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Udmøntning af Udviklingsog Investeringsprogrammet
på børne- og ungeområdet
Tema: Børn og unge med udviklings- og opmærksomhedsforstyrrelser
Bilag 1 Mestringsprogram til børn med udviklings- og opmærksomhedsforstyrrelser
1

Titel

2

Initiativets
udviklingstrin jf.
’Strategi
for udvikling af sociale indsatser’

Mestringsprogram til børn med udviklings- og opmærksomhedsforstyrrelser

☐ Screeningsfasen
☒ Modningsfasen
☐ Afprøvningsfasen
☐ Udbredelsesfasen

3

Tilskudsmodtager

Kommuner mv., Socialstyrelsen, evt. leverandører

4

Forslagets
formål

Formål
Initiativet skal styrke børn med udviklings- og opmærksomhedsforstyrrelsers mestring af hverdagen og understøtte børnenes trivsel og aktive deltagelse både i skole, i fritid og derhjemme.
Dette opnås ved at modne en helhedsorienteret indsats, som
skal støtte børn i målgruppen i at oparbejde psykologiske teknikker til at mestre hverdagen, bl.a. gennem forbedret selvkontrol og sociale kompetencer, samt give de voksne omkring barnet viden, struktur og redskaber til at understøtte dette.
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Tema: Børn og unge med udviklings- og opmærksomhedsforstyrrelser

Baggrund
Børn med udviklings- og opmærksomhedsforstyrrelser er en
voksende målgruppe, og kommunerne efterspørger virksomme
sociale indsatser til at støtte børnene i at få bedre indsigt i egne
ressourcer og udfordringer, samt udvikle strategier for at mestre hverdagen bedre.
På tværs af målgruppen ses, at børnene typisk har store vanskeligheder ved at fungere i hverdagen. De er i højere grad end
deres jævnaldrende udsatte i forhold til en række sociale og
psykologiske problemstillinger, bl.a. ensomhed, angst, adfærdsproblemer, begrænset tro på egne evner, bekymrende
skolefravær og depressioner.
Børn i målgruppen har behov for at lære og træne kognitive
færdigheder, følelsesmæssig kontrol, problemløsning, interpersonelle færdigheder og social perspektivering, som kan hjælpe
barnet til bedre at kunne indgå i og mestre skole, fritid og familieliv.
For alle børn gælder det, at konteksten har stor betydning for
udvikling af mestringsstrategier. Børnene i målgruppen har på
grund af deres udfordringer et særligt stort behov for støtte til
at bruge ny viden, udvikle og øve brugen af mestringsstrategier. Det kræver, at de voksne omkring barnet forstår, hvad der
udfordrer barnet, og hvilke eksisterende strategier barnet har
til at håndtere disse udfordringer.
Der findes mestringsprogrammer målrettet en smallere defineret målgruppe (fx børn med ADHD). Kun få programmer går
på tværs af målgruppen, og typisk har de kun begrænset fokus
på at inddrage voksne i den hverdag, barnet skal lære at mestre.
5

Beskrivelse
af initiativet og aktiviteter

Beskrivelse af indsatsen
Programmet skal bestå af et mestringsforløb til børn med udviklings- og opmærksomhedsforstyrrelse og et tilhørende kompetenceforløb med viden og redskaber til de voksne, som skal
understøtte barnets mestring i hverdagen. Initiativet består i at
udvikle og modne et mestringsprogram, der forventes at bygge
på identificerede kerneelementer fra udvalgte eksisterende mestringsprogrammer til lignende målgrupper.
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Tema: Børn og unge med udviklings- og
opmærksomhedsforstyrrelser

Socialstyrelsen vil indgå i et aktivt samarbejde med videnspersoner på tværs af den samlede målgruppe med henblik på inddragelse af relevant viden og en kvalitetssikring af, at modellen
er virksom på tværs af den samlede målgruppe.
Mestringsprogrammet skal være en tidligt forebyggende og
gruppebaseret indsats med udgangspunkt i kognitiv adfærdsterapi og færdighedstræning, som er en anerkendt tilgang på
tværs af hele målgruppen. Det er en udbygning af et eksisterende program.
Mestringsprogrammet skal modnes i samarbejde med 4-6
kommuner. Der kobles derudover aktionsforskning til initiativet, som skal sikre, at udviklingsarbejdet hele tiden står på og
forholder sig til relevant og kendt viden fra forskning og praksiserfaringer fra ind- og udland.
Initiativets hovedleverancer er:
•
•
•

Et udviklet mestringsforløb til børn med udviklings- og
opmærksomhedsforstyrrelser
Kompetenceudviklingsforløb til voksne omkring barnet
Evaluering af resultater, implementeringserfaringer og
økonomi

Målgruppen
Målgruppen er børn i alderen 8-14 år med udviklings- og opmærksomhedsforstyrrelser, herunder adfærdsmæssige, emotionelle, sociale og/eller kognitive vanskeligheder, samt psykisk
mistrivsel knyttet hertil.

Afhængigheder
Til unge og voksne med udviklings- og opmærksomhedsforstyrrelser har et mestringsprogram, R&R (Reasoning and Rehabilitation), opnået gode resultater og udbredes i regi af Voksen UIP 2020-2024. Gruppebaseret mestringsprogram til
børn med udviklings- og opmærksomhedsforstyrrelser forventes at bygge på samme principper, men for en yngre målgruppe, og de to initiativer vil på sigt kunne understøtte kommunernes indsats på tværs af børne-, unge- og voksenområdet.
Erfaringer fra Undervisningsministeriets initiativ Plads til forskellighed (2017-2020) målrettet skolernes arbejde med inkluderende læringsmiljøer vil kunne inddrages i arbejdet med
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Gruppebaseret mestringsprogram til børn med udviklings- og
opmærksomhedsforstyrrelser.

Økonomi
Der afsættes i alt 15,0 mio. kr. til initiativet i perioden 20212023. Heraf afsættes 10 mio. kr. til en ansøgningspulje for 4-6
kommuner. Der afsættes 1,5 mio.kr. til kompetenceudvikling,
undervisningsmaterialer og aktionsforskning. Der afsættes 3,5
mio. kr. til modelbeskrivelse og -udvikling, samarbejde med
projektkommuner og evt. leverandører, processtøtte, evaluering og projektledelse samt formidlingsaktiviteter og øvrig erfaringsudveksling.
6

Forslagets
succeskriterier

Det forventes, at der opnås følgende resultater:
•
•

•

Børn med udviklings- og opmærksomhedsforstyrrelser
oplever, at de mestrer hverdagens udfordringer bedre.
Børn med udviklings- og opmærksomhedsforstyrrelser
deltager i højere grad i sociale børnefællesskaber i
skole, fritid og familie.
Voksne omkring børn med udviklings- og opmærksomhedsforstyrrelser har redskaber til at støtte børnene i at mestre hverdagen.

På sigt forventes det, at flere børn og unge med udviklings- og
opmærksomhedsforstyrrelser opnår forbedret trivsel, lavere
konfliktniveau og øget tilknytning til uddannelse og arbejdsmarked.
7

Evaluering
og opfølgning

Initiativet evalueres i henhold til modningsprojekter under
Strategi for udvikling af sociale indsatser. Formålet med evalueringen er dels at skabe et løbende vidensbaseret grundlag for
at udvikle indsatsen i modningsfasen, dels ved projektets afslutning at vurdere, hvorvidt kriterierne for at gennemføre et
afprøvningsinitiativ er til stede. Det indebærer en evaluering
af, om indsatsen har lovende resultater, er efterspurgt af kommuner, samt om modellen er realistisk i afprøvning og drift.
Der tilkobles aktionsforskning.

8

Anvendelse
af den socialøkonomiske inve-

Hvis muligt gennemføres en scenarieanalyse af de forventede
økonomiske konsekvenser på baggrund af indsatsens foreløbige resultater. SØM vil i modningsfasen blive anvendt til at
kvalificere tilskudsmodtagernes viden om økonomien i indsatsen. Heri vil tilskudsmodtagerne få tilbud om undervisning i
anvendelsen af SØM. Initiativet forventes at bidrage med viden
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Tema: Børn og unge med udviklings- og
opmærksomhedsforstyrrelser

9

steringsmodel
(SØM)

til SØM’s erfarings- og/eller vidensdatabase, hvis evalueringen
lever op til kriterierne herfor.

Udmøntning, inkl.
tidsplan

Tidsplan
Tid

Aktivitet

1.kvartal
2021

Plan for initiativets opgavevaretagelse er fastlagt

2.- 4.kvartal
2021

Udvikling af mestringsprogram

3.- 4.kvartal
2021

Udmøntning at ansøgningspulje til kommuner

1.kvartal
2022 –
2.kvartal
2023

Modning af mestringsprogram

3.- 4.kvartal
2023

10

11

Proces- og implementeringsstøtte til kommuner
Monitorering og vidensindsamling
Evaluering og vurdering af indsats

Varighed
og implementering

Initiativet er 3-årigt i perioden 2021-2023.

Kriterier
vedrørende
ansøgningspulje

Ansøgerkredsen er landets kommuner.

Når initiativets resultater foreligger, indgår disse i Udviklingsog Investeringsprogrammets videre arbejde herunder indsatsudvikling, formidling eller lignende.

Ansøger skal redegøre for sine forudsætninger for at bidrage til
modningen af en helhedsorienteret indsats, der skal støtte målgruppen i at mestre hverdagen.
Ansøger skal beskrive projektets organisering, som skal understøtte modningen af indsatsen.
Ansøger skal forpligte sig til at indgå samarbejde med Socialstyrelsen, følgeforskere og øvrige deltagende kommuner samt
løbende bidrage til en evaluering.
Det er et krav at projektsamarbejdet er godkendt på relevant
direktionsniveau.
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Det er et krav, at ansøger gennemfører min. to gruppeforløb i
projektperioden med deltagelse af min. 6-10 børn fra målgruppen pr. gruppe.
Socialstyrelsen kan opstille prædefinerede pakkeløsninger som
kommunerne kan søge. Med pakkeløsninger menes, at tilskuddets størrelse fastlægges ud fra eksempelvis målgruppestørrelse, kommunernes organisering eller andre relevante forhold,
såfremt det vurderes, at det kan bidrage til ensartethed i forudsætninger for modning af modellen.
Yderligere kriterier for udmøntning af ansøgningspuljen kan
fastsættes efterfølgende af Social- og Indenrigsministeriet inden for ansøgningspuljens formål.

Mio. kr. i 2021-PL

2021

2022

2023

2024

I alt

Forslag i alt

11,8

1,7

1,5

0,0

15,0
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Tema: Børn og unge med udviklings- og
opmærksomhedsforstyrrelser

Bilag 2 Styrket overgang til og fastholde på ungdomsuddannelse for unge med handicap
1

Titel

2

Initiativets
udviklingstrin jf.
’Strategi
for udvikling af sociale indsatser’

Styrket overgang til og fastholdelse på ungdomsuddannelse for unge med handicap

☐ Screeningsfasen
☒ Modningsfasen
☐ Afprøvningsfasen
☐ Udbredelsesfasen

3

Tilskudsmodtager

Kommuner mv., Socialstyrelsen, evt. leverandører

4

Forslagets
formål

Formål
Formålet med initiativet er, at flere unge med handicap starter
på og gennemfører en ungdomsuddannelse. Initiativet skal udvikle en model for en indsats forankret på socialområdet, der
skal støtte den unge i at starte på og gennemføre en ungdomsuddannelse. Modning af modellen vil ske i tæt samarbejde med
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK), og i kommunerne kan indsatsen fx være forankret i den kommunale ungeindsats (KUI) i samarbejde med andre enheder. Modellen udvikles med afsæt i aktuelt bedste viden med fokus på både organisatoriske rammer og koordination samt støttemuligheder
for den unge og den unges tilegnelse af mestringskompetencer.

Baggrund
Tal fra Socialpolitisk Redegørelse 2019 viser, at fire gange så
mange unge med handicap ikke er i gang med en ungdomsuddannelse sammenlignet med jævnaldrende unge uden handicap. Hvor omkring 5 pct. blandt alle 19-20-årige ikke er i gang
med eller har gennemført en ungdomsuddannelse, er det 20
pct. af unge med handicap, der hverken er i gang med en ordinær ungdomsuddannelse eller en STU.
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At starte og gennemføre en ungdomsuddannelse er en del af
overgangen til et mere selvstændigt unge- og voksenliv samt en
del af den unges identitetsskabelse. En rapport fra 2019 peger
på, at det har en negativ påvirkning på de unges liv på ungdomsuddannelsen at have et handicap eller en kronisk sygdom,
idet den unge har svært ved at indgå i ungdomsuddannelsen på
lige fod med sine jævnaldrende.
En vidensafdækning foretaget for Socialstyrelsen i 2019-2020
om overgange til ungdomsuddannelse for unge med handicap
viser, at både strukturelle, sociale og personlige forhold har
indflydelse på, om den unge starter på og gennemfører en ungdomsuddannelse. Det handler blandt andet om inklusion i sociale og faglige fællesskaber, koordination af støtte samt den
unges egne forhold, såsom nærmeste netværk, mestringskompetencer og sociale færdigheder. Vidensafdækningen viser
også, at den unge med handicap har gavn af en tæt relation til
en mentor og deltagelse i sociale fællesskaber med jævnaldrende unge.
5

Beskrivelse
af initiativet og aktiviteter

Beskrivelse af indsats
Vidensafdækningen identificerer fem kerneelementer med betydning for, at den unge med handicap starter på og gennemfører en ungdomsuddannelse:
•
•
•
•
•

Vejledning, herunder fokus på at aktivere den unges
ressourcer rigtigt
Støtteniveau og information herom
Sociale og faglige aktiviteter uden for uddannelsen
Støttende socialt miljø
Koordinering af indsatser

Udvikling af modellen vil tage udgangspunkt i disse kerneelementer med særlig fokus på koordination, tilegnelse af mestringskompetencer hos den unge samt fokus på støttemuligheder for den unge, herunder anvendelse af hjælpemidler og
velfærdsteknologiske løsninger.
Kerneelementerne vil understøtte, at den unge lærer teknikker
til at mestre valg i ungdomslivet, selvstændighed og sociale
kompetencer samt opnår øget indblik i egne ressourcer og støttebehov. Kerneelementerne vil samtidig understøtte, at den
unges nærmiljø kan støtte den unge i overgangen til og under
ungdomsuddannelsen, bl.a. gennem fokus på relationsarbejde,
inddragelse af den unge i sociale peer-fællesskaber og fokus på
både støttebehov og den unges ressourcer.
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Tema: Børn og unge med udviklings- og
opmærksomhedsforstyrrelser

Kerneelementer og den organisatoriske opbygning af initiativet
modnes og videreudvikles gennem en række strukturerede læringsforløb i kommunerne. Modellen udvikles og konkretiseres
i samarbejde mellem Socialstyrelsen, evt. leverandører, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) og 3-4 kommuner.
Initiativets hovedleverancer vil være:
•
•

•

Beskrivelse af model
Modning og videreudvikling af modellen i kommuner,
herunder kompetenceudvikling, processtøtte, erfaringsudveksling samt løbende tilpasning af modellen
Evaluering af resultater, implementeringserfaringer og
økonomi

Målgruppe
Målgruppen er unge med handicap, fx udviklings- og opmærksomhedsforstyrrelser, i alderen 14-25 år, der har de kognitive
og intellektuelle forudsætninger for at gennemføre en ordinær
og kompetencegivende ungdomsuddannelse med den rette
støtte.

Afhængigheder
Socialstyrelsen inddrager i projektets opstartsfase viden fra
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Desuden inddrages Socialstyrelsens arbejde med viden og inspirationsmateriale omkring overgang fra barn til voksen for unge med handicap, herunder indsats målrettet øget selvstændighed hos unge med udviklingsforstyrrelser. Initiativet tænkes sammen med relevante
initiativer og lovgivninger, herunder den kommunale ungeindsats og udarbejdelse af tværgående planer for udsatte unge.

Økonomi
Der afsættes i alt 16,5 mio. kr. til initiativet i 2021-2024. Heraf
afsættes 10 mio. kr. til en ansøgningspulje målrettet 3-4 kommuner, der udmøntes i 2021. Der afsættes 2,5 mio. kr. til evaluering og kompetenceudvikling. Der afsættes 3,8 mio. kr. til modeludvikling og –beskrivelse, koordinering og projektledelse,
processtøtte til kommuner, samt formidlingsaktiviteter og øvrig erfaringsudveksling. Der afsættes 0,2 mio. kr. til Styrelsen
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for Undervisning og Kvalitet til medudvikling af model og videndeling.
6

Forslagets
succeskriterier

Det forventes, at indsatsen viser følgende resultater:
•

De unge påbegynder og/eller fastholdes i en ungdomsuddannelse

•

De unge opnår forudsætninger for at kunne deltage aktivt i et udviklende ungeliv og hermed etablere forudsætninger for et begyndende voksenliv

Organisatorisk forventes det, at der udvikles en systematisk
model for samarbejdet omkring unge med handicap og deres
overgang til og fastholdelse på ungdomsuddannelser.
7

Evaluering
og opfølgning

Initiativet evalueres i henhold til modningsprojekter under
Strategi for udvikling af sociale indsatser. Formålet med evalueringen er dels at skabe et løbende vidensbaseret grundlag for
at udvikle indsatsen i modningsfasen, dels ved projektets afslutning at vurdere, hvorvidt kriterierne for at gennemføre et
afprøvningsinitiativ er til stede. Det indebærer en evaluering
af, om indsatsen har lovende resultater, er efterspurgt af uddannelsesinstitutioner og kommuner, samt om modellen er realistisk i afprøvning og drift.

8

Anvendelse
af den socialøkonomiske investeringsmodel
(SØM)

Hvis muligt gennemføres en scenarieanalyse af de forventede
økonomiske konsekvenser på baggrund af indsatsens foreløbige resultater. SØM vil i modningsfasen blive anvendt til at
kvalificere tilskudsmodtagernes viden om økonomien i indsatsen. Heri vil tilskudsmodtagerne få tilbud om undervisning i
anvendelsen af SØM. Initiativet forventes at bidrage med viden
til SØM’s erfarings- og/eller vidensdatabase, hvis evalueringen
lever op til kriterierne herfor.

9

Udmøntning, inkl.
tidsplan

Tidsplan

Tid

Aktivitet

2. kvartal 2021

Plan for initiativets opgavevaretagelse er fastlagt

2.-3.kvartal 2021

Udmøntning af ansøgningspulje til kommuner
og indgå samarbejde med kommuner
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Tema: Børn og unge med udviklings- og
opmærksomhedsforstyrrelser

10

11

2.- 4.kvartal
2021-1.kvartal
2022

Udvikling af model i samarbejde med kommuner, STUK og evt. leverandører

1.kvartal 2022

Færdiggørelse af modelbeskrivelse

2.kvartal 20224.kvartal 2024

Modning af modellen i kommunerne

4.kvartal 2024

Afsluttende evalueringsrapport

Varighed
og implementering

Initiativet er 4-årigt i perioden 2021-2024.

Kriterier
vedrørende
ansøgningspulje

Ansøgerkredsen er landets kommuner, som skal indgå samarbejde med en eller flere ordinære ungdomsuddannelser.

Når initiativets resultater foreligger, indgår disse i Udviklingsog Investeringsprogrammets videre arbejde herunder indsatsudvikling, formidling eller lignende

Ansøger skal redegøre for sine forudsætninger for at bidrage til
modningen af en model, der skal støtte målgruppen i at starte
på og gennemføre en ungdomsuddannelse. Kerneelementerne
for modellen uddybes i ansøgningsvejledningen.
Ansøger skal beskrive projektets organisering, der skal understøtte modningen af modellen, herunder skal samarbejdet med
den eller de ordinære ungdomsuddannelser beskrives.
Det er et krav at projektsamarbejdet er godkendt på relevant
direktionsniveau i kommunen og af den eller de ordinære ungdomsuddannelser, der indgår i projektet.
Ansøger skal forpligte sig til at indgå samarbejde med Socialstyrelsen, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, evt. leverandører og øvrige kommuner samt løbende deltage i en evaluering.
Socialstyrelsen kan opstille prædefinerede pakkeløsninger som
kommunerne kan søge. Med pakkeløsninger menes, at tilskuddets størrelse fastlægges ud fra eksempelvis målgruppestørrelse, kommunernes organisering eller andre relevante forhold,
såfremt det vurderes, at det kan bidrage til ensartethed i forudsætninger for modning af modellen.
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Yderligere kriterier for udmøntning af ansøgningspuljen kan
fastsættes efterfølgende af Social- og Indenrigsministeriet inden for ansøgningspuljens formål.

Mio. kr. i 2020-PL

2021

2022

2023

2024

I alt

Forslag i alt

11,4

1,8

1,7

1,6

16,5
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Tema: Anbragte børn og unge
Bilag 3 Forebyggelse af voldsomme situationer og magtanvendelse for anbragte børn og unge
1

Titel

Forebyggelse af voldsomme situationer og magtanvendelse – anbragte børn og unge

2

Initiativets
udviklingstrin jf.
’Strategi
for udvikling af sociale indsatser’

☒ Modningsfasen

3

Tilskudsmodtager

Kommunale, regionale og selvejende døgninstitutioner samt
socialpædagogiske opholdsstede, Socialstyrelsen, evt. leverandører

4

Forslagets
formål

Formål

☐ Screeningsfasen

☐ Afprøvningsfasen
☐ Udbredelsesfasen

Formålet med initiativet er at sikre en tryg hverdag for anbragte børn og unge med trivsel og gode udviklingsmuligheder
uden tilspidsede og voldsomme situationer, hvor barnet eller
den unge kan være til fare for sig selv eller andre.
Dette initiativ skal derfor videreudvikle, modne og pilotteste en
indsats baseret på aktuel bedste viden, som kan støtte personale på døgninstitutioner og opholdssteder i deres arbejde med
at forebygge og håndtere tilspidsede og voldsomme situationer
og dermed forebygge magtanvendelser.

Baggrund
Der har løbende gennem de seneste ti år været fokus på at forebygge og nedbringe magtanvendelser over for anbragte børn og
unge. Årsrapporten for socialtilsynenes virksomhed viser, at
der i 2018 var 5.419 indberettede magtanvendelser over for anbragte børn og unge, hvoraf hovedparten vedrørte fysisk magtanvendelse for at hindre, at barnet skadede sig selv eller andre.
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Viden fra voksenområdet viser, at voldsomme episoder på botilbud og forsorgshjem er en problematik, der skal forsøges løst
via øget trivsel for borgeren og forbedrede relationskompetencer for medarbejderen (jf. bl.a. nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud samt på boformer for hjemløse).
I et stort udviklingsarbejde på det sociale voksenområde er der
sket en afdækning, udvikling og afprøvning af metoder og tilgange til at forebygge voldsomme episoder og magtanvendelser
på botilbud for voksne. Her har nogle metoder i afprøvningen
vist sig egnede til at nedbringe omfanget af voldsomme episoder og magtanvendelser.
På anbringelsesområdet for børn og unge har der ikke tilsvarende været arbejdet med systematiske pædagogiske metoder
og tilgange på organisationsniveau, der kan understøtte personalets forebyggelse og håndtering af tilspidsede og voldsomme
situationer.

5

Beskrivelse
af initiativet og aktiviteter

Beskrivelse af indsats
I initiativet skal der videreudvikles og modnes en indsats til forebyggelse af tilspidsede og voldsomme situationer på døgninstitutioner og opholdssteder for børn og unge. Der findes allerede velafprøvede metoder, der dog er udviklet til andre målgrupper, og som derfor skal tilpasses anbragte børn og unge
med en bred vifte af forskellige sociale, psykiske og/eller fysiske udfordringer. Ligeledes skal indsatsen kunne implementeres og anvendes på forskellige typer af anbringelsessteder med
forskellige organisatoriske rammer og pædagogiske tilgange.
En central målsætning er at have fokus på børnene og de unges
perspektiv, således at indsatsen samtidig understøtter deres
inddragelse samt med- og selvbestemmelse i eget liv.
Initiativets leverancer:
•
•
•
•

Indsatsbeskrivelse.
Uddannelsesprogram i indsatsen.
Implementeringsplaner, til implementering af indsatsen i forskellige institutionelle kontekster.
Evalueringsrapport.
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Socialstyrelsen etablerer et partnerskab som omfatter ca. 7-10
institutioner og opholdssteder. I partnerskabet indgår døgninstitutioner sammen med deres kommunale eller regionale
driftsherre og private opholdssteder indgår med deres interesseorganisation (LOS, Dansk Selveje og /eller Dansk Erhverv).
Partnerskabet skal bidrage til udvikling af indsatsen, og døgninstitutioner og opholdssteder skal fungere som pilottester af
den udviklede indsats, herunder eventuel metodebeskrivelse,
uddannelsesprogram og implementeringsplan.
Der vil blive udviklet og produceret uddannelses- og formidlingsmateriale, fx film o.l. Undervisningsmaterialet tilstræbes
udarbejdet, så det kan anvendes på hele anbringelsesområdet,
herunder til plejefamilier.

Målgruppen
Den primære målgruppe for initiativet er anbragte børn og
unge med særligt fokus på børn og unge fra skolealderen (6-7
år) og op. Målgruppen omfatter også anbragte børn og unge
med handicap, særligt de, der på grund af deres handicap kan
være impulsstyrede og opleve flere voldsomme episoder.
Den sekundære målgruppe er personale på institutioner og opholdssteder, der drager omsorg for anbragte børn og unge.
Derudover kan også andre personer fra barnets/den unges private eller professionelle netværk med fordel inddrages, når der
skal skabes bedre trivsel og mestring for anbragte børn og
unge.

Afhængigheder
Initiativet vil inddrage resultater fra evaluering af lov om voksenansvar, så indsatsen vil kunne adressere nogle af de udfordringer på anbringelsesstederne, som evalueringen peger på.
Initiativet vil også inddrage viden og erfaringer fra Socialstyrelsens arbejde på voksenområdet om forebyggelse og håndtering
af voldsomme episoder på botilbud.

Økonomi
Der afsættes i alt 9,8 mio. kr. til initiativet i perioden 20212024. Der afsættes 4,9 mio. kr. til kompetenceudvikling og in-
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ternatafholdelse, udvikling af undervisningsmaterialer, ekspertbistand samt evaluering. Der afsættes 4,9 mio. kr. til udvikling af partnerskab, metodeudvikling og -beskrivelse, implementeringsstøtte til institutionerne, koordinering og projektledelse.
6

Forslagets
succeskriterier

Det forventes, at følgende lovende resultater opnås:
•

Anbragte børn og unge samt personale oplever færre
tilspidsede og voldsomme situationer på anbringelsesstedet

•

Anbragte børn og unge oplever øget trivsel og tryghed
i hverdagen

•

Anbragte børn og unge føler sig i højere grad inddraget
og hørt

Desuden forventes det, at:
•

Personalet på de samarbejdende anbringelses- og opholdssteder oplever sig mere kompetente til at forebygge og håndtere voldsomme situationer

•

Personalet har fået et mere indgående helhedskendskab til reaktionsmønstre hos de anbragte børn og
unge på institutionen

7

Evaluering
og opfølgning

Initiativet evalueres i henhold til modningsprojekter under
Strategi for udvikling af sociale indsatser. Formålet med evalueringen er dels at skabe et løbende vidensbaseret grundlag for
at udvikle indsatsen i modningsfasen, dels ved projektets afslutning at vurdere, hvorvidt kriterierne for at gennemføre et
afprøvningsinitiativ er til stede. Det indebærer en evaluering
af, om indsatsen har lovende resultater, er efterspurgt af uddannelsesinstitutioner og kommuner, samt om modellen er realistisk i afprøvning og drift.

8

Anvendelse
af den socialøkonomiske investeringsmodel
(SØM)

Hvis muligt gennemføres en scenarieanalyse af de forventede
økonomiske konsekvenser på baggrund af indsatsens foreløbige resultater. SØM vil i modningsfasen blive anvendt til at
kvalificere tilskudsmodtagernes viden om økonomien i indsatsen. Heri vil tilskudsmodtagerne få tilbud om undervisning i
anvendelsen af SØM. Initiativet forventes at bidrage med viden
til SØM’s erfarings- og/eller vidensdatabase, hvis evalueringen
lever op til kriterierne herfor.

9

Udmøntning, inkl.
tidsplan

Tidsplan
Tid

Aktivitet
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1.- 3.kvartal
2021

Vidensafdækning og udarbejdelse af indsatsbeskrivelse (indhold og proces).
Etablering og inddragelse af partnerskab i udvikling af indsatsbeskrivelsen.

10

Varighed
og implementering

Mio. kr. i 2020-PL
Forslag i alt

20

3.- 4.kvartal
2021

Plan for initiativets opgavevaretagelse er fastlagt.

4.kvartal 2021
-3.kvartal
2022

Udviklingsarbejde med partnerskabet samt institutioner og opholdssteder:

4.kvartal 2022
-2.kvartal
2024

Pilottest med løbende erfaringsopsamling og justeringer.

3.- 4.kvartal
2024

Revision af metodebeskrivelse, uddannelsesprogram samt implementeringsplan.

•
•
•
•

Videreudvikling af indsats
Udvikling af implementeringsplan
Udvikling af uddannelsesprogram
Opkvalificering og implementering på
institutioner og opholdssteder.

Initiativet er 4-årigt i perioden 2021-2024.
Når initiativets resultater foreligger, indgår disse i Udviklingsog Investeringsprogrammets videre arbejde herunder indsatsudvikling, formidling eller lignende.

2021

2022

2023

2024

I alt

2,3

2,5

2,5

2,5

9,8
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Bilag 4 Styrket match af barn og anbringelsessted
1

Titel

2

Initiativets
udviklingstrin jf.
’Strategi
for udvikling af sociale indsatser’

Styrket match af barn og anbringelsessted

☒ Screeningsfasen
☒ Modningsfasen
☐ Afprøvningsfasen
☐ Udbredelsesfasen

3

Tilskudsmodtager

Kommuner, Socialstyrelsen, evt. leverandører

4

Forslagets
formål

Formål
Når et barn eller en ung anbringes uden for hjemmet, er en af
hensigterne at skabe stabilitet i barnets liv og dermed grundlag
for, at barnet får mulighed for at udvikle sig på samme vis som
alle andre børn. Derfor er det uhensigtsmæssigt, at en del anbragte oplever flere skift mellem anbringelsessteder.
Dette initiativ skal udvikle en model, som kan understøtte en
helt centralt faglig opgave i kommuners arbejde med visitation
til anbringelsessteder; det rette match mellem barn og anbringelsessted. Inddragelse af såvel forældre som barnet vil være et
afgørende element. Matchet udgør det første grundlag for den
gode anbringelse, og det er med til at sikre ro og stabilitet for
barnet eller den unge. Matchning er en kompleks faglig vurdering, som omfatter og beror på mange aspekter. Dette omfatter
blandt andet kendskab til barnet, dets baggrund, udfordringer,
eventuelle funktionsnedsættelser og behov. Ud fra denne viden
skal der matches med det rette anbringelsessted, hvor de rette
kompetencer er til rådighed.

Baggrund
Der er begrænset viden om matchningsprocessen, herunder viden om relevant organisering, men ikke mindst mangler der
metoder og redskaber til at sikre det rette match, og som fremmer inddragelse af barnet eller den unge i processen. Sagsbehandlerne tilbydes derfor i dag meget lidt viden og redskaber i
denne svære opgave. Målet er derfor dels at udvikle en model, i
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samarbejde med 4-5 kommuner, der er brugbar i dansk kontekst, og hvor der er fokus på match mellem problematikker og
barnets eller den unges behov og ønsker og kompetencerne på
anbringelsessted. Modellen skal også sætte fokus på inddragelsen af barnet og barnets forældre på en meningsfuld måde.
Herudover vil viden fra initiativet blive formidlet til landets øvrige kommuner.
En undersøgelse fra SFI i 2014 beskriver, at der årligt er ca.
fem procent af de børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet, der oplever et sammenbrud i anbringelsen. Størstedelen
af de børn, der har oplevet et sammenbrud i anbringelsen, oplyser, at dette skyldtes et mismatch mellem barn og anbringelsessted.
Ankestyrelsen vurderer i en undersøgelse fra 2014, at nogle
sammenbrud i plejefamilier kan undgås, hvis der var foretaget
det rette match mellem plejefamilie og plejebarn fra starten af
anbringelsen. Med ny lovgivning i 2019 er nye plejefamilietyper
indført for at sikre muligheden for et godt match mellem det
enkelte barn og type af anbringelsessted. Der er dog ikke igangsat initiativer til at understøtte den konkrete matchning.

5

Beskrivelse
af initiativet og aktiviteter

Beskrivelse af indsatsen
Initiativet består af en screening med fokus på afdækning af viden dels fra forskning og dels fra praksis. Modellen vil bl.a.
kunne indeholde forslag til organisering i form af fx mødekadence og mødestruktur for bl.a. at sikre inddragelse af relevante fagpersoner samt forældre og børn. Herudover kan den
indeholde redskaber, der kan anvendes i inddragelsen af både
børn og forældre, støtte til barnet eller den unge i processen
samt redskaber, der kan anvendes til at afdække kompetencer
på anbringelsesstedet eller til at omsætte resultatet af den børnefaglige undersøgelse, så denne kan bidrage til et kvalificeret
match.
Modellen skal udvikles i samarbejde med 4-5 kommuner, hvor
Socialstyrelsen og evt. leverandører understøtter udvikling, implementering og evaluering baseret på aktuelt bedste viden.
Socialstyrelsen vil i hele processen indgå aktivt i samarbejdet
med kommunerne og evt. leverandører med henblik på at sikre
overordnet koordinering, inddragelse af relevante aktører og
videnspersoner, fx Ankestyrelsen. Der skal være fokus på indsatsens anvendelighed i øvrige danske kommuner, herunder
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formidling af den opnåede viden til brug for udvikling af visitationsprocessen omkring anbringelse af børn og unge og herunder hvordan børn og unge sikres inddraget i denne proces.
Initiativets hovedleverancer er:
1. Vidensafdækning med fokus på både forskningsviden
og viden fra praksis, herunder relevante kommunale
modeller og erfaringer.
2. Udvikling af skitse til model og endelig beskrivelse af
model sammen med de deltagende kommuner.
3. Modning af modellen i kommuner, herunder kompetenceudvikling, processtøtte, erfaringsudveksling samt
løbende opfølgning og tilpasning af modellen på baggrund af bl.a. data. Evaluering af implementering, resultater og økonomi. Formidling af viden fra initiativet.
Målgruppen
Den primære målgruppe for initiativet er børn og unge under 18
år, der skal anbringes uden for hjemmet.
Sekundære målgrupper er, barnets forældre og plejeforældre
samt myndighedssagsbehandler, medarbejdere på døgninstitutioner, socialpædagogiske opholdssteder, kost- og efterskoler
eller eget værelse.
Afhængigheder
Der er ikke umiddelbart andre væsentlige initiativer, der har
snitflader med det aktuelle initiativ. Initiativet vil kunne justeres ift. gældende lovgivning.

Økonomi
Der afsættes i alt 17,8 mio. kr. til initiativet i 2021-2024. Heraf
afsættes 10 mio. kr. til en ansøgningspulje målrettet 4-5 kommuner, der udmøntes i 2021. Der afsættes 2,9 mio. kr. til evaluering, kompetenceudvikling samt ekspertbistand. Der afsættes 4,9 mio. kr. til vidensafdækning, modeludvikling og -beskrivelse, processtøtte og øvrig erfaringsudveksling, koordinering og projektledelse samt formidling af viden fra initiativet.
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6

Forslagets
succeskriterier

Det forventes, at der opnås følgende resultater ved brug af modellen:
• at hhv. barnet og barnets forældre oplever sig inddraget i
valg af anbringelsessted og barnet, barnets forældre og anbringelsessted oplever, at det er et godt match.
• at barnet oplever sig støttet i processen.
• at barnet og barnets forældre oplever et velfungerende samarbejde med anbringelsessted og myndighed.
• at der ikke sker sammenbrud i anbringelsen inden for det
første år efter anbringelse.
Der forventes følgende faglige resultater:
• at kommunerne oplever at have fået mere viden og redskaber, der kan understøtte sagsbehandlingen med visitation,
inddragelsen af barnet eller den unge og at foretage det rette
match.
• at medarbejdere og ledelse i kommunen oplever et velfungerende samarbejde internt i kommunen samt med barnet,
barnets forældre og anbringelsessted.

7

Evaluering
og opfølgning

Initiativet evalueres i henhold til modningsprojekter under
Strategi for udvikling af sociale indsatser. Formålet med evalueringen er dels at skabe et løbende vidensbaseret grundlag for
at udvikle indsatsen i modningsfasen, dels ved projektets afslutning at vurdere, hvorvidt kriterierne for at gennemføre et
afprøvningsinitiativ er til stede. Det indebærer en evaluering
af, om indsatsen har lovende resultater, er efterspurgt af uddannelsesinstitutioner og kommuner, samt om modellen er realistisk i afprøvning og drift.

8

Anvendelse
af den socialøkonomiske investeringsmodel
(SØM)

Hvis muligt gennemføres en scenarieanalyse af de forventede
økonomiske konsekvenser på baggrund af indsatsens foreløbige resultater. SØM vil i modningsfasen blive anvendt til at
kvalificere tilskudsmodtagernes viden om økonomien i indsatsen. Heri vil tilskudsmodtagerne få tilbud om undervisning i
anvendelsen af SØM. Initiativet forventes at bidrage med viden
til SØM’s erfarings- og/eller vidensdatabase, hvis evalueringen
lever op til kriterierne herfor.

9

Udmøntning, inkl.
tidsplan

Tidsplan

Tid
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Aktivitet
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10

11

1. kvartal 2021 – 3.
kvartal 2021

Vidensafdækning og indledende beskrivelse af model.

4. kvartal 2021

Plan for initiativets opgavevaretagelse er
fastlagt

4. kvartal 2021

Udmøntning af ansøgningspulje til kommuner.

1. kvartal 2022

Projektopstart for kommuner og færdiggørelse af modelbeskrivelse med bidrag
fra kommunerne.

2. kvartal 2022 – 4.
kvartal 2024

Modning af model i kommuner.

4. kvartal 2024

Monitorering, evaluering og opdatering
af modelbeskrivelse.

4. kvartal 2024

Formidling af viden fra initiativet.

Varighed
og implementering

Initiativet er 4-årigt i perioden 2021-2024.

Kriterier
vedrørende
ansøgningspulje

Ansøgerkredsen er landets kommuner.

Når initiativets resultater foreligger, indgår disse i Udviklingsog Investeringsprogrammets videre arbejde herunder indsatsudvikling, formidling eller lignende.

Ansøger skal redegøre for sine forudsætninger for at bidrage til
udviklingen af en på forhånd fastlagt model for matchning
mellem børn og anbringelsessteder. Modellen beskrives overordnet i ansøgningsvejledningen.
Ansøger skal beskrive projektets organisering, der skal understøtte udviklingen af modellen.
Ansøger skal forpligte sig til at indgå samarbejde med Socialstyrelsen, evt. e leverandører og øvrige kommuner samt løbende deltage i en evaluering.
Ansøger skal på baggrund af anbringelsesmønsteret i kommunen inddrage de forskellige former for anbringelsessteder i arbejdet med modellen.
Ansøger skal i 2019 have iværksat min. 25 anbringelser.
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Det er et krav, at projektsamarbejdet er godkendt på relevant
centerchefniveau.
Socialstyrelsen kan opstille prædefinerede pakkeløsninger som
kommunerne kan søge. Med pakkeløsninger menes, at tilskuddets størrelse fastlægges ud fra eksempelvis målgruppestørrelse, kommunernes organisering eller andre relevante forhold,
såfremt det vurderes, at det kan bidrage til ensartethed i forudsætninger for modning af modellen.
Yderligere kriterier for udmøntning af ansøgningspuljen kan
fastsættes efterfølgende af Social- og Indenrigsministeriet inden for ansøgningspuljens formål.
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Mio. kr. i 2020-PL

2021

2022

2023

2024

I alt

Forslag i alt

11,8

2,3

1,9

1,8

17,8
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Udmøntning af Udviklingsog Investeringsprogrammet
på voksenområdet
Tema: Mennesker med kognitive vanskeligheder
Bilag 5 Bedre Viden om indsatser til mennesker med udviklingshæmning eller lignende kognitive vanskeligheder
1

Titel

2

Initiativets
udviklingstrin jf.
’Strategi
for udvikling af sociale indsatser’

Bedre viden om indsatser til mennesker med udviklingshæmning eller lignende kognitive vanskeligheder

☒ Screeningsfasen
☐ Modningsfasen
☐ Afprøvningsfasen
☐ Udbredelsesfasen

3

Tilskudsmodtager

Socialstyrelsen, evt. leverandører

4

Forslagets
formål

Formål
Initiativet skal samlet set tilvejebringe viden om virksomme
indsatser og lovende praksis for mennesker med udviklingshæmning eller lignende kognitive vanskeligheder. Denne viden
kan på længere sigt anvendes til at øge trivsel og sundhed for
målgruppen.
Screening foretages i to spor:
Spor 1 har til formål at styrke det socialpædagogiske arbejde på
botilbud for mennesker med udviklingshæmning gennem ind-

Udmøntning af udviklings- og Investeringsprogrammerne for 2021

27

Tema: Mennesker med kognitive vanskeligheder

satser, der har fokus på at skabe progression i forhold til sundhed, selvhjulpenhed, deltagelse i fællesskaber og indflydelse i
dagligdagen.
Spor 2 har til formål at skabe bedre behandlingsmuligheder til
mennesker med udviklingshæmning eller lignende kognitive
udfordringer, der har et problematisk forbrug af rusmidler.
Den indsamlede viden skal danne grundlag for kunne at udvælge indsatser, der har modnings- eller afprøvningspotentiale,
og som efterspørges af kommunerne.
Baggrund
Der er sparsom viden om virksomme indsatser til voksne med
udviklingshæmning. Dette er ikke mindst tilfældet på botilbud
for personer med udviklingshæmning, hvor der er yderst begrænset viden om effekten af de anvendte metoder, selvom der
anvendes mange forskellige metoder. Der er desuden betydelige sundhedsudfordringer og en overdødelighed blandt mennesker med udviklingshæmning, blandt andet som følge af fx
kræft og kredsløbssygdomme. Flere end 50 pct. i målgruppen
er overvægtige med livsstilsrelaterede kroniske sygdomme som
for eksempel diabetes til følge.
Flere kommuner oplever desuden betydelige udfordringer i deres arbejde med voksne med kognitive funktionsnedsættelser.
For at sikre kvaliteten af indsatsen i botilbud er der derfor behov for viden om virksomme indsatser, hvor mennesker med
udviklingshæmning har mulighed for at udnytte deres potentialer ud fra egne håb og drømme, der kan understøtte trivsel og
sundhed. Ligesom der er behov for at generere viden om den
kommunale efterspørgsel efter virksomme indsatser på området.
Hertil kommer, at mennesker med udviklingshæmning eller
lignende kognitive vanskeligheder, som har et problematisk
forbrug af stoffer eller alkohol, ofte ikke kommer i relevant behandling og derfor kan udvikle et mangeårigt misbrug med
store sundhedsmæssige, personlige og sociale konsekvenser til
følge. Det skyldes bl.a., at de ikke profiterer i tilstrækkeligt
grad af eksisterende behandlingsmetoder og –tilbud, der ofte
er baseret på kognitive metoder. Socialstyrelsen har kun kendskab til få misbrugsbehandlingsindsatser i Danmark til målgruppen. Der mangler desuden viden om problemets karakter
og omfang i Danmark samt om målgruppen, herunder hvilke
og hvor mange personer i målgruppen der ikke får gavn af de
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eksisterende behandlingsindsatser. Undersøgelser tyder på, at
mennesker med udviklingshæmning i bemærkelsesværdigt højere grad end den generelle danske befolkning har et misbrug
af rusmidler, og at omfanget er stigende. Der er således også et
behov for viden særligt om virksomme misbrugsbehandlingsindsatser i forhold til mennesker med udviklingshæmning og
lignende kognitive vanskeligheder og den kommunale efterspørgsel efter disse indsatser.

5

Beskrivelse
af initiativet og aktiviteter

Der gennemføres derfor en screening i to spor:
Spor 1: Screening af viden om virksomme indsatser og lovende
praksis, der kan fremme trivsel og skabe progression i forhold
til sundhed, selvhjulpenhed, deltagelse og indflydelse, og som
er målrettet mennesker med udviklingshæmning i botilbud.
Spor 2: Screening af viden om virksomme behandlingsindsatser og lovende praksis målrettet mennesker med udviklingshæmning og lignende kognitive vanskeligheder og et samtidigt
problematisk forbrug af rusmidler.
Initiativets hovedleverance er to vidensnotater:
1)

Vidensnotat om virksomme indsatser og lovende
praksis, der kan fremme trivsel og skabe progression i
forhold til sundhed, selvhjulpenhed, deltagelse og
indflydelse for mennesker med udviklingshæmning
på botilbud

2)

Vidensnotat om virksomme behandlingsindsatser og
lovende praksis til mennesker med udviklingshæmning eller lignende kognitive udfordringer, der har et
problematisk forbrug af rusmidler

Hvert vidensnotat vil indeholde følgende:
1.
2.

3.
4.

Målgruppevurdering og behovsanalyse, herunder af
forskellige delmålgrupper
Afsøgning af aktuelt bedste viden, lovende praksis og
virksomme indsatser - samt et begrundet valg af indsats
En vurdering af vilkår for modning, afprøvning og effektmåling
En vurdering af efterspørgsel og realistisk drift, herunder økonomisk evaluering
Formidling af screeningens resultater til relevante
fagmiljøer.
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Vidensnotaterne vil bygge på international forskningslitteratur, nordisk ’grå’ litteratur og dansk praksiserfaring.
Litteraturstudie
Litteraturstudier af dansk og international forskningslitteratur
samt af nordisk ”grå” litteratur skal afdække, hvilken viden der
findes om målgruppen. Der gennemføres et studie for hvert af
de to spor:
•
Spor 1: studie af virksomme indsatser, der har fokus
på at skabe progression for målgruppen i forhold til
sundhed, selvhjulpenhed, deltagelse og indflydelse.
•
Spor 2: studie af målgruppens misbrugsadfærd og
støtte-/behandlingsbehov, samt om virksomme behandlingsindsatser med relevans for målgruppen.
Vidensindsamling fra praksisfeltet
Litteraturstudiet skal suppleres med viden fra det praksisnære
arbejde med målgruppen. Vidensindsamlingen vil understøtte
de to spor:
•

•

Spor 1: vidensindsamling om målgruppens behov for
og botilbuddenes anvendelse af virksomme indsatser
og lovende praksis, der har til formål at skabe progression i forhold til sundhed, selvhjulpenhed, deltagelse og indflydelse.
Spor 2: vidensindsamling om målgruppen og problembilledet samt om lovende praksis og virksomme
indsatser, der har til formål at behandle et problematisk forbrug af rusmidler.

For begge spor skal vidensindsamlingen desuden dokumentere
den kommunale efterspørgsel.

Målgruppen
Initiativet er målrettet:
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•

Spor 1: mennesker med udviklingshæmning, der bor i
botilbud (SEL §§ 107 og 108) eller botilbudslignende
boformer (Almenboligloven §§ 105/115).

•

Spor 2: mennesker med udviklingshæmning eller lignende kognitive vanskeligheder som har et problematisk forbrug af stoffer eller alkohol, og som ikke tilbydes relevant behandling for deres misbrug. Det kan
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f.eks. være mennesker, der bor på botilbud eller modtager anden form for socialfaglig støtte, herunder
mennesker i grænseområdet mellem normalt og nedsat funktionsniveau, og meget socialt udsatte mennesker, der grundet f.eks. traumer, årelang udsathed og
misbrug har et nedsat kognitivt funktionsniveau.
Økonomi

6

Forslagets
succeskriterier

7

Evaluering
og opfølgning

Der afsættes 1,9 mio. kr. til initiativet, hvoraf de 1,6 mio. kr. afsættes til gennemførelse af de to spor, og 0,3 mio. kr. afsættes
til projektledelse.
Initiativet skal sikre, at der ved projektperiodens afslutning foreligger solid viden om forudsætningerne for evt. udvikling af
indsatser og senere udbredelse til målgruppen, herunder at initiativet har realistiske forudsætninger for at blive til virksomme sociale indsatser, der kan forankres i drift i et større
antal kommuner.
Initiativet evalueres ikke.
På baggrund af screeningen vurderes det ud fra Social- og Indenrigsministeriets Strategi for national udvikling af sociale
indsatser, om der er grundlag for at arbejde videre med modning og afprøvning af indsatser til målgruppen i evt. efterfølgende initiativer.

8

Anvendelse
af den socialøkonomiske investeringsmodel
(SØM)

Initiativet forventes ikke at kunne bidrage til SØM.

9

Udmøntning, inkl.
tidsplan

Tidsplan

Tid

Aktivitet

1. kvartal, 2021

Design af screeningsopgaven

1. kvartal, 2021

Plan for initiativets opgavevaretagelse er fastlagt
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4. kvartal, 2021

10

Varighed
og implementering

Mio. kr. i 2020-PL
Forslag i alt

32

Vidensnotaterne foreligger

Initiativet er 1-årigt
Når initiativets resultater foreligger, præsenteres disse for
UIP’s faglige styregruppe, som vurderer, om der er grundlag
for at indstille til et videre arbejde med initiativets konklusioner og anbefalinger i form af videre indsatsudvikling i et modningsprojekt eller lignende.

2021

2022

2023

1,9
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2024

I alt
1,9
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Bilag 6 Forebyggelse af magtanvendelse på botilbud for
mennesker med udviklingshæmning
1

Titel

2

Initiativets
udviklingstrin jf.
’Strategi
for udvikling af sociale indsatser’

Forebyggelse af magtanvendelse på botilbud for mennesker med udviklingshæmning

☐ Screeningsfasen
☐ Modningsfasen
☒ Afprøvningsfasen
☐ Udbredelsesfasen

3

Tilskudsmodtager

Kommuner, regioner, Socialstyrelsen og evt. leverandører

4

Forslagets
formål

Formål
Formålet med initiativet er at forebygge magtanvendelser på
botilbud for mennesker med udviklingshæmning under servicelovens §§ 107, 108 og almen boligloven § 105 med § 85
støtte under serviceloven. Forebyggelse af voldsomme episoder
og magtanvendelser forventes ligeledes at fremme trivslen og
mestringsevnen hos målgruppen.
Initiativet skal afprøve metoden LA2 (Low Arousal 2), som har
vist lovende resultater, med henblik på at understøtte forebyggelse af magtanvendelser på botilbud for voksne med udviklingshæmning. Det ønskes dermed undersøgt, om indsatsen
virker i den form, den har fået, og dermed, om den er klar til at
blive udbredt til flere kommuner, regioner og sociale tilbud.

Baggrund
Ca. 300 rådgivningsforløb i VISO vedrører voksne med udviklingshæmning og udadreagerende adfærd om året. Antallet af
rådgivningsforløb viser, at kommuner og botilbud oplever, at
voldsomme episoder og magtanvendelse er en væsentlig udfordring for beboere og medarbejdere på botilbud for mennesker
med udviklingshæmning. Samtidig forventes det styrkede fokus på forebyggelse i de nye regler for magtanvendelse for
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voksne (pr. 1. januar 2020) at medføre en efterspørgsel på metoder og tilgange, der kan medvirke til at forebygge magtanvendelse.
I Socialstyrelsens projekt ”Indsatsforløb til forebyggelse af
voldsomme episoder på botilbud og boformer for hjemløse”
udgør målgruppen, personer med udviklingshæmning, på nuværende tidspunkt 17 ud af 46 indsatsforløb. Det understreger,
at der er behov for viden om voksne med udviklingshæmning i
praksis, og om hvordan udadreagerende adfærd opstår, og
hvordan den kan forebygges og håndteres. Det forventes, at der
fortsat vil være efterspørgsel på indsatser og metoder til forebyggelse af magtanvendelse og voldsomme episoder på boformer for voksne med udviklingshæmning, når projektet afsluttes ved udgangen af 2020.
5

Beskrivelse
af initiativet og aktiviteter

I initiativet skal 4-8 kommuner eller regioner i samarbejde
med botilbud for voksne med udviklingshæmning indgå samarbejde med Socialstyrelsen om at afprøve LA2 til mennesker
med udviklingshæmning. Kommuner og regioner kan indgå
samarbejde med 1-2 botilbud, herunder også private botilbud.
Der forventes i alt at indgå 6-8 botilbud i afprøvningen.
Metoden LA2 er en dansk videreudvikling af tilgangen Low
Arousal med fokus på borgerinddragelse og en ikke-konfronterende tilgang til håndtering af truende og voldelig adfærd hos
mennesker med kognitive funktionsnedsættelser og/eller psykiske vanskeligheder. LA2 er modnet på socialpsykiatriske botilbud i Danmark og erfaringsopsamlingen viser, at metoden
har bidraget til, at antallet af magtanvendelser og voldsomme
episoder er reduceret. Desuden viser resultaterne, at LA2 styrker kommunikationen mellem personer på botilbud og de fagprofessionelle, og at de fagprofessionelles deeskalerende arbejde og forebyggelse af konflikter understøttes.
Projektets hovedleverancer er:
1.
2.
3.
4.

Implementerings- og processtøtte samt kompetenceudvikling til de fagprofessionelle på botilbud
Justering af indsatsbeskrivelse og
Udarbejdelse af kompetenceudviklingsprogram
Evaluering med fokus på LA2’s effekt i forhold til målgruppen

Som en central del af initiativet uddannes de fagprofessionelle
på botilbuddene i LA2.
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Botilbuddene vil løbende modtage implementerings- og processtøtteTilbuddene skal desuden løbende i samarbejde med
kommunen eller regionen dokumentere og registrere data og
viden til brug for evalueringen.
Initiativets resultater formidles til landets tilbud, kommuner,
regioner og andre relevante organisationer.

Målgruppen
Projektets målgruppe er voksne med udviklingshæmning, der
bor på botilbud under servicelovens §§ 107 og 108 og almen
boliglovens § 105 med § 85 støtte under serviceloven. Målgruppen kan være i risiko for at ende i voldsomme episoder, da
samspillet med andre kan være udfordrende for personer med
udviklingshæmning.
Den sekundære målgruppe er ledere og fagprofessionelle, der
arbejder på botilbuddene.

Afhængigheder
Initiativet vil understøtte boformernes implementering af et
styrket fokus på forebyggelse af magtanvendelse, jf. magtanvendelsesreglerne pr. 1. januar 2020.
Initiativet vil tage udgangspunkt i viden og erfaringer fra Socialstyrelsens projekt ”Forebyggelse af magtanvendelse på botilbud”. Socialstyrelsen vil også inddrage viden og erfaringer fra
projektet ”Indsatsforløb til forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud og boformer for hjemløse” fra 2018-2020, som
har til formål at forebygge voldsomme episoder på botilbud
gennem støtte, vejledning og undervisning i at implementere
de nationale retningslinjer.

Økonomi
Der afsættes i alt 16,4 mio. til initiativet i perioden 2021-2024.
Heraf afsættes 10,0 mio. kr. til en ansøgningspulje, som kommuner og regioner kan søge i samarbejde med et botilbud eller
i samarbejde med et privat botilbud. Der afsættes 1,6 mio. kr.
til undervisning i LA2 samt relevant viden om forebyggelse af
voldsomme episoder og magtanvendelse på botilbud. Der afsættes 2,7 mio. kr. til evaluering af afprøvningen. Der afsættes
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2,1 mio. kr. til implementerings- og processtøtte, evt. leverandørstyring, projektledelse, formidling af viden fra projektet og
evt. tryk af materiale.
6

Forslagets
succeskriterier

Der forventes følgende resultater for målgruppen:
•
•

•

At der sker et fald i antallet af magtanvendelser og
voldsomme episoder.
At beboerne udvikler og vedligeholder deres funktionsevne og mestring af situationer, som potentielt
ville kunne ende som en voldsom episode eller i en
magtanvendelse.
At beboerne udvikler en forbedret trivsel i hverdagen.

Øvrige resultater for initiativet:
•
•

7

Evaluering
og opfølgning

At medarbejderne på botilbuddene oplever en øget
trivsel.
At medarbejderne på botilbuddene oplever at have
fået øgede kompetencer i forhold til at forebygge
magtanvendelser.

Initiativet evalueres med fokus på gennem det stærkest mulige
evalueringsdesign at opnå viden om indsatsens effekt for målgruppen. Evalueringen skal desuden bidrage med viden om,
under hvilke forhold implementering af indsatsen opnås bedst,
evt. negative bi-effekter, hvilke omkostninger og eventuelle
økonomiske konsekvenser, der er forbundet med metoden,
samt evaluere kompetenceudviklingsprogrammet for LA2.
Modtagere af midler fra ansøgningspuljen forpligtes til løbende
at deltage i evalueringen.
Evalueringen skal kunne udgøre et væsentligt grundlag for vurderingen af, om kriterierne for at iværksætte udbredelsesfasen
er opfyldt, jf. Social- og Indenrigsministeriets Strategi for udvikling af sociale indsatser. Hvis evalueringens resultater er
positive, vil metoden kunne udbredes.

8
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Anvendelse
af den socialøkonomiske investeringsmodel
(SØM)

Hvis muligt gennemføres der en SØM-beregning af de forventede økonomiske konsekvenser ud fra viden om indsatsens omkostninger og effekt, som en del af evalueringen. SØM vil i afprøvningsfasen blive anvendt til at kvalificere tilskudsmodtagernes viden om økonomien i indsatsen. Heri vil tilskudsmodtagerne blive tilbudt undervisning i anvendelsen af SØM. Projektet forventes yderligere at bidrage med viden til SØM’s erfarings- og vidensdatabase.
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9

Udmøntning, inkl.
tidsplan

Tidsplan

Tid

Aktivitet

2.kvartal 2021

Plan for initiativets opgavevaretagelse er fastlagt

4. kvartal 2021

Ansøgningspuljen udmøntes

1.kvartal 20223.kvartal 2024

Afprøvningsforløb med kommuner, regioner
og botilbud
-

4.kvartal 2024

10

11

Kompetenceudvikling for fagprofessionelle
Undervisning i SØM
Implementering af LA2
Løbende implementerings- og processtøtte
Løbende dataindsamling

Afsluttende evalueringsrapport

Varighed
og implementering

Initiativet er 4-årigt i perioden 2021-2024.

Kriterier
vedrørende
ansøgningspulje

Ansøgerkredsen er landets kommuner eller regioner, som indgår samarbejde med botilbud for voksne med udviklingshæmning. Kommuner og regioner kan også indgå samarbejde med
private botilbud.

Når initiativets resultater foreligger, indgår disse i Udviklingsog Investeringsprogrammets videre arbejde herunder indsatsudvikling, formidling eller lignende.

Ansøger skal redegøre for sine forudsætninger for at bidrage til
afprøvningen af metoden Low Arousal 2 til mennesker med udviklingshæmning. Metoden uddybes i ansøgningsvejledningen.
Ansøger skal beskrive projektets organisering, som skal understøtte afprøvning af metoden. Der skal udpeges en projektleder
og etableres et implementeringsteam.
Ansøger skal forpligte sig til at indgå i samarbejde med Socialstyrelsen, eventuelle leverandører og øvrige kommuner, regioner og botilbud om afprøvning af metoden samt bidrage til en
evaluering.
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Ansøger skal inddrage et minimum antal voksne inden for målgruppen i projektet. Socialstyrelsen fastsætter minimumsantallet ved udmelding af ansøgningspuljen.
Det er et krav, at projektsamarbejdet er godkendt på relevant
direktionsniveau. Såfremt ansøger samarbejder med et privat
botilbud, skal der vedlægges en samarbejdsaftale.
Socialstyrelsen kan opstille prædefinerede pakkeløsninger,
som kommuner og regioner kan søge. Med pakkeløsninger menes, at tilskuddets størrelse fastlægges ud fra eksempelvis ansøgers målgruppestørrelse, organisering eller andre relevante
forhold, såfremt det vurderes, at det kan bidrage til ensartethed i forudsætninger for afprøvning af indsatsen.
Yderligere kriterier for udmøntning af ansøgningspuljen kan
fastsættes efterfølgende af Social- og Indenrigsministeriet inden for ansøgningspuljens formål.
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Mio. kr. i 2021-PL

2021

2022

2023

2024

I alt

Forslag i alt

11,5

1,8

1,5

1,6

16,4
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Tema: Unge i psykisk mistrivsel med sociale udfordringer, som ikke er en væsentlig nedsat funktionsevne
Bilag 7 Udvikling af indsats til unge med selvskade og spiseforstyrrelse
1

Titel

2

Initiativets
udviklingstrin jf.
’Strategi
for udvikling af sociale indsatser’

Udvikling af indsats til unge med selvskade og spiseforstyrrelser

☐ Screeningsfasen
☒ Modningsfasen
☐ Afprøvningsfasen
☐ Udbredelsesfasen

3

Tilskudsmodtager

Kommuner, Socialstyrelsen, evt. leverandører

4

Forslagets
formål

Formål
Formålet med initiativet er at øge de unges trivsel og mestring
af hverdagslivet samt stabilisere eller reducere spiseforstyrrelsen og den selvskadende adfærd, så de kan fastholde eller genetablere et hverdagsliv med sociale fællesskaber, skole, uddannelse og arbejde.
Initiativet skal udvikle en indsats til målgruppen til et niveau,
hvor den er klar til at blive systematisk afprøvet. Socialstyrelsen har i foråret 2019 i regi af VUIP gennemført et screeningsprojekt om unge med selvskadende adfærd og/eller spiseforstyrrelse, som dette initiativ bygger videre på.

Baggrund
Spiseforstyrrelser og selvskade er et udbredt problem blandt
unge, og det kan medføre betydelige personlige og samfundsøkonomiske konsekvenser såsom mistrivsel, øget risiko for
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selvmord, langvarige indlæggelser i hospitalspsykiatrien, fysiske følgesygdomme, psykiske følgelidelser samt tab af livsindkomst.
Trods problemets udbredelse er der et begrænset antal kommunale indsatser til målgruppen, som kan sætte tidligt ind, før
den unges problemer vokser sig så store, at behandling i hospitalspsykiatrien er nødvendig. Socialstyrelsen har i foråret 2019
gennemført et screeningsprojekt om unge med selvskadende
adfærd og/eller spiseforstyrrelse. Projektet viser, at der meningsfuldt kan udvikles en fælles indsats for unge med selvskade og unge med spiseforstyrrelser.
5

Beskrivelse
af initiativet og aktiviteter

I initiativet skal 2-4 kommuner i samarbejde med Socialstyrelsen, eventuelle leverandører samt eventuelt den regionale psykiatri udvikle én målrettet indsats til målgruppen med afsæt i
en indsatsmodel, som består af et fælles formål og seks kerneelementer.
Initiativets hovedleverancer er en:
1.
2.
3.
4.
5.

Indsatsbeskrivelse inkl. forandringsteori
Identifikation af validerede måleredskaber til outcome-måling af den målrettede indsats
Udvikling af et uddannelsesprogram og undervisning
af fagprofessionelle
Evalueringsrapport med foreløbige resultater og implementeringserfaringer
En omkostningsvurdering af indsatsmodellen

Derudover vil der foreligge en vurdering af mulighed og vilkår
for at overgå til afprøvningsfasen.
Indsatsmodellen er udarbejdet på baggrund af Socialstyrelsens
screeningsprojekt, som er gennemført forud for modningsprojektet. Der skal i forbindelse med initiativet arbejdes videre
med beskrivelsen af indsatsen, herunder konkretisering og
kvalitetssikring af kerneelementer. Hovedleverancerne formidles til kommuner og relevante uddannelsesinstitutioner.

Målgruppen
Projektets målgruppe er unge og voksne mellem 12 og 29 år
med mild til moderat grad af selvskade og/eller spiseforstyrrel-
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ser. De unge og voksne kan have andre psykiske vanskeligheder, men selvskaden og/eller spiseforstyrrelsen er den primære
årsag til deltagelse i projektet.

Afhængigheder
Sundhedsstyrelsen har i regi af satspuljeaften for 2018-2021
afsat 10,5 mio. kr. til at afprøve redskaber, der skal gøre frontpersonalet bl.a. lærere og pædagoger i stand til tidligt at opspore spiseforstyrrelser og selvskade blandt børn og unge.
Nærværende modningsprojekt supplerer Sundhedsstyrelsens
opsporingsprojekt, idet frontpersonalet mangler indsatser,
som de kan henvise de unge til, når de har opsporet dem. Modningsprojektet imødekommer dette behov ved at udvikle en
målrettet, kommunal indsats til unge med spiseforstyrrelser og
selvskade. Der er desuden afsat 60,2 mio. kr. på satspuljeaftalen på sundhedsområdet for 2019-2022 til at styrke den tidlige,
forebyggende indsats over for psykisk sårbare unge fra 13-25 år
og til forældre til psykisk sårbare unge gennem udvikling af forebyggende tilbud. Sundhedsstyrelsens projekt fokuserer på
bredere mistrivselsproblematikker, mens nærværende modningsprojekt udvikler en indsats, der målrettet adresserer de
problemstillinger, som unge med en lettere til moderat spiseforstyrrelse eller selvskade oplever.

Økonomi
Der afsættes 17,4 mio. kr. til initiativet i perioden 2021-2023.
Midlerne fordeles med 10,0 mio. kr. til en ansøgningspulje,
som kommunerne kan søge til dækning af omkostninger forbundet med at deltage i modningsinitiativet og evalueringen.
2,0 mio. kr. afsættes til udvikling af et uddannelseskoncept,
uddannelse af fagprofessionelle og supervision. 5,4 mio. kr. afsættes til design, planlægning og afvikling af et udviklingsforløb for kommunerne, processtøtte og rådgivning i forbindelse
med udvikling, implementering og forankring, projektledelse,
udgivelse af et indsatskatalog med indsatsbeskrivelser og implementeringsguides samt til evaluering af indsats.
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udfordringer, som ikke er en væsentlig nedsat

6

Forslagets
succeskriterier

Der forventes følgende resultater for den unge:
•
•
•
•

7

Evaluering
og opfølgning

Stabilisering eller reduktion af den selvskadende adfærd og/eller spiseforstyrrelsen
Øget trivsel og mestring af hverdagslivet
Et mere positivt selvbillede
Deltagelse i almene fællesskaber som foreningsliv,
sociale fællesskaber samt skole, uddannelse og beskæftigelse

Initiativet evalueres.
Der gennemføres en systematisk erfaringsopsamling fra udviklingsprocessen. Evalueringsviden bringes løbende i spil på faglige udviklingsmøder og lignende.
I forbindelse med evalueringsopgaven skal der udvikles et fagligt velbegrundet evalueringsdesign, der passer til initiativets
videns- og evalueringsbehov, og som kan gennemføres på en
god måde i samarbejde med de øvrige opgaver i projektet.
Evalueringen skal kunne udgøre et væsentligt grundlag for vurderingen af, om kriterierne for at iværksætte afprøvningsfasen
er opfyldt, jf. Social- og Indenrigsministeriets Strategi for udvikling af sociale indsatser.
Evalueringsviden bringes løbende i spil i initiativet i forhold til
at understøtte læring i løbet af modningsfasen.

8

42

Anvendelse
af den socialøkonomiske investeringsmodel
(SØM)

Hvis muligt gennemføres en scenarieanalyse af de forventede
økonomiske konsekvenser på baggrund af indsatsens foreløbige resultater. SØM vil i modningsfasen blive anvendt til at
kvalificere kommunernes viden om økonomien i indsatsen.
Heri vil kommunerne blive tilbudt undervisning i anvendelsen
af SØM. Projektet forventes at bidrage med viden til SØM’s erfarings- og/eller vidensdatabase, hvis evalueringen lever op til
kriterierne herfor.
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9

10

11

Udmøntning, inkl.
tidsplan

Tidsplan
Tid

Aktivitet

2. kvartal, 2021

Plan for initiativets opgavevaretagelse er fastlagt

4. kvartal, 2021

Udmøntning af ansøgningspulje – valg af 2-4
samarbejdskommuner – senest 4. kvt 2021

1. kvartal, 2022

Uddannelse af fagprofessionelle

1. kvartal, 2022 –
2. kvartal 2023

Læringsforløb og videreudvikling af indsatser

4. kvartal, 2023

Evaluering foreligger

4. kvartal, 2023

Afslutnings- og forankringsseminar

Varighed
og implementering

Initiativet er 3-årigt i perioden 2021-2023.

Kriterier
vedrørende
ansøgningspulje

Ansøgerkredsen er landets kommuner.

Når initiativets resultater foreligger, indgår disse i Udviklingsog Investeringsprogrammets videre arbejde herunder indsatsudvikling, formidling eller lignende.

Ansøger skal redegøre for sine forudsætninger for at bidrage til
modningen af en fælles indsatsmodel til unge og voksne med
selvskade og unge og voksne med spiseforstyrrelser.
Ansøger skal beskrive projektets organisering, som skal understøtte modningen af en fælles indsatsmodel.
Ansøger skal forpligte sig til at indgå i samarbejde med Socialstyrelsen, evt. leverandører og øvrige kommuner om udvikling
af en fælles indsatsmodel samt bidrage til en evaluering.
Det er et krav, at projektsamarbejdet er godkendt på relevant centerchefniveau.
Socialstyrelsen kan opstille prædefinerede pakkeløsninger,
som kommunerne kan søge. Med pakkeløsninger menes, at tilskuddet størrelse fastlægges ud fra eksempelvis ansøgers målgruppestørrelse, organisering eller andre relevante forhold, såfremt det vurderes, at det kan bidrage til ensartethed i forudsætninger for modning af indsatsen.
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udfordringer, som ikke er en væsentlig nedsat

Yderligere kriterier for udmøntning af ansøgningspuljen kan
fastsættes efterfølgende af Social- og Indenrigsministeriet inden for ansøgningspuljens formål.
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Mio. kr. i 2020-PL

2021

2022

2023

2024

I alt

Forslag i alt

12,5

2,4

2,5

-

17,4
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Bilag 8 Udbredelse af MOVE til individuel stofmisbrugsbehandling til 15-25-årige
1

Titel

2

Initiativets
udviklingstrin jf.
’Strategi
for udvikling af sociale indsatser’

Udbredelse af MOVE til individuel stofmisbrugsbehandling til 15-25-årige

☐ Screeningsfasen
☐ Modningsfasen
☐ Afprøvningsfasen
☒ Udbredelsesfasen

3

Tilskudsmodtager

Socialstyrelsen, evt. leverandører

4

Forslagets
formål

Formål
Formålet med er at hjælpe flere unge med at opnå stoffrihed,
så flere unge får en tilknytning til uddannelse og beskæftigelse.
Initiativet skal udbrede MOVE, en effektiv behandlingsmetode
til unge i ambulant stofmisbrugsbehandling, i 7-9 kommuner.
Initiativet fortsætter et igangværende udbredelsesinitiativ i
regi af VUIP, hvor MOVE implementeres i behandlingstilbud i
13 kommuner.

Baggrund
MOVE er en evidensbaseret samtalemetode, som har vist bemærkelsesvis god effekt i ambulant social stofmisbrugsbehandling af unge mellem 15 og 25 år.
MOVE blev indtil udgangen af 2018 afprøvet i udspillet ’Bedre
kvalitet i Stofmisbrugsindsatsen’ (Stofmisbrugspakken). Afprøvningen skete i ni kommuner og i samarbejde med Center
for Rusmiddelforskning ved Aarhus Universitet. Afprøvningen
foregik som et randomiseret kontrolleret forsøg.
Center for Rusmiddelforskning har gennemført en effektevaluering og implementeringsanalyse af MOVE i de ni kommuner,
metoden er afprøvet i. Effektevalueringen viser, at MOVE er
særdeles effektiv til at fastholde de unge i behandling, og at 50
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pct. af de unge er stoffri ni måneder efter indskrivning i behandling. Desuden ses en betydelig lavere andel af de unge,
som er involveret i kriminalitet ni måneder efter indskrivning,
og deres trivsel og deltagelse i uddannelsesaktiviteter er øget.
Desuden fastholdes behandlingsresultaterne efter endt behandling, således at 46 pct. af de unge er stoffri 21 måneder efter indskrivning.
Center for Rusmiddelforskning konkluderer i implementeringsanalysen, at MOVE giver kommunerne en fælles tilgang til
behandlingen af unge, og at de deltagende behandlere har fået
et kompetenceløft og er blevet specialiseret i en metodisk tilgang, der har været med til at løfte behandlingskvaliteten. Desuden viser implementeringsanalysen, at det er muligt at implementere metoden i både små, mellemstore og store kommuner.
VIVE har foretaget en økonomisk evaluering af MOVE. Evalueringen viser, at anvendelse af metoden betyder en økonomisk
nettogevinst for både kommune, region og stat.
Initiativet fortsætter et igangværende udbredelsesinitiativ,
hvor MOVE implementeres i behandlingstilbud i 13 kommuner.
5

Beskrivelse
af initiativet og aktiviteter

Det forventes, at MOVE inden for rammerne af initiativet kan
udbredes til 7–9 kommuner.
MOVE består af et primært behandlingsforløb på 12 samtaler
efterfulgt af seks måneders opfølgningsbehandling. Samtaleteknisk benyttes Motiverende Interview og Kognitiv Adfærdsterapi, som suppleres med strukturelle elementer i form af gavekort, påmindelser, skriftlig kontakt og statusbreve.
Initiativets hovedleverancer er:
1. Implementeringsstøtte og kompetenceudvikling til kommuner

Målgruppe
Initiativets målgruppe er unge mellem 15 og 25 år med et behandlingskrævende forbrug af illegale rusmidler, der er i målgruppen for ambulant stofmisbrugsbehandling efter § 101 i Lov
om social service.
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Sundhedsstyrelsen skønner i 2019, at der er 11.500 unge mellem 16 og 24 år, der har et højrisikoforbrug af hash. Desuden
viser data, at målgruppen udgør en stigende andel af samtlige
personer i behandling.
Center for Rusmiddelforskning vurderer, at der er ca. 20.000
unge mellem 15 og 25 år med et behandlingskrævende stofbrug
i Danmark. For godt 10 år siden skete en markant stigning i antallet af unge, der søger behandling for et stofmisbrug, og unge
mellem 18 og 25 år udgjorde 45 pct. af de indskrevne i behandling i 2016. Hertil kommer unge under 18 år (ca. 700-800 svarende til 5 pct. af unge i behandling). Hovedparten af de unge
søger behandling for hashmisbrug, mens en mindre gruppe søger behandling for et misbrug af centralstimulerende stoffer
og/eller hallucinogener.

Afhængigheder
I 2019 – 2022 modnes MOVE til gruppebehandling for unge i
stofmisbrugsbehandling. Modningsinitiativet gennemføres
sammen med 4-6 projektkommuner, og en pilottest skal vise,
om det efterfølgende er relevant at afprøve MOVE som gruppebehandling.
I 2020 gennemføres et screeningsprojekt, hvor det vha. en vidensafdækning undersøges, hvordan MOVE kan udvikles/suppleres, så metoden har samme gode resultater for den mest belastede del af de unge i stofmisbrugsbehandling.

Økonomi
Der afsættes 6,8 mio. kr. til initiativet i 2021-2023. Heraf afsættes 2,5 mio. kr. til kompetenceudvikling i kommunerne.
Endvidere afsættes 4,3 mio. kr. til rådgivning, implementeringsstøtte og projektledelse.
6

Forslagets
succeskriterier

For den enkelte forventes følgende resultater:
•
•
•

Flere unge fastholdes i behandling længe nok til, at behandlingen kan virke
Flere unge i stofmisbrugsbehandling opnår stoffrihed
Flere unge fastholder resultaterne af stofmisbrugsbehandlingen
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7

Evaluering
og opfølgning

Udbredelsesinitiativet evalueres ikke, idet tidligere evalueringer har vist, at indsatsen er virksom. Socialstyrelsen vil dog
monitorere udbredelsen af indsatsen med henblik på senere
opfølgende analyser.

8

Anvendelse
af den socialøkonomiske investeringsmodel
(SØM)

SØM anvendes til at kvalificere kommunernes viden om økonomien i indsatsen. Heri vil kommunerne blive tilbudt undervisning i anvendelsen af SØM. Data fra projektet kan bidrage
til vidensdatabasen og kommunernes egne SØM-beregninger
kan bidrage til erfaringsdatabasen.

9

Udmøntning, inkl.
tidsplan

Tidsplan
Tid

Aktivitet

1. kvartal
2021

Første udmelding af kommunernes mulighed for at
implementere MOVE

2. kvartal
2021

Plan for initiativets opgavevaretagelse er fastlagt.
Opstart af implementeringsforløb i de kommunerne

3. kvartal
2021

Evt. anden udmelding af kommunernes mulighed
for at implementere MOVE

4. kvartal
2021

Opstart af implementeringsforløb i de næste kommuner

1.-4. kvartal
2022

Fortsættelse af igangsatte implementeringsforløb

2. kvartal
2023

Afslutning af implementeringsforløb i de første
kommuner

4. kvartal
2023

Afslutning af implementeringsforløb i de sidste
kommuner
Formidling af implementeringserfaringer.
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10

Varighed
og implementering

Mio. kr. i 2020-PL
Forslag i alt

Initiativet er 3-årigt og forløber i perioden 2021–2023.
Initiativet forventes at udgøre en overgangsfase i indsatsens
udbredelse med rådgivning og implementeringsstøtte fra Socialstyrelsen. Hensigten er, at indsatsen efterfølgende overgår til
selvstændig uafhængig forankring og drift.
2021

2022

2023

2,6

2,2

2,0

2024

I alt
6,8

Udmøntning af udviklings- og Investeringsprogrammerne for 2021

49

Tema: Unge og voksne med flere og komplekse
problemstillinger, der skal håndteres samtidigt

Tema: Unge og voksne med flere og komplekse
problemstillinger, der skal håndteres samtidigt
Bilag 9 Et godt ældreliv for socialt udsatte gennem ’Samarbejdsmodellen’
1

Titel

2

Initiativets
udviklingstrin jf.
’Strategi
for udvikling af sociale indsatser’

Et godt ældreliv for socialt udsatte gennem ’Samarbejdsmodellen’

☐ Screeningsfasen
☒ Modningsfasen
☐ Afprøvningsfasen
☐ Udbredelsesfasen

3

Tilskudsmodtager

3-5 partnerskabskommuner, Socialstyrelsen, evt. leverandører

4

Forslagets
formål

Formål
Formålet med initiativer er at styrke koordinering af den samlede indsats for ældre socialt udsatte med komplekse problemer. Ældre socialt udsatte lever længere end hidtil, på samme
måde som befolkningen generelt. De ældre udsatte med komplekse problemer har behov for en række former for støtte,
som fx somatisk og personlig pleje, omsorg fra kommune og civilsamfund, behandling af kommune og region.
Initiativet skal på den baggrund tilpasse og evaluere ’Samarbejdsmodellen’ for fagprofessionelles samarbejde med og om
ældre udsatte mennesker med komplekse problemstillinger.
’Samarbejdsmodellen’ er udviklet til unge med komplekse problemstillinger og støttebehov, som enten er i risiko for eller befinder sig i hjemløshed. Det vurderes, at modellen efter tilpasning vil være velegnet til målgruppen ældre udsatte med komplekse problemer.

Baggrund
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Middellevetiden for socialt udsatte mennesker er stigende, og
ældre udsatte har behov for pleje og omsorg i en tidligere alder,
end andre. Kompleksiteten i de ældre socialt udsattes situation
medfører behov for samarbejde på tværs af fagligheder og sektorer, herunder indsatser som målrettes flere behov hos den
ældre samtidigt (Sundhedsstyrelsen, 2020).
Halvdelen af de danske kommuner oplever ret store eller meget store udfordringer i arbejdet med ældre socialt udsatte
mennesker. Der opleves fx en mangel på indsatser, der både
kan varetage plejebehovet og den specialiserede pædagogiske
indsats og koordineringen mellem social- og sundhedsområdet
(VIVE, 2018 Kommunernes perspektiver på centrale udfordringer på voksen socialområdet).
For at imødekomme kommunernes og målgruppens behov for
en mere koordineret, helhedsorienteret og sammenhængende
indsats tilpasses og evalueres Samarbejdsmodellen. I modellen
er det enkelte menneskes egne håb og drømme et centralt element i vurderingen af funktionsevne, støttebehov og valg af
faglig indsats, og der er gode erfaringer med Samarbejdsmodellen til unge med komplekse problemstillinger og støttebehov, som enten er i risiko for eller befinder sig i hjemløshed.
5

Beskrivelse
af initiativet og aktiviteter

Med initiativet tilpasses Samarbejdsmodellen til målgruppen
af udsatte ældre med komplekse problemer. Tilpasningen og
anvendelsen af samarbejdsmodellen vil ske ud fra såvel kommunernes forskellige vilkår og organiseringer som målgruppens differentierede behov, herunder behov for ’håndholdte’
indsatser, således at modellen er praktisk anvendelig i forskellige kommunale kontekster. Det evalueres i en række kommuner, om modellen kan bidrage til, at ældre socialt udsatte med
komplekse problemstillinger modtager en mere sammenhængende og koordineret indsats, som er tilpasset deres samlede
situation, udfordringer og behov, og som øger de ældres mestring og kontrol over eget liv samt trivsel og fremgang i deres
livssituation. Et centralt princip i Samarbejdsmodellen er, at
målgruppen er i centrum, og at der arbejdes på, at målgruppen
bliver så selvhjulpen som muligt.

Der udbydes en ansøgningspulje til kommunerne, hvor tilpasning og evaluering af samarbejdsmodellen til ældre socialt udsatte mennesker med komplekse problemstillinger gennemføres i 3-5 kommuner i perioden 2021–2024.
Tilpasningen af modellen kvalificeres af eksperter og erfarne
aktører fra kommuner og civilsamfund.
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Initiativets hovedleverancer vil være:
•

•
•

•

Tilpasning af Samarbejdsmodel til ældre udsatte med
komplekse problemer ud fra eksisterende viden, herunder indsatsbeskrivelse
Implementering af Samarbejdsmodel til ældre udsatte med komplekse problemer i de 3-5 kommuner
Evaluering af Samarbejdsmodel til ældre udsatte med
komplekse problemer, herunder viden om resultater
for organisationen og de ældre samt estimater af omkostninger
Materialer vedrørende samarbejdsmodellen samt tilhørende redskaber

Målgruppen
Målgruppen er socialt udsatte ældre med komplekse problemer. At være ældre betyder i dette projekt, at man oplever alderssvækkelse. Det vil for gruppen af socialt udsatte mennesker typisk optræde betydeligt før (fx allerede fra 50-års alderen), end for andre ikke-udsatte mennesker.
De socialt udsatte ældre i målgruppen skal være i stand til at
indgå i, og profitere af, arbejdet med samarbejdsmodellen,
hvilket betyder, at kompleksiteten af deres problemstillinger
ikke må være så stor, at de reelt har behov for et særskilt tilbud
såsom en ACT-indsats eller en alternativ plejehjemsplads.

Afhængigheder
Samarbejdsmodellen kan som overordnet ramme sikre sammenhæng mellemspecialiserede indsatser som har fokus på
sammenhængende og helhedsorienteret indsatser for de mest
udsatte borgere. Fx specialiserede støtteindsatser som CTI
(Critical Time Intervention) og ICM (Intensive Case Management).

Økonomi
Der afsættes i alt 17,1 mio. kr. til initiativet i årene 2021–2024.
Heraf afsættes 10 mio. kr. til en ansøgningspulje, som kan søges af kommunerne til deltagelse i initiativet. Der afsættes 3,5
mio. kr., dels til tilpasning af Samarbejdsmodellen med tilhørende målgruppedefinition, indsatsbeskrivelse og redskaber, til
implementering i partnerskabskommunerne, dels til udvikling

52

Udmøntnings af Udviklings- og Investeringsprogrammerne for 2021

Tema: Unge og voksne med flere og komplekse problemstillinger, der skal håndteres samtidigt

og gennemførelse af projektets evaluering. Der afsættes derudover 3,6 mio. kr. til kompetenceudvikling af kommunerne, proces- og implementeringsstøtte samt formidling.
6

Forslagets
succeskriterier

Målsætninger på borgerniveau:
•
•

•

At den ældre opnår relevant udredning
At den ældre i samarbejde med de professionelle udarbejder en handleplan for, hvordan han/hun bedst
støttes i at opnå egne mål og drømme.
At den ældre oplever at få en sammenhængende og
koordineret indsats målrettet den samlede situation
og behov

Målsætninger på organisatorisk niveau:
•

•

•
•

7

Evaluering
og opfølgning

At målgruppen tilbydes relevante, helhedsorienterede
og sammenhængende indsatser med udgangspunkt i
den enkeltes situation.
At der etableres en kommunal organisering med et forpligtende, tværsektorielt samarbejde omkring målgruppen i tråd med principperne i Samarbejdsmodellen
At der etableres et samarbejde med relevante aktører
på sundhedsområdet
At der er etableret procedurer for kompetenceudvikling og for fastholdelse af fokus på Samarbejdsmodellen

Initiativet evalueres.
Evalueringen har primært et formativt sigte med henblik på at
understøtte læring og den fortløbende udvikling og tilpasning
af Samarbejdsmodellen. Evalueringen indeholder samtidig en
vurdering af metodens organisatoriske resultater og resultater
for den enkelte ældre baseret på implementeringserfaringer.
Herudover vil evalueringen indeholde en økonomisk analyse af
kommuners anvendelse af modellen, jf. Socialstyrelsens retningslinjer.
Evalueringen skal kunne udgøre et væsentligt grundlag for vurderingen af, om kriterierne for at iværksætte afprøvningsfasen
eller udbredelsesfasen er opfyldt, jf. Social- og Indenrigsministeriets Strategi for udvikling af sociale indsatser.

8

Anvendelse
af den socialøkonomi-

Det forventes ikke at være muligt at gennemføre en SØM-beregning, da der er tale om en samarbejdsmodel. Kommunerne
vil blive tilbudt undervisning i SØM, som kan kvalificere deres
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9

ske investeringsmodel
(SØM)

viden om økonomi i indsatserne. Projektet forventes ikke at bidrage til SØMs vidensdatabase, men resultaterne kan evt.
indgå i erfaringsdatabasen.

Udmøntning, inkl.
tidsplan

Tidsplan
Tid

Aktivitet

3. kvartal 2021

Plan for initiativets opgavevaretagelse er
fastlagt
Udmøntning af ansøgningspulje

4. kvartal 2021

Opstart af kommuner og tilpasning af
samarbejdsmodel

1.- 2.kvartal
2022

Kompetenceudvikling i partnerskabskommunerne

2. kvartal 2022

Tilpasset samarbejdsmodel foreligger

3. kvartal 2022

Afprøvning af samarbejdsmodel igangsættes

4. kvartal 2024

Evalueringsrapport foreligger.
Det endelige koncept for helhedsorienterede indsatser er færdiggjort med tilhørende vejledningsmaterialer og støtteredskaber

10

11

Varighed
og implementering

Initiativet er 4-årigt og forløber i perioden 2021—2024.

Kriterier
vedrørende
ansøgningspulje

Ansøgerkredsen er landets kommuner.

Når initiativets resultater foreligger, indgår disse i Udviklingsog Investeringsprogrammets videre arbejde herunder indsatsudvikling, formidling eller lignende

Ansøger skal redegøre for sine forudsætninger for at bidrage til
tilpasningen og afprøvningen af samarbejdsmodellen til ældre
socialt udsatte borgere med komplekse problemstillinger.
Ansøger skal beskrive projektets organisering, som skal understøtte tilpasning og afprøvning af samarbejdsmodellen.
Ansøger skal forpligte sig til at indgå i samarbejde med Socialstyrelsen, evt. leverandører og øvrige kommuner om tilpasning

54

Udmøntnings af Udviklings- og Investeringsprogrammerne for 2021

Tema: Unge og voksne med flere og komplekse problemstillinger, der skal håndteres samtidigt

og afprøvning af samarbejdsmodellen samt bidrage til en evaluering.
Det er et krav, at projektsamarbejdet er godkendt af relevante
direktører, og at ansøger udpeger en projektleder og etablerer
et tværfagligt implementeringsteam.
Socialstyrelsen kan opstille prædefinerede pakkeløsninger,
som kommunerne kan søge. Med pakkeløsninger menes, at tilskuddets størrelse fastlægges ud fra eksempelvis ansøgers målgruppestørrelse, organisering eller andre relevante forhold, såfremt det vurderes, at det kan bidrage til ensartethed i forudsætninger for afprøvning af indsatsen.
Yderligere kriterier for udmøntning af ansøgningspuljen kan
fastsættes efterfølgende af Social- og Indenrigsministeriet inden for ansøgningspuljens formål.

Mio. kr. i 2020-PL

2021

2022

2023

2024

I alt

Forslag i alt

12,2

1,4

1,4

2,1

17,1
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Bilag 10 Bedre viden om traumebevidst tilgang til arbejdet
med socialt udsatte voksne
1

Titel

2

Initiativets
udviklingstrin jf.
’Strategi
for udvikling af sociale indsatser’

Bedre viden om traumebevidst tilgang til arbejdet
med socialt udsatte voksne

☒ Screeningsfasen
☐ Modningsfasen
☐ Afprøvningsfasen
☐ Udbredelsesfasen

3

Tilskudsmodtager

Socialstyrelen, evt. leverandører

4

Forslagets
formål

Formål
Formålet med initiativet er at opnå viden om indsatser og modeller for en traumebevidst tilgang samt erfaringer med anvendelse af en traumebevidst inspireret tilgang på voksenområdet
i Danmark. Initiativet skal desuden indkredse kerneelementer,
som kan udgøre en model for en traumebevidst tilgang, der senere kan modnes i samarbejde med relevante organisationer
på socialområdet.
Indsatsen i form af en model for en traumebevidst tilgang skal
kunne anvendes på tværs af udsatte målgrupper på voksen-socialområdet og på tværs af kommuner, private sociale tilbud,
NGO’er og andre organisationer, der arbejder direkte med socialt udsatte voksne.

Baggrund
Socialt udsatte voksne har i højere grad end andre dele af befolkningen været udsat for traumer. Et traume er en enkelt episode, flere episoder eller et sæt af omstændigheder, der opleves
af den enkelte som fysisk eller emotionelt skadelige eller livstruende, og som vedvarende påvirker individets funktionsevne
og mentale, fysiske, sociale, emotionelle trivsel i negativ retning. Der kan være tale om traumer, der er oplevet i barndommen og/eller i voksenalderen.
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Hvis sociale organisationer ikke er rustede til at genkende og
håndtere udsatte mennesker med traumer, er der risiko for, at
de sociale indsatser ikke matcher den enkeltes støttebehov, at
det er vanskeligt at etablere en tillidsfuld relation, og at der
utilsigtet sker en retraumatisering. En traumebevidst tilgang til
arbejdet i organisationer på det sociale område vil gøre dem i
stand til i højere grad at støtte socialt udsatte i deres recoveryproces og derved mindske de negative virkninger af traumer.
En traumebevidst tilgang er ikke en indsats, der behandler
traumerelaterede symptomer og lidelser, men en model for integrering af traume-bevidste principper og retningslinjer for
den sociale praksis på forskellige organisatoriske niveauer. Organisationen skal som helhed aktivt undgå retraumatisering
ved, at medarbejderne genkender og forstår symptomer på
traumer hos den enkelte, pårørende, personale og andre involverede i organisationen.
Aktuelt findes der ikke et samlet overblik over eksisterende viden om anvendelse af en traumebevidst tilgang på voksenområdet i Danmark, ligesom der ikke foregår en systematisk erfaringsopsamling fra organisationer, som arbejder med en traumebevidst tilgang.
5

Beskrivelse
af initiativet og aktiviteter

Initiativets hovedleverance er et vidensnotat, som vil indeholde
følgende:
1.
2.

3.
4.

5.

En målgruppevurdering og behovsanalyse
Afsøgning af aktuelt bedste viden, lovende praksis og
virksomme indsatser i Danmark og internationalt samt et begrundet valg af model for en traumebevidst
tilgang i organisationer
En vurdering af vilkår for modning, afprøvning og effektmåling
En vurdering af efterspørgsel og realistisk drift i kommuner, NGO’er og private tilbud, der tilbyder sociale
indsatser til målgruppen, herunder økonomisk evaluering
Formidling af screeningens resultater til relevante fagmiljøer, fx i form at gå-hjem møder, konferencedeltagelse mv.

Vidensnotatet bygger på:
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Et litteraturstudie af dansk og udenlandsk forskning samt grå
litteratur om kerneelementer og principperne for en traumebevidst eller traumebevidst-inspireret tilgang på socialområdet
og tilgangens dokumenterede virkninger og effekter.
En praksisafdækning af erfaringer, lovende praksis, ekspertviden, konsensus om god praksis, herunder relevant lovgivning,
faglige anbefalinger og retningslinjer mv., som er relateret til
en traumebevidst tilgang eller en traumebevidst inspireret tilgang på socialområdet i Danmark. I det omfang, det er relevant, inddrages også viden fra psykiatrien.
På baggrund af screeningen indkredses kerneelementer, som
har dokumenteret eller sandsynliggjort effekt, og som kan
indgå i en samlet model for en traumebevidst tilgang i organisationer. Der dannes en foreløbig model, som kan modnes gennem implementering og evaluering i samarbejde med relevante
organisationer, så indsatsen til udsatte med traumer kan styrkes.
Screeningen skal desuden bidrage med viden om, hvilke organisatoriske rammer inden for voksenområdet, som kan være
gunstige for modning af en traumebevidst tilgang. Fx ved at afdække lovende praksis, herunder interne og eksterne organisatoriske faktorer med betydning for, at en organisation lykkes
med at implementere en traumebevidst eller traumebevidst inspireret tilgang.

Målgruppen
Målgruppen er socialt udsatte voksne, der oplever en eller flere
af følgende problematikker:
•
•
•
•
•
•

Vold i nære relationer
Senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen og
ungdommen
Socialt udsat med grønlandsk baggrund
Behandlingskrævende forbrug af rusmidler
Hjemløshedsproblematikker
Psykiske sårbarheder

Den model for en traumebevidst tilgang, som skal identificeres
og modnes med afsæt i screeningen, skal kunne anvendes på
tværs af organisationer på voksen-socialområdet, herunder:
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•
•
•

Kommuner
Private sociale tilbud
NGO’er

Afhængigheder
Socialstyrelsen samarbejder aktuelt med 16 kommuner og fire
regioner om at implementere Åben Dialog (ÅD). ÅD er en evidensbaseret, tværsektoriel tilgang som anvendes til mange
målgrupper, og som er traumebevidst inspireret. Bl.a. er der
overlap mellem principperne i ÅD og de principper, som forskning adresserer som kerneprincipper i en traumebevidst tilgang. Organisationer som arbejder med ÅD kunne dermed
være en mulig organisatorisk setting for udvikling og modning
af en model for en traumebevidst tilgang.

Økonomi
Der afsættes 1,0 mio. kr. til initiativet. 0,8 mio. kr. afsættes til
gennemførelse af screeningen, og 0,2 mio. kr. afsættes til projektledelse.
6

Forslagets
succeskriterier

Initiativet skal sikre, at der ved projektperiodens afslutning foreligger en foreløbig model for en traumebevidst tilgang samt
viden om, hvorvidt forudsætningerne for dens modning og anvendelse på tværs af organisationer på voksen-socialområdet
er opfyldt.

7

Evaluering
og opfølgning

Initiativet evalueres ikke.

8

Anvendelse
af den socialøkonomiske investeringsmodel
(SØM)

9

Udmøntning, inkl.
tidsplan

På baggrund af screeningen vurderes det ud fra Social- og Indenrigsministeriets Strategi for udvikling af sociale indsatser,
om der er grundlag for at arbejde videre med modning og afprøvning af indsatser til målgruppen i evt. efterfølgende initiativer.
Initiativet forventes ikke at kunne bidrage til SØM.

Tidsplan
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10

Varighed
og implementering

Mio. kr. i 2020-PL
Forslag i alt

60

Tid

Aktivitet

1. kvartal, 2021

Design af opgaven

1. kvartal, 2021

Plan for initiativets opgavevaretagelse er fastlagt

1. kvartal, 2022

Vidensnotatet foreligger

Initiativet er to-årigt.
Når initiativets resultater foreligger, indgår disse i Udviklingsog Investeringsprogrammets videre arbejde herunder indsatsudvikling, formidling eller lignende.

2021

2022

0,7

0,3

2023

Udmøntnings af Udviklings- og Investeringsprogrammerne for 2021

2024

I alt
1,0
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