adfærd visiteres. Det har dog vist sig svært at identificere
disse tilbud, da der anvendes en bred række tilbud, som ikke blot modtager unge med selvskadende adfærd,
men hvor målgruppen er væsentligt bredere. Heraf anvendes bl.a. en række forskellige private tilbud, der ikke
har selvskadende adfærd som målgruppe, og hvor der ofte iværksættes særforanstaltninger for at kunne håndtere målgruppen. Der har også vist sig en tendens til at de unge med selvskadende adfærd i en periode anbringes
på åbne afdelinger i regi af sikrede institutioner fx Den sikrede institution Grenen, Specialinstitutionen Skodsborg og Opholdsstedet Bakkegården.
Dette understøttes af den analyse, der er foretaget, hvor der er gennemgået 14 forskellige borgersager. Analysen viser, at der anvendes forskellige private opholdssteder til disse borgere uanset om det er før eller efter
indskrivning på Holmstrupgård eller om det er som alternativt anbringelsessted til Holmstrupgård. Det eneste
opholdssted, der anvendes til flere borgere af de analyserede borgere, er således Holmstrupgård.
I nedenstående afsnit foretages en analyse på de nordjyske kommuners udgifter til Holmstrupgård. Holmstrupgård er et døgntilbud som drives af Region Midtjylland, hvor en af målgrupperne er unge med svær selvskadende
adfærd. Tilbuddet er endvidere VISO leverandør indenfor målgruppen: ”Børn og unge med svære og komplekse
psykiske vanskeligheder som f.eks. er unge med selvskade”. Derudover har Holmstrupgård en specifikke afdeling
kun til unge med selvskadende adfærd og et struktureret samarbejde med behandlingspsykiatrien om målgruppen.
Der er udvalgt 5 afdelinger, hvor de nordjyske borgere med selvskadende adfærd kan anbringes på Holmstrupgård, men der må tages højde for at der på 4 ud af 5 af disse afdelinger også modtages unge med problemstillinger som svær spiseforstyrrelser, svær angst og andre psykiatriske diagnoser.
De fem afdelinger der undersøges på Holmstrupgård er:
•
•
•
•
•

Døgnafdelingen Engen
Døgnafdelingen Kvisten
Døgnafdelingen Lunden
Fyrretoppen
Æblevangen (denne afdeling er blevet undersøgt, men der har ikke været nordjyske borgere på denne afdeling i perioden 2017-2020)

Nedenfor fremgår data for Holmstrupgårds navngivne afdelinger. Dataene er trukket af region Midtjylland, som
er driftsherre for Holmstrupgård.

Tabel 1: Nordjyske borgere på Holmstrupgård afdelinger 2017- 1/8 2020

Afdelinger
DØGNAFD. ENGEN
DØGNAFD. KVISTEN
DØGNAFD. LUNDEN
FYRRETOPPEN
Hovedtotal

2017
1
3
2

2018
1
3
2

6

6

2019

2020

1
3
1
5

1
2
2
6

2017-2020
1
3
3
2
9

Tabel 2: Kommuner der har haft borgere på de navngivne afdelinger i perioden 1/1 2017 – 1/8 2020

Betalerkommune
Brønderslev Kommune
Mariagerfjord Kommune
Rebild Kommune
Thisted Kommune
Vesthimmerlands Kommune
Aalborg Kommune*
Hovedtotal

2017
2
1
1
1

2018
2
1
1
1

1
6

1
6

2019
2
1

2020
2
1

1
1
5

1
1
6

Antal unikke borgere
2017-2020
3
1
1
1
1
2
9

* der er visiteret endnu en borger i september 2020, denne borger er dog ikke medtaget da der kun kigges på perioden frem
til august 2020

Tabel 3: De nordjyske kommuners udgifter til Holmstrupgård afdelinger i perioden 1/1 2017 - 1/8 2020

Afdelinger
DØGNAFD. ENGEN
DØGNAFD. KVISTEN
DØGNAFD. LUNDEN
FYRRETOPPEN
Hovedtotal
Gennemsnitlige udgifter
pr. døgn

2017
1.251.136
4.238.042
2.687.201

2018
226.679
3.103.461
2.710.855

2019

2020

6.040.995

1.629.360
3.241.745
182.781
5.053.886

2.190.724
2.668.042
3.887.812
8.746.578

8.176.379
4.056

3.905

4.570

5.789

Som det ses af ovenstående har 6 nordjyske kommuner visiteret 9 borgere til afdelingerne på Holmstrupgård i
perioden 2017- 1/8 2020. Region Midtjylland oplyser at gennemsnitslængden for de borgere der har afsluttet
forløb på Holmstrupgård i perioden er i alt 3,27 år.

3. Udgifter pr. forløb for borgere med selvskadende adfærd
I nedenstående præsenteres data for konkrete borgerforløb fordelt på henholdsvis udgifter til det samlede forløb og udgifter til opholdssteder. For at se en oversigt over de samlede data henvises til bilag 2.
Borgerne som der gennemgås, er udvalgt på følgende måder:
•
•

Borgere på Holmstrupgård: Er udvalgt ud fra hvilken afdeling de er anbragt på dvs. anbringelsesårsagen
er ikke kendt.
Borgere på andre tilbud: Er udvalgt ud fra gennemgang af sager i to kommuner, samt to konkrete borgere, der er udpeget af psykiatrien, og som alle har ophold i en tredje kommune. De tre kommuner der
figurerer sager fra er: Mariagerfjord, Hjørring og Aalborg Kommune.
o Arbejdsgruppen har valgt denne tilgang da der ikke registreres på målgruppen, og det vurderes
at det er et stort arbejde at gennemgå sager i alle kommunerne, hvorfor man har søgt at minimere kommunernes ressourcepres så meget som muligt.

Der er identificeret i alt 16 forskellige borgere, hvoraf de 9 er anbragt på Holmstrupgård, og 7 borgere fra 3
kommuner, som er anbragt på andre botilbud. Borgerne som er anbragt på andre botilbud er fundet ved at
gennemgå sager fra 2 kommuner samt to udpegede borgere fra psykiatrien, som begge har ophold i en tredje
kommune. På baggrund af at der er fundet borgere i 7 kommuner vurderes, det at der er borgere i målgruppen
i de øvrige kommuner såfremt man gennemgår sagerne (der kan dog være undtagelser eks. ift. Læsø Kommune).
Udgifter pr. borgerforløb
Gennemgang af borgerforløbene viser en stor forskel på udgifterne til de gennemgåede borgere. Forskellen
hænger i høj grad sammen med hvor længe borgeren har været visiteret til ydelser, men der ses dog en lille
sammenhæng ift. at der er en større mængde af borgerne der har været anbragt på Holmstrupgård, som har
længere og dyrere forløb. Dette kunne tyde på at borgere med de mest komplekse forløb visiteres til holmstrupgård.
I nedenstående tabel vises de samlede udgifter og gennemsnitlige forløb for de to grupper af borgere der kigges på:

Samlede udgifter for
hele forløbet

Gennemsnitlige antal
år pr. persons samlede Samlede udgifter til opforløb (frem til 1/8-20) holdssteder

Borgere på andre opholdssteder (i alt 5
borgere)

23.163.857

3,66 år

Borgere på Holmstrupgård (i alt 9 borgere)

50.239.850

5,24 år

I alt

73.403.706

4,45 år

21.750.349

47.595.944

69.346.294

Gennemsnitlige antal år på opholdssteder pr. person (frem
til 1/8-20)

2,05 år

3,10 år1

2,58 år

Som det fremgår af ovenstående tabel, så har kommunerne anvendt i alt 69,3 mio. kr. på opholdssteder til de
14 borgere der undersøges. Borgerne har i gennemsnit været på opholdssteder i 2,58 år pr. person. Udgiftsniveauet pr. borgerforløb illustreres i nedenstående figurer.

1

Dette tal adskiller sig fra det der er opgivet fra Holmstrupgård, fordi de kigger på antal udskrevne borgere og der her kigges på antal år i alt på opholdssteder frem til den 1. august 2018 dvs. en del af borgerne er stadig indskrevne på opholdssteder.

Figur 1: Udgifter til borgere, anbragt på øvrige opholdssteder

Udgifter pr. borgerforløb, øvrige opholdssteder
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Figur 2: Udgifter til borgerforløb, anbringelse på Holmstrupgård
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Forløbenes længde
De unge har stort set alle været døgnanbragt første gang før de var fyldt 18 år. Ingen af forløbene er afsluttet
forstået på den måde, at borgerne fortsat modtager hjælp fra socialområdet. Heraf modtager 6 ud af de 14
borgere i dag mindre indgribende tilbud end døgntilbud som eks. støtteperson, eget værelse/kollegielignende
opholdssted eller bistand til uddannelse, heraf har 4 været anbragt på Holmstrupgård og 2 på øvrige opholdssteder.
Figur 3: Udgifter og forløbslængde, borgere anbragt på øvrige opholdssteder

Udgifter og længde på forløb, borgere på øvrige opholdssteder
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Figur 4: Udgifter og længde på samlet forløb,, borgere anbragt Holmstrupgård
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4. Beskrivelse af konkrete borgercases
Nedenstående er tre eksempler på borgerforløb, hvor den primære udfordring er svær selvskadende adfærd.
Casene er blot eksempler på nogle forløb, og er udarbejdet med udgangspunkt i konkrete sager, men hvor oplysninger er ændret og forløbene justeret i en grad så de ikke er personhenførbare.
De to første cases er baseret på borgere, som indenfor de seneste to år er visiteret grundet svær selvskadende
adfærd, og den tredje case er baseret på en borger som for flere år siden har været gennem et socialt rehabiliterende forløb grundet svær selvskadende adfærd, og nu modtager meget få indsatser fra socialområdet.
Borgercasene er udarbejdet på baggrund af input fra børne- og ungepsykiatrien i Region Nordjylland og informationer fra socialområdet i kommunerne.

Camillas forløb fra 14 til 18 år
Camilla er 14 år da hun henvises til psykiatrien første gang. Den første kontakt til psykiatrien skete fordi hun selv
tog kontakt til et uvisiteret socialt tilbud i kommunen. Hun forklarer selv at hun har det svært derhjemme, at der
er mange konflikter i hjemmet, og at hun overvejer selvmord. Det sociale tilbud sørgede straks for, at hun kom
ind til den psykiatriske skadestue, hvor hun fik et samtaleforløb.
Herefter henviser egen læge hende til psykiatrien grundet mistrivsel, selvmordstanker og hallucinationer. Psykiatrien indlægger hende, og hun udviser her selvmordstruende adfærd, selvskadende adfærd, hvor hun skærer i
sig selv og det er ofte nødvendigt at anvende tvang. Hun udskrives efter en kort indlæggelse til opfølgning i
psykiatrisk regi, der igangsættes ikke nogen sociale indsatser.
Da hun er 15 år begynder hun at tage overdosis af håndkøbsmedicin, og hun tvangsindlægges 6 gange i løbet af
½ år. Hun modtager ydelser i psykiatrien og et uvisiteret rådgivningstilbud i kommunens ungeområde. Nu begynder indtaget af håndkøbsmedicin at eskalere til indtag af fremmedelementer som skruer, søm og batterier.
Det bliver nødvendigt med langt over 100 operationer for at få fremmedlegemer ud. Kommunen bevilger en
støttekontaktperson i 1 time om dagen, som efter kort tid justeres til 2 timer om dagen.
Camilla er nu 17 år og den selvskadende adfærd har nu fået karakter af en misbrugslignende adfærd, hvor hun
er blevet afhængig af at sluge fremmedlegemer såvel som af de efterfølgende operationer. Kommunen visiterer
hende til et botilbud, som ikke kan håndtere hende og hun tvangsindlægges i 3 måneder på en sikret institution
for at man kan arbejde med afrusning af misbrugsadfærden. Der er sket en væsentlig forbedring under tvangsindlæggelsen, hvor hun selv beskriver at hun har det bedre, og misbrugsadfærden begynder at komme mere
under kontrol. Men forbedringen bliver ikke samlet op.
Hun udskrives dagen før sin 18 års fødselsdag, og må vente 10 dage før hun kan komme ind på et nyt botilbud.
Kommunen har sørget for, at hun i de 10 dage kan opholde sig på forsorgshjem, og hun tilbydes endvidere frivillig
anbringelse i psykiatrien. Men adfærden forværres drastisk. Hun anbringes nu på et socialt botilbud igen (døgnpris ca. 6000 kr.). Hun har pt. været anbragt på dette botilbud i et halvt år, med flere indlæggelser i psykiatrien.
Bekymringen er at den selvskadende adfærd fortsat er eskalerende.
Ellen, 14-19 år
Ellen vokser op som eneste barn med en kronisk syg mor, der ofte er somatisk indlagt. Hun er veltalende, opmærksom og ønsker at passe på alle omkring sig.
Da hun er 14 år opdager en lærer et blåt mærke på hendes kind, og der rettes særlig opmærksomhed mod Ellen.
I den forbindelse opdager man, at hun har en spiseforstyrrelse. Hun indlægges første gang på somatisk afdeling
i en alder af 15 år på grund af lavt BMI og hun bliver tilknyttet børne- og ungepsykiatrien. Hun tager på, og får
normalt BMI, men man opdager nu, at hun er selvskadende. Hun slår sig selv og udvikler herfra en adfærd, hvor
hun begynder at skære i sig selv.

Psykiatrien diagnosticerer hende med OCD, personlighedsforstyrrelser og narcissisme, og da hendes selvskade
bliver mere og mere voldsom bliver hun indlagt på psykiatrien med tvang. Kommunens socialområde visiterer
hende til et privat botilbud, der ikke er specialiseret i selvskade. Tilbuddet har svært ved at rumme hendes selvskade og nu begynder en periode, hvor hun flere gange bliver indlagt med tvang på psykiatrien i kort tid. Hun
begynder at udvikle mere og mere udadreagerende adfærd, og smadrer døre og inventar. Konsekvensen er at
botilbuddet smider hende ud, og hendes reaktion gør, at man igen bliver nødt til at indlægge hende i psykiatrien
med tvang.
Kommunen vælger at visitere hende til Fyrretoppen på Holmstrupgård, som er specialiseret i unge med svær
selvskadende adfærd. Hun er nu 17 år.
Ellens primære selvskade er åreladning, men hun anvender også andre metoder til selvskade som kvælning og
hun slår i perioder også sig selv. Fyrretoppen sørger for at hun følges af den samme gruppe og at der altid er to
medarbejdere tilknyttet hende (en primær og en sekundær), hvilket gør at medarbejdergruppen kan ”være” i
hendes voldsomt selvskadende adfærd. De arbejder med, at hun skal lære at regulere sig selv gennem en anden
adfærd end selvskaden, og det gør, at hun langsomt forstår, at hun er et sted, der kan rumme hende. Der nævnes
eksempelvis en episode hvor Ellen sidder med en strømpe om halsen i flere timer og langsomt kvæler sig selv.
Medarbejderne skiftes til at være ved hende, snakke med hende og arbejde med regulering af følelser under
hele forløbet, mens de er i tæt kontakt med psykiatrien og egen læge. Episoden slutter med at Ellen frivilligt
fjerner strømpen og siger ja til en snak med hendes kontaktperson i psykiatrien, som kører ud på Fyrretoppen
til en ambulant samtale.
Der er tæt kontakt med botilbuddet, psykiatrien og somatikken ligesom der oparbejdes et godt samarbejde med
moren. Ellen går fra at have mange indlæggelser med tvang til ingen. Den primære årsag hertil er, at Fyrretoppen
kan rumme hendes selvskade og derigennem arbejde med regulering af følelser.
Ellen er i dag 19 år og har afsluttet 9. klasse i folkeskolen og er begyndt på HF, og i gang med at tage kørekort.
Hun er er stadig på Fyrretoppen, men der er lavet aftale om, at hun skal flytte i en lejlighed på Holmstrupgård,
og Ellen drømmer om at det er starten til, at hun kan få hendes egen lejlighed. Kommunen har i samarbejde med
psykiatrien og Holmstrupgård lavet en plan for at Ellens drøm kan gå i opfyldelse.

Miriams forløb, 15 år
Miriam på 15 år henvises til afsnittet for spiseforstyrrelser i regionen grundet spiseforstyrrelse. Spiseforstyrrelsen har karakter af selvskadende adfærd, hvor hun i perioder slet ikke indtager mad eller væske.
Der er et godt samarbejde med forældrene, men både psykiatrien og kommunen vurderer, at hun behov for
massiv professionel støtte, og både kommune og psykiatri peger på Holmstrupgård. Forældrene ønsker ikke at
placere deres 15 årige datter mere end 100 km. væk.
Det aftales, at forældrene vil indvilge i at hun anbringes på et lokalt botilbud, der har erfaring med unge med
psykiske udfordringer, men ingen erfaring med borgere med spiseforstyrrelser. Efter aftale mellem kommune,
psykiatri og botilbud søger man at opnormere botilbuddet med den nødvendige viden for at hun kunne håndtere
Miriam. Tilbuddet modtager undervisning fra psykiatrien i håndtering af spiseforstyrrelser, og guidning i kostplan
og struktur. Tilbuddet er dygtige til det relationelle arbejde, men mangler viden og erfaring ift. spiseforstyrrelsen
og den psykiatriske vinkel. Efter en uge på tilbuddet går Miriam i spisestop, og indlægges i psykiatrien. Her er
hun i 2 måneder, hvor hun er stabil og velfungerende, men en uge før udskrivning forværres hendes tilstand
fordi hun er urolig over at skulle tilbage på bostedet
Hun udskrives til botilbuddet sideløbende med ambulant forløb i psykiatrien, men efter to dage stikker hun af
hjem til sine forældre. Forældrene melder ud, at de har mistet tilliden til botilbuddet og ikke vil acceptere anbringelse igen. Kommunen tvangsanbringer nu pigen på Holmstrupgård, hvor hun pt. har været anbragt i kort
tid, hvorfor der ikke er resultater af denne anbringelse endnu.

Overvejelser
På baggrund af casene kan stille følgende spørgsmål til overvejelse:
•

•

Ville anbringelse på et højt specialiseret botilbud i nærmiljøet med struktureret samarbejde med psykiatrien have gjort en forskel for Camilla og Miriam? Og ville det i sidste ende kunne give billigere forløb med større kvalitet?
Borgere med selvskadende adfærd har lange forløb som kræver intensiv behandlingsindsats meget
tidligt, og adfærden eskalerer meget hurtigt. Det vil sige at jo senere man sætter ind jo længere forløb, og her kan halvt år uden indsatser eller med den forkerte indsats være altafgørende. Ville det
have gjort en forskel for Camilla, Miriam og Ellen, hvis der havde været andre kompetencer til rådighed i landsdelen?

Bilag
Bilag 1: Oversigt over udgifter og økonomi pr. borgerforløb

Bilag 1: oversigt over bilag og økonomi pr. borgerforløb
Udgifter til borgere med selvskadende adfærd, som ikke har været anbragt på Holmstrupgård

Dato første visitation

Borger Kommune*

Dato første visitation til opholdssted

Samlet udgift til borger

Slutdato

Gns. udgift pr.
heraf udgifter til op- Antal opdøgn på opholdsholdssteder
holdssteder steder

A

Kommune1

01-11-2011

03-08-2016

01-08-2020

9.474.772

8.557.538

1

5.865

B

Kommune 1

03-09-2019

14-03-2020

01-08-2020

1.012.685

914.112

1

6.529

C

Kommune2

31-01-2017

31-01-2017

01-08-2020

8.808.036

8.808.036

3

6.897

D

Kommune3

21-04-2017

10-04-2019

01-08-2020

1.904.029

1.777.490

3

3.798

1

3.427

E
Kommune3
19-12-2018
25-03-2019
01-08-2020
1.964.335
1.693.173
* Kommunerne er af personhenførbare årsager ikke angivet, men dækker over Hjørring, Mariagerfjord og Aalborg kommuner

Udgifter til borgere, som har været anbragt på afdelinger på Holmstrupgård som bl.a. modtager borgere med selvskadende adfærd

Borger Kommune*

Dato for første
Dato for første visitation til
visitation
opholdssted
Slutdato

Samlet udgift
til borger

heraf udgifter til
opholdssteder

heraf udgifter
til Holmstrupgård

Gns. udgift pr.
Antal opdøgn på opholdssteder holdssteder

heraf gnst. udgifter til
Holmstrupgård

F

Kommune 1

01-12-2012

03-06-2014

01-08-2020

11.194.836

10.943.725

10.844.600

2

9.508

9.480

G

Kommune 2

01-12-2015

01-07-2016

01-08-2020

2.615.025

1.905.527

1.477.815

2

4.442

4.829

H

Kommune 3

17-08-2018

01-01-2019

01-08-2020

1.800.810

1.742.502

1.718.058

2

5.378

7.311

I

Kommune 3

01-07-2016

09-03-2017

31-12-2019

4.717.486

4.717.486

2.063.042

1

5.668

5.668

J

Kommune 4

01-12-2017

28-03-2019

01-08-2020

2.325.120

2.309.121

2.309.121

1

4.693

4.693

K

Kommune 5

01-02-2012

18-11-2013

09-06-2020

6.996.006

6.955.647

6.955.647

1

3.943

3.943

L

Kommune 6

21-02-2018

21-04-2020

01-08-2020

816.625

635.685

635.685

1

6.232

6.232

M

Kommune 6

19-06-2013

05-01-2017

01-08-2020

7.575.525

6.578.054

6.578.054

1

5.196

5.196

Kommune 6
30-06-2012
01-05-2013
01-08-2020
12.198.416
11.808.197
7.997.225
2
4.459
* Kommunerne er af personhenførbare årsager ikke angivet men dækker over: Brønderslev, Mariagerfjord, Rebild, Thisted, Vesthimmerland og Aalborg

3.732

N
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Beskrivelse af nyt botilbud til unge med svær
selvskadende adfærd
Baggrund
Den Administrative Styregruppe på socialområdet (DAS) nedsatte i foråret 2019 en arbejdsgruppe
med det formål at se på udfordringer og løsninger vedr. tilbud til unge med svær selvskadende adfærd, herunder specifikt om der er behov for at oprette botilbudspladser til målgruppen.
Arbejdsgruppen blev nedsat i lyset af, at flere kommuner oplever udfordringer med målgruppen af
unge med svær selvskade (over og under 18 år). Der er tale om unge, som ikke kan rummes i de eksisterende sociale tilbud samtidig med, at de ikke er i målgruppen til udelukkende at have en behandlingsindsats i hospitalspsykiatrien.
Som led i arbejdsgruppens arbejde blev der igangsat en afdækning af målgruppens størrelse. På
samme tid blev det aftalt at gøre nogle indledende overvejelser om oprettelse af et botilbud til målgruppen.
På denne baggrund og idet der var en indikation af at være et borgergrundlag for et tilbud, bad arbejdsgruppen Specialsektoren og Psykiatrien om at lave et ideoplæg til et regionalt drevet botilbud,
hvor der kan tilbydes en intensiv socialpsykiatrisk indsats til denne målgruppe. Ideoplægget har dannet rammen for nærværende beskrivelse af et nyt tilbud.
Beskrivelsen er udarbejdet på baggrund af erfaringsudveksling med sammenligneligt tilbud i Region
Midtjylland, målgruppeerfaring fra Psykiatrien og mere generelle erfaringer fra opstart og drift af socialpædagogiske botilbud i Specialsektoren. Oplægget skal danne arbejdsgrundlag for etablering af
et nyt tilbud. Der vil være behov for dialog, tilsagn og i sidste ende godkendelse hos Socialtilsynet.
Oplægget blev drøftet i DAS den 20. august 2020. I den forbindelse blev Region Nordjylland bedt om
at kvalificere oplægget med overvejelser om takster og økonomi for opstart af tilbud.
Efter fornyet behandling på DAS den 27. maj 2021 blev FU Social og Region Nordjylland bedt om at
komme med et revideret udkast med henblik på at imødegå følgende bekymringer fra DAS og
Børne- og Ungedirektørkredsen:
- Bekymringer for den foreslåede finansiering af underskuddet, hvorfor der skal undersøges
forskellige måder at reducere risikoen for større underskud i opstartsperioden
- Bekymringer for om målgruppedefinitionen bliver for snæver, hvorfor det skal undersøges
om målgruppen fagligt kan justeres eller udvides.
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FU Social og regionen har efterfølgende mødtes to gange, og er blevet enige om justeringer i ideoplægget, som vurderes at kunne bidrage til et fagligt og økonomisk bæredygtigt tilbud samt i et vist
omfang reducere underskuddet i opstartsperioden.

Formål og vision
Igennem de senere år er der sket en stigning i antallet af unge, der har selvskade i så alvorlig en
grad, at der er behov for en helhedsorienteret indsats på tværs af sektorer.
Den selvskadende adfærd kan have karakter af livstruende adfærd eller trang til misbrug gennem
selvskade. Det fører dermed ofte til akutte indlæggelser, eventuelt som en tvangsindlæggelse. Målgruppen har ikke nødvendigvis fået konstateret en psykiatrisk lidelse. Ofte er der dog brug for, at
man kan indlægge i kort tid for derefter hurtigt at udskrive den unge til et specialiseret socialpsykiatrisk botilbud, optimalt et botilbud med specifikke kompetencer, som rummer målgruppens kompleksitet.
Et sådan botilbud findes ikke på nuværende tidspunkt i den nordjyske region. Visionen er, at de unge
- også dem under 18 år, som hidtil har boet hjemme – fremover ikke behøver at flytte til tilbud i andre regioner. Tilbud som er langt væk fra deres nærmiljø og pårørende og dermed gør det vanskeligt
at inddrage forældrene i den miljøterapi, der foregår på et specialiseret tilbud.
Der er derfor brug for at tænke nyt omkring, hvordan disse ofte meget sårbare og syge unge kan sikres adgang til den rette behandling på specialiseret niveau i deres eget nærmiljø, hvor den unge ikke
selv har ansvaret for at bygge bro mellem to eller flere stole, men hvor det professionelle miljø omkring den enkelte arbejder tæt og koordineret sammen.
God behandling af den unge vil fordre, at den unge så vidt muligt opholder sig på bostedet med psykiatriens kompetencer tæt på, som både konsulent, sparringspartner og team om den enkelte unge.
For at man som medarbejder kan føle sig såvel kompetent som tryg ved selvskade i svær grad, kræves en sikkerhed i, at man ikke står alene som medarbejder på bostedet, men at der arbejdes på
tværs. Dertil er det essentielt at der ydes supervision til medarbejderne fra kompetente konsulenter
med erfaring om denne målgruppe.
Den faglige vurdering er, at den optimale behandlingsindsats til denne type af unge patienter/borgere med svær og ofte behandlingskrævende selvskade bedst gives ved en socialpsykiatrisk indsats i
et tilpasset nærmiljø. Et nærmiljø, hvor udvikling af autonomi, med fokus på identitet og affektregulering er i fokus – og ikke i et hospitalsmiljø, hvor alt omhandler sygdom, og hvor en forestående udskrivelse ofte opleves som et svigt og en oplevelse af, ikke at være syg på den rigtige måde. Det betyder, at det er væsentligt, at den unge tilbydes en indsats der sker via den rette miljøterapeutiske
indsats, som gives på et socialpsykiatrisk botilbud.
Dette betyder dog ikke, at der ikke er en opgave for psykiatrien. Tværtimod så skal indsatsen i stedet laves på botilbuddet ved ambulante forløb med mulighed for at køre ud ved udeblivelser og med
mulighed for at lave hurtige indsatser. Herved kan man forebygge tvangsindlæggelser, der ofte kan
medføre øget brug af tvang og deraf en fratagelse af autonomi og en mislykket affektregulering. Ligeledes er det væsentlig at der er et formaliseret samarbejde mellem
botilbud og behandlingspsykiatrien, hvor der i fællesskab arbejdes ud fra en ensartet tilgang til de
unge. Det er altgørende at botilbud og behandlingspsykiatri har samme forståelser og tilgange i indsatsen til de unge.
Intentionen er således at få etableret et tilbud med en tværfaglig og tværsektoriel koordineret indsats, hvor opgaven omkring den enkelte tilrettelægges mest hensigtsmæssigt. Med en indsats hvor
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der er kort vej fra botilbud til psykiatri, og hvor indsatsen leveres tæt på den unges hverdag og familie i samspil med den kommunale myndighed.
En afledt positiv effekt af et sådan botilbud kunne endvidere være at den viden som genereres i takt
med at der oparbejdes erfaring på sigt bruges til at etablere et videns- og læringscenter. Herigennem kunne man understøtte en endnu bredere del af unge med selvskadeproblematikker gennem
viden til fagpersoner m.v. (skole, sagsbehandlere, andre botilbud pårørende m.v.) i forhold til både
håndtering og forståelse af selvskade.

Målgruppen
Der har løbende været arbejdet med målgruppebeskrivelsen til tilbuddet med henblik på at sikre et
tilstrækkeligt borgergrundlag. Det har givet anledning til en opdeling mellem en primær og en sekundær målgruppe.
Begge målgrupper kan profitere af samme miljøterapeutiske indsats fra et specialiseret socialpsykiatrisk døgntilbud og har behov for ambulant behandling fra børn- og ungepsykiatrien.

Primær målgruppe – Unge med svær selvskadende adfærd og behov for en intensiv
socialpsykiatrisk døgnindsats
Målgruppen udgøres af normalt begavede unge i alderen 14 – 23 år med en svær selvskadende adfærd, som har behov for en intensiv socialpsykiatrisk indsats på et botilbud med tæt tilknytning til
børne- og ungdomspsykiatrien i form af ambulant udredning og behandling.
Målgruppen vil ofte have ko-morbiditet med diagnoser som for eksempel:
•
•
•
•

Unge med udviklingsforstyrrelser som autismespektrumforstyrrelser og ADHD/ADD
Unge med skizofreni, OCD eller andre psykiatriske diagnoser
Unge med personlighedsforstyrrelser (f.eks. borderline)
Unge med spiseforstyrrelser som udtryksform for selvskade eller i ko-morbiditet med f.eks. en
udviklings- eller personlighedsforstyrrelse.

Disse bagvedliggende problematikker forstærker kompleksiteten, men er hverken eksklusions- eller
inklusionskriterier ved målgruppen. Ovenstående eksempler vil ofte eksistere i ko-morbiditet ligesom majoriteten af de unge vil have angst og depressive perioder i sammenhæng med andre udfordringer.
Det afgørende er, at den unge har funktionshæmmende selvskade som den primære udfordring, der
i perioder kan være af livstruende karakter – herunder selvmordsadfærd - med behov for indlæggelse og akutbehandling såvel psykiatrisk som somatisk.
Der kan både være tale om unge som modtager/har modtaget behandling i psykiatrien og unge som
ikke har. Med psykiatrien tæt på, vil der være en let adgang til en vurdering af, om der skal foretages
en udredning, hvor man derefter kan målrette indsatsen endnu bedre.
De indskrevne borgere med svære selvskadeproblematikker kan både være unge, hvor selvskadende
er i den mest akutte og ekstreme fase, samt unge hvor indsatsbehovet er mindre intensivt og mere
stabilt. Det bør dog understreges, at sidstnævnte unges indsatsbehov stadig kan være stort og omfangsrigt, og det blot er selvskadens udtryksform der er mindre kaotisk. Alle borgere i denne målgruppe har alle selvskadeproblematikker, som potentielt er livstruende, men selvskadens udtryksform kan være mere eller mindre stabil.
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Målgruppen sammensættes ud fra en konkret vurdering i forhold til den enkelte unge og til gruppen
på afdelingen som helhed.

Sekundær målgruppe – Unge med behov for en intensiv socialpsykiatrisk døgnindsats
Målgruppen udgøres af normalt begavede unge i alderen 14 – 23 år med intensive psykiatriske problemstillinger. Unge der har behov for en intensiv socialpsykiatrisk indsats på et botilbud med tæt
tilknytning til børne- og ungdomspsykiatrien i form af ambulant udredning og behandling.
Målgruppen vil have sammenlignelige diagnoser som målgruppen med svær selvskadende adfærd,
da disse diagnoser oftest ligger bag den selvskadende adfærd og omfatter eksempelvis:
•
•
•
•

Unge med udviklingsforstyrrelser som autismespektrumforstyrrelser og ADHD/ADD
Unge med skizofreni, OCD eller andre psykiatriske diagnoser
Unge med personlighedsforstyrrelser (f.eks. borderline)
Unge med spiseforstyrrelser i ko-morbiditet med andre lidelser f.eks. udviklings- eller personlighedsforstyrrelser

Ovenstående eksempler vil oftest eksistere i ko-morbiditet ligesom majoriteten af de unge vil have
angst og depressive perioder i sammenhæng med andre udfordringer. Eksklusions- og inklusionskriteriet – i forhold til denne sekundære målgruppe - er hvor funktionshæmmende den unges udfordringer er, og dermed ikke om de unge har en selvskadende adfærd eller ej.
Mange af de unge er ikke færdigdiagnosticerede, hvorfor deres indsatsbehov og diagnoser med tiden kan forandre sig. Det kan være unge som bliver visiteret med én problemstilling og med tiden
f.eks. udvikler skizofreni, hvorfor indsatsbehovet øges.
Målgruppen sammensættes ud fra en konkret vurdering i forhold til den enkelte unge og til gruppen
på afdelingen som helhed.
Den sekundære målgruppe ligger i periferien af den primære målgruppe og kan netop profitere af
samme indsats.

Organisering og samarbejde
Tilbuddet drives og etableres af Specialsektoren, Region Nordjylland og defineres indenfor Servicelovens §§ 66 og 107.
Målgruppen for botilbuddet er kendetegnet ved særligt svære problemstillinger, hvis håndtering
kræver et tæt samarbejde og en koordineret indsats mellem handlekommune, botilbuddet og behandlingspsykiatrien, - som størstedelen af de unge forventelig har tilknytning til i form af indlæggelser eller ambulant udredning og behandling.
Specialsektoren leverer den socialpsykiatriske indsats, mens Psykiatrien leverer den ambulante psykiatriske vurdering/udredning/behandling til målgruppen. For at sikre kontinuitet i forløbet omkring
de unge der allerede er kendt af Psykiatrien, bidrager Psykiatrien også med konsulentbistand og til
den løbende nødvendige kompetenceudvikling.
Supervision af tilbuddets personale vil være omkring den socialpsykiatriske indsats. Det vil være hensigtsmæssigt at indkøbe supervision fra konsulenter fra lignende botilbud med specialviden om målgruppen.
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Med henblik på at understøtte de unge i forbindelse med eventuel tilbagevenden til hjemmet eller
indflytning i egen bolig eller mindre indgribende tilbud, kan der ligeledes generelt være et behov for
mere bredt at overveje fælles kompetenceudvikling på tværs af Psykiatrien, Specialsektoren og de
nordjyske kommuner.
Det er ligeledes vurderet, at der i forbindelse med etableringen af tilbuddet oprettes et samarbejdsforum mellem kommunerne og Regionen. Dette forum har bl.a. det formål at sikre borgergrundlaget
til tilbuddet, at understøtte en god efterfase for borgere ved afsluttede forløb på tilbuddet, samt genere viden om målgruppen. Der skal arbejdes videre med en model for samarbejdet.
Tilbuddets forventes ligeledes omfattet af det forstærkede samarbejde for at understøtte tilbuddets
opstart og driftssikkerhed.

En intensiv socialpsykiatrisk indsats
Målgrupperne er borgere med behov for en massiv socialpsykiatrisk indsats. Den socialpsykiatriske
indsats skal understøtte og holde den unges fysiske, psykiske og sociale udvikling på rette spor.
Dette sker gennem mentaliseringsbaseret miljøterapi og ved at tilbyde den unge trygge rammer i et
inkluderende miljø med fokus på specialiseret relationsbehandling (jeg-støtte, stabil identitetsudvikling, affektregulering mv.).
Indsatsen planlægges altid med udgangspunkt i den enkeltes særlige behov for støtte med henblik
på at øge selvstændighed og social formåen. Undervejs i forløbet vil der være brug for at få gradvis
mere fokus på verden udenfor bl.a. med henblik på afklaring af uddannelses- og beskæftigelsesmæssige muligheder og kompetencer.
I botilbuddet og i Psykiatrien arbejdes der med udgangspunkt i samme miljøterapeutiske forståelse
og referenceramme for at understøtte kontinuiteten i indsatsen omkring de unge, specialisering,
samt et fælles fagligt udgangspunkt for personalet.

Personale
Da der er tale om håndtering af meget komplekse problemstillinger, vil der blive lagt vægt på, at botilbuddet bemandes af en tværfaglig personalegruppe, som med en bred vifte af kompetencer, erfaringer og specialviden om målgruppen, kan supplere hinanden og understøtte det helhedsorienterede perspektiv i indsatsen. Personalesammensætningen vil overvejende bestå af socialpædagoger
og ergoterapeuter. Endvidere vil der være sygeplejersker, psykolog, to nattevagter, en administrativ
medarbejder, en pedelfunktion samt en medarbejder til køkken og rengøring. Ledelsesmæssigt er
udgangspunktet en tilbudsleder og én afdelingsleder.
Det er vigtigt at der både sker kompetenceudvikling i konkrete psykiatriske problemstillinger, og at
der kontinuerligt indtænkes fast supervision – herunder eventuel tværsektoriel supervision.
Det er væsentligt, at personalet allerede fra opstart af tilbuddet har viden om omsorgssvigt, mentalisering og har kompetencer både inden specialpædagogikken og viden om børn og unges normale
udvikling. Alt fagpersonale forventes ligeledes at skulle tage en miljøterapiuddannelse med varighed
af ca. et år.
Hertil er det nødvendigt, at der fra opstart af tilbuddet er specialviden og erfaring med særligt fokus
på patologien om selvskade samt udviklingsforstyrrelser og psykiatrisk sygdom til stede. Samtidig
skal der være et kontinuerligt fokus på nyeste viden og fortløbende kompetenceudvikling.
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De bygningsmæssige rammer og placering
Det er essentielt, at der skabes synergi og sammenhæng til Børne- og ungepsykiatrien og derfor er
det en forudsætning med en placering i umiddelbar kort køreafstand til Børne- og ungepsykiatriens
fremtidige placering i Aalborg Øst, således at den fysiske afstand mellem Psykiatrien og tilbuddet
fordrer et optimalt samarbejde.
Arbejdsgruppen har drøftet, at der på sigt kan komme et øget behov for pladser, hvorfor det vil
være en fordel, hvis den fremtidige grund til tilbuddet giver mulighed for udvidelse.
I forhold til indretningen er det vurderet at det vil være helt essentielt, at man kan inddele tilbuddet
i forskellige sektioner. Det skal bl.a. ses i sammenhæng med de unges aldersspredning og målgruppens karakteristika.

Antal pladser
Analysen som blev fremlagt for DAS i efteråret 2020 viser en anbringelsestid på 3,27 år i gennemsnit
og indikerer følgende efterspørgsel på alene den primære målgruppe:
• 3-5 nye borgere om året fra børne- og ungepsykiatrien.
• 9 borgere fra nordjyske kommuner på afdelinger på Holmstrupgård, som modtager målgruppen.
• 5 borgere anbragt på andre døgntilbud grundet svær selvskadende adfærd efter rundspørge ved 3
nordjyske kommuner
Udvidelsen med den sekundære målgruppe kan potentielt føre til et større borgergrundlag, men et
estimat for størrelsen skal vurderes nærmere af kommunerne.
Analysen viser dermed, at den umiddelbare efterspørgsel på pladser er på mellem 9 og 15 pladser,
hvis man alene fokuserer på nuværende borgere som Psykiatrien har kendskab til. Dertil er volumen
af den sekundære målgruppe endnu uvis og bør vurderes af kommunerne.
Med afsæt i det forventede behov for pladser og med fokus på tilbuddets bæredygtighed - såvel fagligt som økonomisk –arbejdes der med at etablere det nye tilbud med 10 pladser. Det er ikke muligt
at etablere et tilbud med under 10 pladser, da tilbuddet ikke vil være faglig og økonomisk robust.
Det er herudover ikke muligt at etablere dette tilbud i sammenhæng med andre tilbud i regionen.

Budget og takster
I nærværende afsnit præsenteres de overordnede bud på budget og takst. I udregningen hertil er
der forbehold som kan ændre sig, hvis tilbuddet skal realiseres. Forhold som svingende priser i anlægsbranchen, højere rente ved afskrivninger mv. Der er i det følgende taget udgangspunkt i løn og
omkostninger som de aktuelt fremstår.

Budget ved fuld drift
Tilbuddet forventes at kunne være økonomisk bæredygtigt efter 1-3 år med et pladsantal på 10 og
en belægningsprocent på 90. Der budgetteres med fire takstniveauer som præsenteres nærmere
nedenfor. I forhold til det forventede budget er der regnet med tre indskrevne borgere på højeste
takst, tre på næsthøjeste takst og 2 på næstlaveste takst og 2 på laveste takstniveau. Det vil give en
årlig indtægt på ca. 23,1 mio. kr. og vil udligne de tilsvarende driftsmæssige udgifter som ses i nedenstående oversigt.
Lønudgift, variabel
Lønudgift, fast

14,8 mio. kr.
3,1 mio. kr.
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Kurser
Direkte drift
Adm. Drift
E&K Udgifter
Finansielle udgifter
Overhead
Tilsyn
Fællesudgifter vedr. Specialsektoren
Driftsudgifter i alt

0,2 mio. kr.
1 mio. kr.
0,2 mio.kr.
0,7 mio. kr.
1,75 mio. kr.
1,2 mio. kr.
0,35 mio. kr.
0,45 mio. kr.
23,1 mio. kr.

Takster
På baggrund af erfaringer fra sammenligneligt botilbud i Region Midtjylland anbefales det at arbejde
med differentierede takster på fire niveauer. Det er væsentligt at pointere, at nedenstående takster
er gældende fra første driftsår og tager udgangspunkt i fuld belægning. Taksten ændres dermed ikke
selvom der gradvist indskrives flere borgere efter det første driftsår. Vurderingen er, at en tilpasset
takst efter den forventelige belægning det første år ikke vil skabe et attraktivt tilbud, idet de kommuner som eventuelt først vil anvende tilbuddet således, også bærer en ekstra udgift til opstarten.
Takst 4 er den højeste takst og takst 1 er den laveste. Det er væsentligt at bemærke, at de unges forløb og selvskadens udtryksform hurtigt kan ændre sig i deres indskrivningsperiode, hvorfor det er
realistisk, at den unge vil kunne rykke frem og tilbage i takstniveauerne alt efter indsatsbehov.
I beregningen af takstoverslagene er der taget udgangspunkt i et helhedstilbud til borgere, som ikke
er i den skolepligtige alder. Hvis den unge kan frekventere et skoletilbud, gives der afslag i døgntaksten. Eventuelt skoletilbud forudsættes leveret af beliggenhedskommune.
Med afsæt i ovenstående er der beregnet overslag på fire takster:
• Takst 4: Borgere i den mest akutte og ekstreme fase af deres selvskadeproblematik og med
tilbagevende indlæggelser i psykiatrien. 8.900,- kr.
Heri ATA tid samt løbende dokumentation svarende til: ca. 16 timer

• Takst 3: Borgere med behov for akut og intensiv indsats og med tilbagevendende indlæggelser i psykiatrien. 7.500,- kr.
Heri ATA tid samt løbende dokumentation svarende til: ca. 13 timer

• Takst 2: Borgere med behov for intensiv indsats, men hvor borgeren er i en mere stabil tilstand. Kan være med tilbagevendende indlæggelser i psykiatrien. 6.200,- kr.
Heri ATA tid samt løbende dokumentation svarende til: ca. 10 timer

• Takst 1: Borgere med behov for moderat indsats, i perioder intensivt. Selvskadens udtryksform er mere stabil, men hvor botilbuddets rammer er afgørende i at fastholde den unge i
deres positiv udviklingsforløb frem mod en mindre indgribende indsats, eventuelt visiteret til
et andet socialpsykiatrisk botilbud. Det forventes, at unge på takst 1 vil kunne frekventere et
aktivitets- eller skoletilbud og dermed give et afslag i døgntaksten. 4.800,- kr.
Heri ATA tid samt løbende dokumentation svarende til: ca. 6 timer og 30 minutter
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Som taksterne afspejler, kan de unges indsatsbehov være mere eller mindre akutte og intensive. For
at sikre, at et givent tilbud i forhold til den faglige bæredygtighed kan eksistere, viser det sig erfaringsmæssigt fra sammenlignelige tilbud, at der kun bør være tre indskrevne borgere med den mest
ekstreme form for selvskade og intensive behov. Dette skyldes at selvskadeproblematikkerne i de
mest ekstreme former kræver en særlig personaleopmærksomhed, robusthed og udholdenhed.
Takst 1 er desuden ikke en indskrivningstakst, men tiltænkt unge som er i et stabilt forløb men med
et fortsat behov for moderat indsats. De unges tilstand kan som nævnt hurtigt ændre sig til det
værre, også selvom de er på takst 1 og kan dermed risikere at rykke takstniveauer op igen. Denne
præmis gælder på alle niveauer.
På alle takstniveauer anvender medarbejderne 65% af deres arbejdstid som borgerrettet tid. For at
sikre den nødvendig tværfaglige og specialiserede indsats går resten går resten af tiden til kompetenceudvikling og relationel koordinering på grund af målgruppens kompleksitet, supervision, samarbejde med kommuner og Psykiatrien. Endeligt skal der tages højde for ferie- og sygdomsperioder.
For at tilbuddet kan levere den specialiserede indsats kan det desuden bemærkes, at det er nødvendigt at opretholde kontinuitet i personalegruppen, således at de rette og nødvendige kompetencer
og erfaringer indenfor målgruppen bevares. Et tilbud som dette, og af denne størrelse, vil dermed
også som udgangspunkt fastholde det fastansatte personale, selvom der skulle blive en periode med
ledige pladser.
I forbindelse med arbejdet med den videre etablering og ibrugtagning af tilbuddet arbejdes der videre med et takstoplæg for den sekundære målgruppe, hvor kommunerne inddrages via en fælles
arbejdsgruppe for den gode opstart samt i regi af DAS.
Refusion
Kommunerne får refusion af staten for en del af udgiften for særligt dyre enkeltsager defineret ved
sager, der overstiger en årlig udgift på 800.000. Det aktuelle refusionsbeløb for pladserne på det foreslåede tilbud kan ses i tabellen herunder. Det bemærkes, at refusionsbeløbet er udregnet som det
beløb kommunerne får refunderet ved en anvendelse af en helårsplads.
Oversigt over takstniveauerne inkl. refusion
Døgntakst
Takst 1
Takst 2
Takst 3
Takst 4
* Refusionen er udregnet med udgangspunkt i en helårsindskrivning

4.800
6.200
7.500
8.900

Helårsudgift
1.752.000
2.263.000
2.737.500
3.248.500

Refusion*

Nettoudgift

248.500
547.250
903.125
1.286.375

1.503.500
1.715.750
1.834.375
1.962.125

Sundhedsydelser og takstfinansierede ydelser fra Psykiatrien
I forhold til finansiering af Psykiatriens opgaver i relation til botilbuddet og ungegruppen er udgangspunktet følgende:
• Det samlede ambulante psykiatriske behandlingsforløb til de unge indgår som en sundhedsydelse
og finansieres derfor endeligt af Region Nordjyllands sundhedsbudget.
• Psykiatrisk konsulentbistand indgå som en del af taksten. Det omhandler bl.a.:
- Ugentlig deltagelse på behandlingskonferencer på bostedet med henblik på psykiatrifaglig
sparring på miljøterapien
- Undervisning i psykiatrifaglige emner til bostedets medarbejdere
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Konsulentbistand til supervision, støtte og uddannelse til personalet leveres af konsulenter fra tilbud
med konkret målgruppeerfaring. Der forventes at skulle ydes omfangsrigt supervision, uddannelse
og kompetenceudvikling til personalet for sikre den faglige bæredygtighed.

Opstartsøkonomi og underskudsdækning
I nærværende afsnit beskrives indholdet af opstartsøkonomi og driftsunderskud, en model for underskudsdækning samt scenarier, der illustrerer nogle tænkte eksempler på, hvordan underskuddet
kan udvikle sig ved forskellige præmisser.

Opstartsøkonomi
I forhold til ansættelse af personale vil en kommende tilbudsleder, afdelingsleder og øvrigt personale ansættes forinden opstart af flere hensyn. Ledere skal være etableret i deres rolle og sikre den
nødvendige koordinering og bedste grundlag for tilbuddets opstart. Tilbudslederens relative lange
ansættelse før driftsstart skyldes, at vedkommende skal arbejde med klargøring af tilbuddet. Denne
skal sikre, at det tværfaglige pædagogiske grundlag er til stede ved tilbuddets start, agere projektleder i etableringsfasen, sikre tilbuddets retningslinjer og procedurer, være den primære i rekruttering
af medarbejdere, samt sikre den endelige godkendelse hos Socialtilsynet. Forud for opstarten vil det
øvrige personale skulle klædes på via undervisning og støtte fra konsulenter.
I opstartsfasen vil personalenormeringen tilpasses belægningen i forhold til den løbende udvidelse.
Hertil vil det være nødvendigt at afholde udgifter til midlertidige fysiske rammer for det ansatte personale indtil et tilbud står klar til ibrugtagning.
I opstartsfasen er det ligeledes vigtigt, at Psykiatrien spiller en stor rolle. Børne- og Ungdomspsykiatrien vil skulle bidrage ind i et kommende botilbud med undervisning, sparring og medvirken til opstart og fortsat udvikling af et kommende tilbud. Der vil således være tale om en mere intensiv indsats i opstartsfasen og derefter en gradvis mindre indsats i takt med at kompetencer, erfaringer og
samarbejder oparbejdes.
Det beregnes, at en tilbudsleder ansættes ca. 8 måneder før opstart, afdelingsleder 3 måneder før
samt to medarbejdere ca. 2 måneder før opstart og øvrige medarbejdere ca. 1 måned før opstart.
I forhold til etablering og opstart vil der være udgifter svarende til ovenstående ansættelser før opstart. Herunder skal personalegruppen have undervisning og kurser og der vil være driftsmæssige
udgifter. Inden opstart af tilbuddet forventes der at være udgifter svarende til ca. 1,9 mio. kr.

Driftsunderskud
Et nyopstartet tilbud af denne karakter vil ikke kunne varetage fuld belægning fra opstartstidspunktet. Dertil er målgruppen for kompleks og indsatsen til målgruppen vil kræve indgående kendskab og
praksiserfaring, som ikke kan forventes fra første dag. Der opereres med en antagelse at tilbuddet
belægges med 50% det første år og gradvis normeres op til fuld belægning. Det forventes at det kan
tage op til 3 driftsår, før der er fuld belægning.

Model for underskudsdækning
I det der som beskrevet er udgifter for dels opstart samt et forventet underskud på op til de første
tre driftsår er det nødvendigt med en model som kan håndtere underskudsdækningen indtil det
fjerde driftsår.
I nedenstående beskrives den model, som kommuner og region imellem skal arbejde ud fra til at
håndtere tilbuddets opstartsudgifter og driftsunderskud.
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Region Nordjylland vil dække 25% af opstarts- og driftsudgifter de første tre driftsår. Fra det fjerde
år forventes tilbuddet at være i ordinær drift efter styringsaftalen. De resterende 75% dækkes af
kommunerne.
I forhold til håndtering af driftsudgifter inden opstart samt manglende indtægter som følge af lav belægning i opstartsperioden foreslås det, at kommunernes andel af underskudsdækningen håndteres
via en fordelingsnøgle kendt fra objektiv finansiering ud fra aflagt regnskab. Kommunerne forpligter
sig således på underskudsdækning i forhold til opstart og de første 3 driftsår. Kommunerne afklarer
internt fordelingsnøglen hertil f.eks. i forhold til principperne for objektiv finansiering.
Region Nordjyllands andel af underskudsdækning vil ligeledes medvirke som incitament til at regionen som driftsherre sikrer en effektiv drift af tilbuddet.

Scenarier der illustrerer potentielle underskud
Som nævnt forpligter både kommunerne og region sig til at dække udgifter forbundet med opstart og
driftsunderskud indtil det fjerde driftsår, såfremt der ikke er opnået fuld belægning inden. De reelle
økonomiske udgifter kendes ikke for nuværende, da det vil bero på den faktiske belægning i denne
periode. I dette afsnit præsenteres nogle scenarier som beskriver potentielle udfald for udskuddet.
Underskuddene kan minimeres hvis kommunerne og region samarbejder om at få fleste mulige borgere visiteret til tilbuddet.
Det er vigtigt at pointere, at scenarierne er illustrationer i forhold til, hvordan en opstartsperiode kan
se ud og giver en indikation af perioden og det eventuelle underskud. Det er således eksempler på
konsekvensscenarier for, hvordan et underskud kan udvikle sig.
Det første scenarie tager udgangspunkt i 50 % belægning det første år og herefter fuld belægning.
Det andet scenarie opererer med 50 % belægning det første år, 70% belægning i år 2 og fuld belægning herefter. Det sidste scenarie opererer med 50 % belægning det første år, 70 % i år 2, 80 % i år 3
og herefter fuld belægning. De økonomiske perspektiver for de tre scenarier er udfoldet nedenfor.
I alle scenarier opereres der med en belægning på 50 % - dvs. 5 indskrevne borgere – det første
driftsår og der regnes dermed med en forventning om 5 indvisiterede borgere fra tilbuddets start.
De variable omkostninger, der knytter sig til tilbuddets budget - og som kan tilpasses i første driftsår
- er de udgifter der direkte knytter an til personale, som indgår i dag- og aftenvagter.
Det er samtidig værd at bemærke, at omkostningerne for det nye tilbud er de aktuelle priser, hvor
f.eks. anlægsbranchen oplever store prisudsving. Der må således påregnes en justering af anlægsomkostninger ved tilbuddets etablering.
Økonomi for Scenarie 1
I første scenarie opereres der med en præmis om at tilbuddet i første driftsår belægges med 50 % og
fra det efterfølgende år er der fuld belægning. Der er således beregnet et forventet underskud ud
fra præmissen om en belægning på 50 %. Underskuddet indebærer lønudgifter, kursusaktivitet, renteafskrivninger for etablering af tilbud mv. I alt forventes udskuddet i første driftsår at blive ca. 3,8
mio. kr. (Hvis der ikke er indskrevet fem borgere ved opstart, vil underskuddet blive større.) Dermed
et underskud på:
Etablering og opstartsudgifter: 1,9 mio. kr.
Første driftsår: 3,8 mio. kr.
Underskud i alt: 5,7 mio. kr.
Regionens andel: 1,425 mio. kr.
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Kommunernes andel: 4,275 mio. kr.
Økonomi for Scenarie 2
I andet scenarie er præmissen ligeledes 50 % belægning det første driftsår, herefter en belægning på
70 % i år 2 og endelig fuld belægning i år 3. Det giver et underskud på ca. 3,8 mio. kr. i år 1 og 1,43
mio. kr. i år 2. Samlet set et underskud på ca. 7,13 mio. kr. i dette scenarie. Dermed et underskud på:
Etablering og opstartsudgifter: 1,9 mio. kr.
Første driftsår: 3,8 mio. kr.
Andet driftsår: 1,43 mio. kr.
Underskud i alt: 7,16 mio. kr.
Regionens andel: 1,8 mio. kr.
Kommunernes andel: 5,37 mio. kr.
Økonomi for Scenarie 3
I andet scenarie er præmissen ligeledes 50 % det første driftsår, herefter en belægning på 70 % i år
2, 80 % belægning i år 3 og herefter fuld belægning. Det giver et underskud på ca. 3,8 mio. kr. i år 1
og 1,43 mio. kr. i år 2, samt 0,3 mio. kr. i år 3. Samlet set et underskud på ca. 7,43 mio. kr. i dette
scenarie. Dermed et underskud på:
Etablering og opstartsudgifter: 1,9 mio. kr.
Første driftsår: 3,8 mio. kr.
Andet driftsår: 1,43 mio. kr.
Tredje driftsår: 0,3 mio. kr.
Underskud i alt: 7,45 mio. kr.
Regionens andel: 1,86 mio. kr.
Kommunernes andel: 5,59 mio. kr.

Tidsperspektiv for etablering af tilbud
Etablering af tilbuddet estimeres at kunne realiseres mellem 2½ år – 3 år efter politisk beslutning.
Estimatet forudsætter, at der kan gives umiddelbar byggetilladelse uden udarbejdelse af kommuneeller lokalplan.
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Den mentale sundhed hos børn og unge har de sidste to årtier været under pres og
udgør nu en af de største folkesundhedsudfordringer i de nordiske lande (1). En lang
række studier dokumenterer systematisk en negativ udvikling, hvor mistrivsel eller
mentale sundhedsproblemer nu ses hos ca. hver femte ung (2).
Et lignede billede ses i Sundhedsprofilen fra 2017 for Frederikshavn Kommune (3). Der
ses i stigende grad unge i det kommunale system, som har mentale
sundhedsproblemer i en sådan grad, at de har svært ved at følge med i skolen,
gennemføre en ungdomsuddannelse eller har svag tilknytning til arbejdsmarkedet. At
så mange unge er udfordret har stort betydning ikke bare for den enkelte unge og dens
familie, men også i en større samfundsmæssig kontekst. Frederikshavn Kommune er,
som andre vandkantskommuner, udfordret af vigende demografi og herunder et
faldende børnetal. Det influerer i sig selv på lokalområdets evne til at skabe vækst og
udvikling, da erhvervslivets mulighed for at rekruttere tilstrækkelig med arbejdskraft
svækkes, men det samme gør sig gældende for Frederikshavn Kommune, der i disse
år ser ind i mangel på arbejdskraft inden for de store velfærdsområder.
Med afsæt heri har Byrådet i Frederikshavn Kommune besluttet at prioritere en øget
forebyggende og tidlig indsats, der skal fremme unges mentale sundhed. Dette bygger
oven på sundhedspolitikken ’Sundhed med lyst til livet’ med en ambition om at
forebygge og begrænse mental sygdom – med særlig opmærksomhed på børn og
unge.
Ny, international forskning peger på, at der ligger et stort uudnyttet potentiale i at
arbejde med mentale sundhedskompetencer hos både forældre og fagprofessionelle ift.
at forbedre unges mentale sundhed, hvis man vil forsøge at dæmme op for den
negative udvikling igennem forebyggelse og tidlig indsats (4), men det er aldrig afprøvet
i en dansk kontekst.
Mentale sundhedskompetencer omfatter fire områder (5):
1. Viden om og forståelse af mental sundhed
2. Viden om og forståelse af mentale sundhedsproblemer, herunder
diagnosticerede og ikke diagnosticerede problemer, samt hvordan disse kan
håndteres
3. Forståelse af stigma og fordomme rettet mod personer med mentale
sundhedsproblemer
4. Handlekompetencer ift. at vurdere behov for og/eller søge hjælp eller hjælpe
andre til at få hjælp.
Formål med projektet
Formålet med projektet er for det første at styrke de mentale sundhedskompetencer
hos forældre til udskolingselever i folkeskolen. Gennem etablerede
forældrefællesskaber er målet at øge forældrenes viden om og forståelse af mental
sundhed og mentale sundhedsproblemer, reducere stigma og fordomme rettet mod
personer med mentale sundhedsproblemer og forbedre forældres evne til at søge
hjælp. Resultatmålet er, at flere forældre opnår større forståelse af egen rolle og

handlerum samt udvikler handlekompetencer, der gør dem i stand til at understøtte
mental sundhed og reagere hensigtsmæssigt på begyndende mistrivsel eller egentlige
mentale sundhedsproblemer hos egne og andres unge.
For det andet er formålet at styrke kompetenceudviklingen af fagprofessionelle. Med
afsæt i begrebet mentale sundhedskompetencer skal et kompetenceløft bidrage til at
understøtte en fælles teoretisk forståelsesramme og dermed et fælles sprog for mental
sundhed på tværs af arenaer og aktører. Resultatmålet er at skabe en mere
sammenhængende og teoribaseret tilgang, der forbedrer praksis ift. fremme af mental
sundhed hos unge.
For at indfri ovenstående formål, vil der med afsæt i den nyeste viden om mentale
sundhedskompetencer og betydningen af støttende forældrefællesskaber udvikles,
afprøves og evalueres på brugen af et særligt tilrettelagt forældrekursus. Ligesom
ønskes der at tilvejebringe samme viden ifb. kompetenceudvikling for fagprofessionelle
til udskolingselever i Frederikshavn Kommune.
Derforuden ønskes der at indsamle ny viden om, hvordan arbejdet med mentale
sundhedskompetencer fungerer i en dansk kontekst. Der er indgået et samarbejde med
Aalborg Universitet, der bidrager til vidensbasering og udvikling af indsatsen og har
planlagt følgeforskning på projektet. Til dette formål har Aalborg Universitet i
samarbejde med Frederikshavn Kommune ansøgt Helsefonden om forskningsmidler.
Der anlægges i indeværende projekt en tilgang, som adskiller sig fra ofte anvendte
strategier på særligt tre områder:
Indsatsen er teoribaseret og trækker på ny viden om potentialet i mentale
sundhedskompetencer
Indsatsen retter sig imod forældre i anerkendelse af deres centrale rolle i de
unges liv
Der arbejdes forældreinddragende med fokus på udvikling af støttende
forældrefællesskaber for at sikre forældre bedre handlekompetencer ift. at
understøtte mental sundhed, undgå stigmatisering, opspore signaler på
mistrivsel og mentale sundhedsproblemer hos unge samt vurdere hvor og
hvornår, der er behov for hjælp.
Baggrund for projektet
Med den store stigning i unge med dårlig mental sundhed er der tale om en generel
samfundstendens, hvor unge på tværs af sociale skel kæmper med mistrivsel eller
problemer som ensomhed, angst, stress, depression, negative selv-/kropsbilleder,
spiseforstyrrelser, selvskade og selvmordstanker. Mentale sundhedsproblemer hos
unge har stor risiko for at persistere ind i voksenlivet og påvirker unges udvikling,
læring, sociale liv og livschancer negativt.
Der har de seneste år derfor heller ikke skortet på initiativer rettet mod at øge unges
mentale sundhed. Der er allerede i Frederikshavn Kommune flere end 55 indsatser,
som adresserer mental sundhed eller mentale sundhedsproblemer hos unge, hvor
flertallet er målrettet særlige risikogrupper af unge (6), og tilsvarende ses i andre
kommuner (7). På trods heraf er der et behov for og ikke mindst potentiale i at øge den
tidligt forebyggende indsats, som har vist sig at have betydende gavnlige effekter (2).
Teenageårene er en sårbar periode, hvor mange unge oplever forskellige former for
mistrivsel i kortere eller længere tid, og det kan være svært at skelne ”normale”
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problemer relateret til det at være i puberteten fra mere alvorlige problemer. Både de
unge selv, deres forældre og de fagprofessionelle omkring de unge kan opleve stor
usikkerhed ift. hvilke følelser og signaler mv., der bør reageres på. Et dansk studie
viser, at unge med alvorlige mentale sundhedsproblemer ofte ikke har følt, at deres
oplevelse af fx stress mv. blev taget alvorligt (8). Herudover betyder en generel
stigmatisering af psykisk sygdom, at unge, som oplever problemer, kan være
tilbageholdende med at betro sig til andre samt søge støtte og hjælp, og både unge og
deres forældre kan opleve skam og skyld, samt at andre tager afstand fra dem (9,10).
Forældre har en central rolle ift. at forebygge, støtte og søge hjælp i tilfælde af mentale
sundhedsproblemer hos unge. Unge identificerer deres forældre som en primær kilde til
støtte og er mere tilbøjelige til at søge hjælp og modtage professionel hjælp til mentale
sundhedsproblemer, hvis deres forældre opfordrer og støtter dem i det (11,12). Der er
fra internationale studier dokumentation for, at god kommunikation mellem forældre og
unge, forældrestøtte samt forældres tro på egen formåen og generelle mentale
sundhedskompetencer er associeret med graden af mental sundhed hos unge (13).
I modsætning til forældres potentielt store betydning for unges mentale sundhed står, at
forældre ofte oplever en manglende tro på egne evner til at understøtte unges mentale
sundhed og efterspørger mere viden og information (14). Generelt er mange forældre
usikre på, hvordan eller hvornår, de skal gribe ind for at hjælpe unge, der oplever
mentale sundhedsproblemer. Andre føler de står meget alene, og generelt opleves det
af være forældre til en ung med et mentalt sundhedsproblem som en stor belastning
(4,9).
Disse udfordringer understreger et behov for at styrke forældres mentale
sundhedskompetencer og dermed evne til at understøtte mental sundhed samt handle
adækvat ved mentale sundhedsproblemer hos unge. Derudover understreger det også
behovet for at understøtte forældrefællesskaber, som har vist sig værdifulde for
forældre ift. at reducere bekymringer, give og modtage hjælp og støtte fra andre
forældre samt bidrage til at normalisere de problemer, forældre kan have med deres
unge (15).
Det nationale Vidensråd for Forebyggelse understreger i en rapport fra 2020 behovet
for at opkvalificere fagprofessionelle, idet de udgør en vigtig ressource, der kan bidrage
til mental sundhedsfremme og forebyggelse af samt opsporing af mentale
sundhedsproblemer. Det bør derfor sikres, at de fagprofessionelle bliver bedre klædt på
til at vurdere børn og unges psykiske udvikling, støtte deres mentale
sundhedsdannelse og robusthed samt opdage og reagere kvalificeret på begyndende
mistrivsel (2).
Målgruppe
Det nationale Vidensråd for Forebyggelse understreger i selvsamme rapport også
behovet for en tidlig, vidensbaseret og sammenhængende indsats på flere niveauer (2).
Ideen med dette projekt er netop at sætte ind i teenageårene, hvor mange mentale
sundhedsproblemer debuterer, men hvor der også er et stort potentiale for at sætte ind
med mental sundhedsfremme og forebyggelse før, problemerne opstår.
Ift. projektets første formål om at styrke forældres mentale sundhedskompetencer er
den direkte målgruppe mere end 600 forældre til 13-17-årige unge på fire udvalgte
skoler, geografisk fordelt i de fire skoledistrikter i Frederikshavn Kommune. Indirekte
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alle udskolingselever og deres forældre i Frederikshavn kommune, i alt ca. 1445 elever
og 2890 forældre.
Ift. projektets andet formål om kompetenceudvikling af fagprofessionelle er den direkte
målgruppe 45 kommunale medarbejdere, herunder lærere, pædagoger,
sundhedsplejersker, psykologer, SSP-medarbejdere og tandlæger, der har
berøringsflade med udskolingselever på de udvalgte skoler. Indirekte alle
fagprofessionelle i den kommunale organisation.
Projektets organisering og samarbejdspartnere
Projektet er kommunalt forankret i Center for Skole, Klub og Ungdomsskole, og der
samarbejdes på tværs med andre relevante fagcentre i Frederikshavn Kommune, som
også i dag arbejder med indsatser for at fremme mental sundhed hos børn og unge.
For at sikre den overordnede gennemførsel af projektet etableres der en styregruppe,
som har det ledelsesmæssige ansvar for en vellykket realisering af projektet samt for at
tegne og træffe beslutninger om de store linjer i projektet. Styregruppen består af
ledere og en projektmedarbejder fra Frederikshavn Kommune, der til daglig har ansvar
for implementering af det politiske fokus på unges mentale sundhed, samt en forsker
fra Aalborg Universitet.
Derforuden etableres der en arbejdsgruppe med ansvar for projektets praktiske
gennemførsel. Arbejdsgruppen består af den kommunale projektmedarbejder,
embedsmænd og fagprofessionelle fra forskellige fagcentre i Frederikshavn Kommune
samt en videnskabelig forskningsassistent, såfremt Aalborg Universitet henter
forskningsmidler til et relateret følgeforskningsprojekt fra Helsefonden.
Den daglige projektledelse varetages desuden af den kommunale
projektmedarbejder.
Indsatsen og dens aktiviteter
Da der er tale om en ny indsats, som skal adressere en yderst kompleks problemstilling
og samvirke med mange relaterede indsatser, baseres projektet på en anerkendt,
international referenceramme ‘Medical Council Research’ for udvikling, evaluering og
implementering af komplekse indsatser (16). Det betyder, at hele processen omkring
udvikling, afprøvning, evaluering samt opskalering og generel implementering af
indsatsen opfattes som sammenhængende. Endvidere sikres, at indsatsen er baseret
på forskningsbaseret viden og relevante teorier om mental sundhed, mental
sundhedsfremme, mentale sundhedskompetencer og sociale fællesskabers betydning
for mental sundhed. Det første udkast til indsatsen er, som anbefalet i den teoretiske
referenceramme, illustreret i en logisk model (figur 1).
Udviklingen af indsatsen sker i en samskabende proces med deltagelse af centrale
aktører fra Frederikshavn Kommune på både det politiske- og administrative niveau,
fagprofessionelle og forskere fra Aalborg Universitet for at skabe et meningsfuldt
forældrekursus og kompetenceudviklingsforløb med størst muligt potentiale for at sikre
bæredygtig forbedring af unges mentale sundhed. Samskabelse udgør i udviklingen af
indsatser en integrerende mekanisme, der forener og integrerer praksis og forskning og
gør det muligt at overvinde det praksis-forskningsgab, som udgør en stærk barriere
mod forandring (17). Forældre sikres indflydelse på projektet igennem Frederikshavns
Kommunes forældrepanel, som består af forældre til udskolingselever.
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Indsatsen sætter fokus på forældre og fagprofessionelle ud fra en lokal skolekontekst,
da udviklingen af lokale, støttende forældrefælleskaber er centrale, både for
forældrenes udvikling af tro på egen formåen og for at skabe en fælles kultur, tilgang og
sprog for mental sundhed. Der udvælges fire skoler af forskellig størrelse, geografisk
beliggenhed samt socioøkonomisk baggrund hos forældre og elever. I forældrekurset
vil der bruges lokale erfaringer og eksisterende strukturer på de deltagende skoler til
både rekruttering og inddeling af forældrene i små grupper. Dette har vist sig nyttigt i
forældreindsatser ift. at øge engagement, refleksion, informationsopsamling og kan
minimere forældres bekymringer om offentliggørelse og stigmatisering (4,15).

Projektfaser og tidsplan
Projektet forløber over halvandet år og i tre faser á seks måneders varighed (figur 2).
Første fase er udviklingsfasen (1.5.2022-31.10.2022), hvor indsatserne udvikles, og
der laves en plan for afprøvning samt procesevaluering. Anden fase er
afprøvningsfasen (1.11.2022-30.4.2023), hvor indsatserne afprøves, og der samtidig
indsamles og evalueres på kvantitative og kvalitative data. I tredje fase,
formidlingsfasen (1.5.2023-31.10.2023), formidles resultaterne af projektet i en
slutrapport og viden deles til øvrige fagprofessionelle m.fl. internt i kommunen samt
eksternt. Derudover lægges der en plan for udbredelse af indsatserne til øvrige skoler i
Frederikshavn Kommune.
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Plan for analyse og evaluering
Evalueringen af de forskellige aktiviteter og effekter baseres på både formative og
summative tilgange, idet der vil indgå:
Løbende, skolebaseret monitorering af unges mentale sundhed og trivsel ved
brug af rutinedata fra Undervisningsministeriets årlige, nationale trivselsmåling.
Før- og eftermåling af de ca. 600 forældres og 45 fagprofessionelles mentale
sundhedskompetencer ved brug af selvudfyldt spørgeskema, rundsendt til alle
fagprofessionelle og forældre til udskolingselever på de deltagende skoler.
Kvalitativ procesevaluering med henblik på at vurdere forældres og
fagprofessionelles oplevelser med at deltage i indsatsen. Der undersøges med
afsæt i en virkningsevaluering som metodisk tilgang, hvad der virker for hvem,
hvorfor og under hvilke omstændigheder. Herigennem åbnes indsatsens ”sorte
boks” og antagelserne om de mekanismer og processer, som fører til
indsatsens effekt testes samtidigt med, at evt. utilsigtede konsekvenser
identificeres. Denne tilgang sikrer dybdeindsigt i indsatsens
virkningsmekanismer og øger muligheden for at opskalere indsatsen og
overføre denne til andre kontekster (18).
Formidlingsplan
Formidling og vidensdeling af projektets erfaringer og resultater vil blive prioriteret højt
under hele projektperioden, så det sikres, at projektets resultater hurtigt skaber værdi
for samfundet som helhed og er tilgængelige for mange. Viden vil løbende blive delt
internt i Frederikshavn Kommune med fagprofessionelle, som bl.a. lærer, pædagoger,
sundhedsplejersker, psykologer, tandlæger og SSP-medarbejdere. Resultaterne
videreformidles gennem sociale medier og nyhedsbreve til forældre og unge med det
formål at understøtte fællesskaber og mentale sundhedskompetencer for alle
teenageforældre i Frederikshavn Kommune. Resultater formidles desuden i form af en
slutrapport til Det Obelske Familiefond.
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Projektbeskrivelse og organisation
Projektets titel
Forældre i fællesskab – nye veje til forbedret mental sundhed hos unge.
Projektets overordnede formål
At vende den negative udvikling i mental sundhed blandt unge ved at styrke mentale
sundhedskompetencer hos forældre og fagprofessionelle, så de bliver i stand til at understøtte
unges mentale sundhed.
Resumé af projektbeskrivelse
Den mentale sundhed hos børn og unge har de sidste to årtier været under pres og udgør nu en
af de største folkesundhedsudfordringer i de nordiske lande. En lang række studier dokumenterer
systematisk en negativ udvikling, hvor mistrivsel eller mentale sundhedsproblemer nu ses hos ca.
hver femte unge.
Ny, international viden peger på, at der ligger et stort uudnyttet potentiale i arbejdet med
mentale sundhedskompetencer ift. at bedre unges mentale sundhed. Frederikshavn Kommune vil
derfor styrke forældre og fagprofessionelles mentale sundhedskompetencer. Der afholdes et
fællesskabsunderstøttende forældrekursus samt kompetenceudvikling af fagprofessionelle.
Aktiviteterne udvikles, afprøves og evalueres på fire udvalgte skoler, geografisk fordelt på
Frederikshavn Kommunes skoledistrikter.
Målgruppe
Der sættes fokus på unge i alderen 13-17 år, da teenageårene udgør en særlig sårbar periode, da
mange alvorlige mentale sundhedsproblemer debuterer i disse år, men hvor der også er et stort
potentiale for at sætte ind med mental sundhedsfremme og forebyggelse før, problemerne opstår.
Projektet retter sig direkte mod mere end 600 forældre til udskolingselever fra fire udvalgte
skoler, en i hvert af Frederikshavn Kommunes fire skoledistrikter. Indirekte alle udskolingselever
og deres forældre i Frederikshavn Kommune, i alt ca. 1445 elever og 2890 forældre.
Derforuden retter projektet sig direkte mod 45 fagprofessionelle, der har berøringsflade med
udskolingselever på de udvalgte skoler og indirekte alle fagprofessionelle i organisationen.
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Projektets relevans
I Frederikshavn Kommune er der sket en stigning i andelen af unge med mentale
sundhedsproblemer, og et stigende antal unge har svært ved at følge med i skolen, gennemføre
en ungdomsuddannelse eller har svag tilknytning til arbejdsmarkedet.
Mental sundhedsfremme og indsatser til børn og unge, der er i risiko for at udvikle mentale
sundhedsproblemer, er derfor et højt prioriteret område i kommunen samtidig med, at der både
politisk og administrativt er et ønske om at styrke den tidlige indsats yderligere. Byrådet har
besluttet at prioritere en øget forebyggende, tidlig indsats. Der er sikret et stærkt set-up for
indsatsen, som er baseret på et veletableret, tværfagligt samarbejde mellem fagprofessionelle og
faglige konsulenter i Frederikshavn kommune samt forskere fra Aalborg Universitet.

Projektets ressourcer, aktiviteter og mål
Projektets organisation og ressourcer
Projektet er forankret i Frederikshavn Kommune under Center for Skole, Klub og Ungdomsskole.
Der er ansat en projektmedarbejder til at varetage en politisk prioritering af unges mentale
sundhed. Projektmedarbejderen har ansvar for den daglige projektledelse af indeværende
projekt.
Der er indgået et samarbejde med Aalborg Universitet, der bidrager til vidensbasering og
udvikling af indsatsen og har planlagt følgeforskning på projektet. Aalborg Universitet har derfor
en plads i styregruppen. For at sikre tværfaglig gennemførsel af projektet er der nedsat en
arbejdsgruppe, repræsenteret af relevante fagligheder fra fagcentrene i kommunen.
Foruden medarbejderressourcer stiller Frederikshavn Kommune en praksisramme i form af fire
skoler til rådighed, som sikrer adgang til målgrupperne.
Projektets aktiviteter
Der afholdes forældrekurser bestående af fire fysiske undervisningsmoduler, aktive og refleksive
øvelser samt understøttet dialog og debat mellem forældre. Forældrekurserne skal øge
forældrenes viden om og forståelse af mental sundhed og mentale sundhedsproblemer, reducere
stigma og fordomme rettet mod personer med mentale sundhedsproblemer og forbedre forældres
evne til at søge hjælp. Der vil desuden skabes en platform til kommunikation med og mellem
forældrene.
Herudover afholdes der kompetenceudviklingsforløb for fagprofessionelle, der har berøringsflade
med udskolingselever, som skal klæde dem bedre på til at vurdere unges psykiske udvikling,
støtte deres mentale sundhedsdannelse og robusthed samt opdage og reagere kvalificeret på
begyndende mistrivsel.
Kortsigtede mål
På kortsigt er det målet at forbedre mentale sundhedskompetencer hos forældre, øge
forældrestøtte, forbedre kommunikation mellem forældre og unge samt styrke forældres tro på
egen formåen til at understøtte unges mental sundhed. Derudover er målet at forbedre forældres
evne til at skelne mellem almindelige teenageproblemer og mentale sundhedsproblemer, samt at
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flere forældre får adgang til social støtte og reduceret bekymringsniveau. Derforuden skal
indsatsen bidrage til en fælles forståelsesramme og sprog for mental sundhed på tværs af
arenaer og aktører samt sætte mental sundhed på skoleskemaet.
Langsigtede mål
På længere sigt er det målet at forbedre unges mentale sundhed, reducere antallet af mentale
sundhedsproblemer og psykiske sygdomme, forbedre muligheder for unge for at gennemføre en
uddannelse, realisere egne mål, indgå i positive fællesskaber samt bidrage aktivt til samfundet.
Herudover er målet at reducere udgifter til behandling af mentale sundhedsproblemer samt at
flere unge bliver i stand til at bidrage til samfundsøkonomien.
Hvilke usikkerheder eller barrierer kan I møde i projektet?
En udfordring i projektet er at nå ud til de forældre, som har mest brug for adgang til
forældrefællesskaber samt øgede mentale sundhedskompetencer og handlefærdigheder.
Interventionen er derfor lokalt forankret, og kompetenceudvikling af de fagprofessionelle vil
hjælpe disse til at række ud til alle typer af forældre.
En potentiel utilsigtet konsekvens af det øgede fokus på forældres rolle ift. at understøtte unges
mentale sundhed er skyld over ikke at kunne slå til eller stigma, hvis en ung udvikler problemer.
Der vil derfor være stor opmærksomhed på social støtte og at opretholde en åbenhjertet og ikkedømmende tone. Derudover tilbydes alle forældre til udskolingselever på de fire udvalgte skoler
at deltage i indsatsen for at reducere stigma forbundet med deltagelse.
Hvordan vil I følge op på projektets resultater?
Evalueringen baseres på både en formativ og summativ tilgang, idet indsatsen vil evalueres vha.:
a) løbende monitorering af unges mentale sundhed og trivsel ved brug af
Undervisningsministeriets årlige, nationale trivselsmåling, b) måling af forældres og
fagprofessionelles mentale sundhedskompetencer ved brug af selvudfyldt spørgeskema, og c)
kvalitativ procesevaluering med henblik på at belyse forældres og fagprofessionelles erfaringer
med at deltage i indsatserne. Der undersøges med afsæt i virkningsevaluering som metodisk
tilgang, hvad der virker for hvem, hvorfor og under hvilke omstændigheder. Samtidig
identificeres eventuelle utilsigtede konsekvenser.

Tidsplan og økonomi
Start- og slutdato
01.05.2022 - 31.10.2023
Kort oversigt over tidsplan
Projektet forløber over halvandet år og i tre faser á seks måneders varighed. Første fase er
udviklingsfasen (1.5.2022-31.10.2022), hvor indsatserne udvikles, og der laves en plan for
afprøvning samt procesevaluering. Anden fase er afprøvningsfasen (1.11.2022-30.4.2023), hvor
indsatserne afprøves, og der samtidig indsamles og evalueres på data. I tredje fase,
formidlingsfasen (1.5.2023-31.10.2023), formidles resultaterne af projektet i en slutrapport og
viden deles til øvrige fagprofessionelle m.fl. internt i kommunen samt eksternt. Derudover lægges
der en plan for udbredelse af indsatserne til øvrige skoler i Frederikshavn Kommune.
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Hvordan forankres projektet efter endt projektperiode?
Projektet tager afsæt i at afprøve ny, international forskning i en dansk kontekst, hvilket betyder,
at der vil være en løbende tilpasning af indsatserne til den lokale kontekst. Det er ambitionen, at
indsatserne efter endt projektperiode skal tilbydes alle forældre til udskolingselever i
Frederikshavn Kommune. Ligeledes vil der gennem kompetenceudviklingsforløbet ske en
forankring af de fagprofessionelles tilegnede viden og handlekompetence gennem vidensdeling
og erfaringsudveksling i deres respektive faglige miljøer.
Således vil læringen fra indeværende projekt fremadrettet indgå som en del af den politiske
prioritering af unges mentale sundhed i Frederikshavn Kommune.
Samlet projektbudget
1338615
Ansøgt beløb hos Det Obelske Familiefond
662400

Bilag
Projektbudget
Projektbudget Det Obelske Familiefond.pdf Projektbudget

Øvrige bilag (valgfrit)
Pernille Moth CV jan. 2022 - Det Obelske Familiefond.pdf CV Pernille Moth
Lars Lundgren CV jan. 2022 - Det Obelske Familiefond.pdf CV Lars Lundgreen
Christina Alberg CV jan. 2022 - Det Obelske Familiefond.pdf CV Christina Alberg
CV Charlotte Overgaard jan 2022_2 sider_Obelske Familie Fond.pdf CV Charlotte Overgaard
Projektbeskrivelse Det Obelske Familiefond.pdf Projektbeskrivelse

Øvrige kommentarer til din ansøgning kan angives her
Der er, i samarbejde med Aalborg Universitet, ansøgt om et relateret følgeforskningsprojekt hos
Helsefonden.
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