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1 Indledning
Budgetforligspartierne for budget 2021 besluttede at igangsætte projekt ”Bedre koordinering og
sammenhæng for børn og unge med psykiske vanskeligheder i Aalborg Kommune”. Første del af projektet
blev afrapporteret før sommerferien 2021 og indeholdt en kortlægning af kommunale tilbud til børn og unge
med psykiske vanskeligheder. Nu foreligger den samlede projektrapport, der indeholder en analyse af
nuværende koordinering og sammenhæng mellem de kommunale aktører, almen praksis og Børne- og
Ungdomspsykiatrien og ikke mindst anbefalinger til bedre sammenhæng og koordinering.

1.1 Baggrund
Fra 2018-2020 har Børne- og Ungdomspsykiatrien og kommunerne Aalborg, Hjørring, Jammerbugt og Morsø
deltaget i et satspuljeprojekt, der havde til formål at omsætte Sundhedsstyrelsens forløbsprogrammer
indenfor ADHD, Angst/Depression og Spiseforstyrrelse til nordjyske forløbsprogrammer.
Et forløbsprogram er et organisatorisk redskab, der beskriver samarbejdet mellem forskellige parter og kan
være med til at understøtte ensartet høj kvalitet og sammenhæng i indsatsen for en specifik målgruppe.
Lokalt har arbejdet med implementeringen af forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske
vanskeligheder vist potentialer og forbedringsmuligheder i Aalborg Kommune, hvad angår overskuelighed,
sammenhæng, organisering og fælles sprog på området. Det gælder ikke kun internt i kommunen på tværs
af forvaltningerne, men også i samarbejdet med eksterne samarbejdspartnere som praktiserende læger
(almen praksis) og Børne-og Ungdomspsykiatrien.
På baggrund af erfaringerne fra satspuljeprojektet besluttede budgetforligspartierne i forbindelse med
budget 2021 derfor at igangsætte projekt ”Bedre sammenhæng og koordinering for børn og unge med
psykiske vanskeligheder”.

1.2 Projektets kommissorium
Målet med arbejdet er at kvalificere det kommunale forløb for børn og unge med psykiske vanskeligheder
inden en eventuel henvisning til Børne- og Ungdomspsykiatrien.
Fokus er derfor at sikre, at der er:
1. mulighed for at få en kommunal faglig vurdering af, hvilken indsats der passer bedst ift. barnets eller
den unges psykiske vanskeligheder.
2. relevante og tilpassede kommunale indsatser for børn og unge med psykiske vanskeligheder.
I projektet anvendes model for graduerede indsatser for børn og unge med psykiske vanskeligheder, som er
præsenteret i Sundhedsstyrelsens forløbsprogrammer. Projektet er afgrænset til trin 1 og 2 i modellen, og
dermed ikke generelle almene trivselsindsatser på trin 0 eller trin 3, som er udredning, diagnostik og evt.
behandling i Psykiatrien eller opfølgning på trin 4 efter kontakt til Psykiatrien. Modellen beskrives i afsnit 3.1.

Organisering og proces
Jf. kommissoriet indgår Skoleforvaltningen, Familie-og Beskæftigelsesforvaltningen, Sundheds- og
Kulturforvaltningen og Ældre-og Handicapforvaltningen i projektet. I projektet har der været nedsat en
projektejergruppe, styregruppe og projektsekretariat med repræsentation på tværs af disse forvaltninger.
Hele projektet er bygget op i en behovsanalyse, der på baggrund af kommissoriet er inddelt i to faser:
Fase 1:


Kortlægning af de kommunale tilbud rettet mod børn og unge med psykiske vanskeligheder (0-18
år). Kortlægningen blev udarbejdet marts til maj 2021 og afrapporteret inden sommerferien 2021.
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Fase 2:


Dybdegående vurdering af de kommunale tilbud rettet mod børn og unge med psykiske
vanskeligheder (0-18 år) - herunder også fokus på sammenhængen mellem tilbuddene. Denne
vurdering er udarbejdet fra august til november 2021.

Inddragelse af perspektiv fra borgere, medarbejdere, almen praksis og Børne- og ungepsykiatrien
Borgerne har været inddraget i afrapporteringen ved 4 familieinterviews, hvor flere forældre og 1 barn er
blevet interviewet. Ligeledes er borgernes perspektiv indhentet i allerede eksisterende materiale fra blandt
andet ”Fortællinger om tværsektorielle psykiatriforløb fra Nordjyske Bruger-og Pårørendeforeninger”, der
blev udarbejdet i forbindelse med satspuljeprojektet vedr. implementering af Sundhedsstyrelsens
forløbsprogrammer i Region Nordjylland. Der kan læses mere om processen og resultatet af
behovsanalysens borgerinddragelse i kapitel 4.
Medarbejderne har været inddraget i både fase 1 og i fase 2. Styregruppen har i arbejdet udpeget
medarbejdere på tværs af tilbuddene i den nuværende kommunale tilbudsvifte på trin 1 og 2 inden for de 10
symptombilleder til at beskrive tilbuddene. Disse beskrivelser blev samlet i kortlægningen i fase 1.
I efteråret blev 20 af disse medarbejdere samlet i 3 arbejdsgrupper dækkende områderne: Småbørn (0-6 år),
Skolebørn (0.-9./10. kl.) og Unge (efter 9./10. klasse-18 år). De 3 arbejdsgrupper har været samlet 3 gange,
hvor de havde 3 opgaver:
1. Beskrivelse af de mulige forløb som børn og unge med psykiske vanskeligheder kan have ind i
kommunen på trin 1 og eventuelt trin 2. På de 3 dage tog arbejdsgrupperne udgangspunkt i den
relevante del af de 10 symptombilleder. Produktet af arbejdsgruppernes input præsenteres i kapitel
3.
2. Identificering af de områder, hvor der er udfordringer eksempelvis i forhold til manglende tilbud,
samarbejde, procedurer, osv. Udfordringerne kunne både være ud fra de professionelles perspektiv
og ud fra et borgerperspektiv. Som det ses i denne afrapportering, er der adresseret
forbedringspotentialer både i forhold til enkelte symptombilleder og på tværs af områderne, hvor
der arbejdes med børn og unge med psykiske vanskeligheder.
3. For hver identificeret udfordring fik arbejdsgrupperne til opgave at formulere handlemuligheder.
Almen praksis har været inddraget gennem Kommunalt Lægeligt Udvalg, der som kommissoriet foreskriver,
er blevet orienteret om projektet på møde d. 27. Maj 2021. Her fremlagde styregruppen projektet med fokus
på samarbejdet mellem børne- og ungeområdet og almen praksis. Erfaringsmæssigt kræver gode løsninger i
dette samarbejde en længere tidshorisont end projektets tidsramme har tilladt. Ligesom projektet har bragt
en indsigt i kommunal praksis, der bør indgå i drøftelserne. KLU tilsluttede sig derfor, at forbedringer af
samarbejdet udfoldes med en arbejdsgruppe med eget kommissorium efter projektets afslutning. KLU
bakkede ligeledes op om at inddrage kommunens praksiskonsulent i forberedelserne. Både PLO-Krepræsentant og praksiskonsulent har bidraget til at kvalificere kommissoriet for arbejdsgruppen, der i
foråret 2022 har til opgave at kvalificere praksislægernes mulighed for information og vejvisning til rette
kommunalt tilbud samt kommunikationen mellem Aalborg Kommune og almen praksis inden for børne- og
ungeområdet.
Børne- og Ungdomspsykiatriens ledende overlæge Linda H. Bramsen er blevet interviewet i forhold til
hvordan kommune og region kan spille hinanden gode i samarbejdet, så forældrene oplever en god
koordinering og sammenhæng mellem kommune og region. Da der sideløbende med dette projekt er et
samarbejde om Tilgængelighedsanalysen, har der ikke været indhentet yderligere specifikt input fra Børneog Ungdomspsykiatrien.
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Input fra de ovenstående kilder har på forskellig vis indgået i styregruppens drøftelser og er således med til
at danne grundlag for vurderinger og anbefalinger i kapitlerne 3, 5, 6 og 7.

2 Styregruppens samlede anbefalinger
Herunder er samlet Styregruppens anbefalinger i rapporten.

Det gode borgerforløb
 Styregruppen anbefaler, at der arbejdes med, hvordan en tovholderfunktion kan realiseres i arbejdet med
børn og unge med psykiske vanskeligheder. (s. 10)

 Styregruppen anbefaler, at der oprettes én ny samlet telefonisk indgang (med tilhørende side på
Aalborg.dk) for borgere, der henvender sig vedr. børn og unge med psykiske vanskeligheder. Målet er at
forenkle indgangene og øge overskueligheden for forældre og andre aktører (s. 12)

Manglende tilbud og kompetencer
 Styregruppen anbefaler, at tilbud til børn og unge med spiseforstyrrelser afklares nærmere i Lokalt
psykiatriråd (s. 27)
 Styregruppen anbefaler, at behovet for at etablere et tilbud målrettet forældre til en ung med psykiske
vanskeligheder afdækkes med henblik på eventuel etablering af gruppeforløb inden for den eksisterende
ramme. (s. 28)
 Styregruppen anbefaler, at behovet for at etablere et tilbud til behandling af børn og unge med
flygtningebaggrund med traumer og mulig PTSD, som falder udenfor målgruppen i Traumepsykologisk
team, afdækkes. Dette kan med fordel tages op i Lokalt Psykiatriråd. (s. 28)
 Styregruppen anbefaler, at der sikres et tværgående blik på den fremadrettede kompetenceudvikling på
området via Lokalt Psykiatriråd. (s. 29)
 Styregruppen anbefaler, at familiegrupperne får til opgave at vurdere, om der er behov for
kompetenceudvikling i forhold til nogle af de specifikke symptombilleder. Eventuelle behov for
kompetenceudvikling kan bringes ind i Lokalt Psykiatriråd. (s. 29)
 Styregruppen anbefaler, at behovet for kompetenceudvikling ift. rådgivning og vejledning af unge med
udfordringer som følge af deres kønsidentitet drøftes i Lokalt Psykiatriråd. (s. 29)

Overlap mellem tilbud
 Styregruppen anbefaler, at der foretages en afdækning af overlappet mellem Åben Anonym rådgivning
(0-13 år) i Center for Dag-og Døgntilbud og Anonym telefonrådgivning (0-6 år) i Center for Børns Udvikling
med henblik på en eventuel målgruppejustering af Åben Anonym rådgivning. Hensigten er at sikre optimal
ressourceudnyttelse samt skabe en tydeligere indgang til åben rådgivning. Denne anbefaling hænger tæt
sammen med forslaget om én indgang for borgere. (s. 29)

Ventetid og kapacitetsudfordringer
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 Styregruppen anbefaler, at Børnepsykologisk Teams målgruppe og opgaver præciseres, herunder at
nogle af teamets øvrige opgaver nedprioriteres for at frigøre flere ressourcer til udredning og
behandling. (s. 33)
 Styregruppen anbefaler, at kapacitetsudfordringer i Specialrådgivningen håndteres inden for
eksisterende ramme gennem proces med afstemning af Specialrådgivningens indsatser med
Vejledningsteamets indsatser i Fagcenter for Autisme og ADHD, herunder præcisering af
Specialrådgivningens målgruppe og opgaver. Der er iværksat et kommissorium for dette arbejde. (s. 33)
 Styregruppen anbefaler, at der laves en analyse af kapacitetsudfordringerne i Ungerådgivningen,
herunder en afdækning af målgrupper, henvendelsesmønstre samt varighed af indsats med henblik på
en eventuel målretning og prioritering af ressourcerne (s. 33)
 Styregruppen anbefaler, at der drøftes og fastsættes et politisk serviceniveau for PPR’s angstindsatser (s.
35)
 Styregruppen anbefaler, at der rettes opmærksomhed på, at satspuljeprojektet Mind my Mind udløber
ved udgangen af 2022. Derfor anbefales det, at der ved kommende budgetlægning drøftes om der skal
afsættes midler til videreførelse af Mind my mind eller et tilsvarende tilbud (s. 35)
 Styregruppen anbefaler, at PPR og skoler drøfter ressourceanvendelsen til PPV’er og henvisninger til
Psykiatrien med henblik på at skabe bedre tid til de forebyggende indsatser. Konklusionerne indgår
efterfølgende i en temadrøftelse i Børne og Undervisningsudvalget (s. 35)
 Styregruppen anbefaler, at det kommende Børne- og Undervisningsudvalg fortsat følger udviklingen i
elevtallet i de pågældende specialundervisningstilbud nøje med fokus på udvikling af mellemformer. (s.
36)
 Styregruppen anbefaler, at der foretages en politisk drøftelse af det kommunale serviceniveau ift.
indsatser for børn og unge med psykiske vanskeligheder herunder acceptabel ventetid og afdelingernes
prioritering af kerneopgaven. (s. 36)

 Styregruppen anbefaler, at der kigges nærmere på kapacitet - og kompetencer på tværs af forvaltninger
i forhold til vurdering/udredninger/henvisninger, herunder på det samlede behov for mulig tilførsel af
ressourcer hertil. (s. 36)

Bedre sammenhæng i det interne kommunale samarbejde
 Styregruppen anbefaler, at der med afsæt i nuværende kommunale fora etableres et organisatorisk
hierarki af koordinerende og arbejdende fora, der har til opgave at sikre fortløbende overblik og
koordineret udvikling af tilbud i Aalborg Kommune jf. gradueret indsatsmodel (s. 38)
 Styregruppen anbefaler, at der arbejdes videre med, hvordan der kan sikres en høj grad af kendskab til
eksisterende tilbud for børn og unge med psykiske vanskeligheder i Aalborg Kommune. I den forbindelse
kan det bl.a. tænkes ind, hvordan det nye intranet kan benyttes som platform, ligesom eksisterende
håndbog På Tværs kan være en del af løsningen. Ligesom løsningen med én indgang til borgerne jf.
anbefalingen s. 11 kan tænkes ind som en forenkling også for fagprofessionelle. (s. 38)

 Styregruppen anbefaler, at der fortsat arbejdes med at forenkle forløbene for børn og unge med psykiske
vanskeligheder ved at sikre at de rette kompetencer bringes i spil på rette tidspunkt. (s. 38)
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Samarbejde med almen praksis og Børne- og Ungdomspsykiatrien
 Styregruppen anbefaler, at information om Tværfagligt Udgående Team i Børne- og Ungdomspsykiatrien
sikres udbredt til alle relevante samarbejdspartnere. (s. 41)

 Styregruppen anbefaler, at der igangsættes et projektarbejde med at belyse sammenhæng, koordinering
og opfølgning efter 0-18årige er blevet udredt og eventuelt været i behandling i Børne- og
Ungdomspsykiatrien. (s. 42)

3 Forældres oplevelse af forløb for børn og unge med psykiske
vanskeligheder
Af projektets kommissorium fremgår det, at styregruppen skal ”indhente borgerperspektiver og ønsker til
forbedret kommunal håndtering af sager med børn og unge med psykiske vanskeligheder. Handicaprådet
inddrages i processen”. I projektets anden fase er der derfor fokus på at inddrage borgerperspektiver i
behovsanalysen.
Indhentning af borgerperspektiver
Borgerperspektivet er til dels blevet indhentet gennem eksisterende materiale samt gennem interviews med
familier, der har haft kontakt med Aalborg Kommune.
Det eksisterende materiale består af notatet ”Fortællinger om tværsektorielle psykiatriforløb fra Nordjyske
Bruger-og Pårørendeforeninger”. Notatet er udarbejdet i forbindelse med satspuljeprojektet vedr.
implementering af Sundhedsstyrelsens forløbsprogrammer i Region Nordjylland. Afsættet for notatet var
interview med nordjyske patient/-pårørendeforeninger samt input fra Ph.d. fra Psykiatrien, Anne Sofie
Kjærsgaard Hansen, der har bidraget med sin viden fra 250 forældreinterviews med forældre til børn henvist
til Børne- og Ungdomspsykiatrien.
Herudover har Styregruppen iværksat en proces med at indhente borgerperspektiver fra familier til børn og
unge med psykiske vanskeligheder, der har været/er i kontakt med Aalborg Kommune. Handicaprådet blev
bedt om at udpege 4-6 forældrerepræsentanter, der kunne indgå i en referencegruppe. Det var desværre
ikke muligt for Handicaprådet at finde forældrerepræsentanter, og derfor har Styregruppen i stedet
indhentet borgerperspektiver gennem fire individuelle interviews med familier, der har været i kontakt med
systemet. Formålet er at inddrage familiernes syn på vejen gennem det kommunale system, når ens barn har
psykiske vanskeligheder samt deres anbefalinger til forbedret forløb set i et borgerperspektiv. To af
familierne blev udpeget gennem BHOV, mens de øvrige to familier blev udpeget gennem hhv.
Børnepsykologisk Team og Ungerådgivningen i Center for Dag-og Døgntilbud.
De fire familieinterviews blev foretaget af praktikant (sociologistuderende) i Fagcenter for Forebyggelse &
Fællesskaber. I tre ud af de fire interviews var det kun forældrene, der deltog, enten fordi forældrene
vurderede, at det ikke var hensigtsmæssigt at lade barnet deltage, eller fordi den unge ikke havde lyst til at
deltage. Det har således kun i meget begrænset omfang været muligt at indhente et børne-og ungeperspektiv
inden for projektets rammer. I interviewene blev der spurgt ind til 1) Familiernes personlige forløb og 2)
Familiernes forslag til konkrete handlemuligheder ift. at sikre bedre sammenhæng og koordinering.
Nedenstående er et sammendrag af de udfordringer, der går igen på tværs af det samlede materiale fra
borgerinddragelsen.
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Manglende overblik og hjælp til at navigere i det kommunale system og mellem sektorer
Familierne beskriver, at de mangler overblik og viden om kommunens tilbud samt hjælp til at navigere i det
kommunale system. I Anna Sofie Hansens Ph.d.-afhandling finder hun, at 60 % af forældrene til et barn, der
bliver henvist til Børne- og Ungdomspsykiatrien, på et tidspunkt i barnets forløb har haft svært ved at
gennemskue, hvem der skal kontaktes, hvordan og på hvilke
tidspunkter. Her nævnes det, at særligt det kommunale system er
”Skal jeg uddanne mig til coach for
vanskeligt at forstå og overskue for de forældre, der ikke har
at kunne vejlede mit barn igennem
forudgående kendskab til systemet. Dette er ligeledes en
det her system?”
problematik, der opstår når et barn er afsluttet i behandling i Børne– Forældre i familieinterview
og Ungdomspsykiatrien med efterfølgende behov i primærsektoren.
En familie fortæller: ”Jeg kan godt huske dengang, hvor at ’barnet’
sådan set var udredt, så sad jeg sådan lidt, jamen hvad så nu altså. Er det en ide, at jeg kontakter en
socialrådgiver? Jeg følte lidt, at jeg skulle stadig selv finde nogle svar i mange af tingene. Der manglede man
sådan lidt en køreplan for, hvad der skulle ske.” (forældre i familieinterview). Familierne mangler et kendskab
til, hvor de kan henvende sig for at få støtte og behandling i kommunalt regi efter endt udredning, når der
endnu ikke er etableret en opfølgende og/eller behandlende indsats i primærsektoren.
Familierne har således en oplevelse af, at det er svært at finde den rigtige indgang til at få hjælp på det rigtige
tidspunkt i forløbet. Familierne oplever også, at det uklart, hvad de enkelte instanser, fx PPR og
myndighedsrådgivere, kan hjælpe med, og hvad deres rolle er. Derudover oplever forældrene, at
fagpersonerne heller ikke har et overblik over, hvad andre dele af systemet kan tilbyde. På tværs af det
samlede materiale udtrykker familier og brugerforeninger således et stort behov for støtte til at skabe
overblik over tilbud, muligheder og indsatser i barnets eller den unges forløb.
Manglende koordinering og samarbejde mellem aktører skaber et stort forældreansvar
Det manglende overblik og hjælp til at navigere i systemet
medfører, at familierne oplever at have meget ansvar i sagen. De
oplever, at det er nødvendigt, at de påtager sig den store opgave
med at undersøge, hvilke muligheder og tilbud, der er
tilgængelige i netop deres situation.

”Jeg har ringet rundt til alle mulige
steder, og når det så er gået i vasken,
hvor er det så, vi kan henvende os. Hele
tiden ringe rundt og undersøge på det”.
– Forældre i familieinterview

Som forældre til et barn med psykiske vanskeligheder møder man
mange forskellige fagpersoner gennem et typisk forløb. Det er et
tema, der går på igen i det samlede materiale, at forældrene generelt har en oplevelse af, at fagpersonerne
omkring barnet sjældent orienterer hinanden om udviklingen i sagen, og familien er derfor nødt til selv at
bære viden videre mellem aktørerne.
”Vi har engang fået at vide, at nu
skulle vi kun være forældre og ikke
sagsbehandlere, men det lykkedes
ikke, for så skete der ingenting”
– Forældre i familieinterview

I familieinterviewene beskriver forældrene, at der er meget viden
og information, der mistes i overleveringen mellem fagpersonerne.
Derfor påtager familien sig ansvaret for at dele viden mellem de
forskellige fagpersoner og oplever, at der går lang tid, før viden
deles mellem fagpersonerne, hvis de ikke selv gør det. En forælder
beskriver: ”Jeg har samlet en mail om alt det vi har om ’barnet’ og
værsågod. Selvom vi har sagt ja til, at der må overleveres. Vi har sørget for overleveringen fra den ene til den
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anden, og vi har opdateret dem på hvad der er sket” (Forældre i familieinterview). En anden familie beskriver,
at de ville ønske, at man kunne lave en sagsmappe, som alle fagpersoner kunne tilgå, og som alle kunne
lægge beskrivelser ind i.
Den manglende koordinering på tværs af de professionelle, der er inde over barnets sag, fører med
familiernes ord ofte til, at der hverken er nogen, der sikrer kontinuitet eller fremdrift i sagen. Familierne
ender derfor ofte selv med at påtage sig en rolle som ”koordinator” i barnets/den unges sag. Denne rolle
opleves som frustrerende og ressourcetung, og det gør sig særligt gældende, når nye aktører bliver en del af
barnets forløb, og sagen opleves at starte forfra igen. I Anne Sofie Hansens Ph.d. fremgår det, at over
halvdelen af de adspurgte forældre har oplevet, at mangelfuld kommunikation mellem de fagprofessionelle
har været med til at forsinke en indsats for deres barn. I familieinterviewene giver forældrene udtryk for, at
det vigtigt, at skolen, PPR, rådgivere, psykiatrien og forældre etablerer et godt samarbejde, hvor der arbejdes
helhedsorienteret. Forældrene oplever, at psykiatrien ofte bliver glemt i forløbet i kommunalt regi, og
forældrene ønsker, at de var blevet inddraget tidligere i forløbet som sparringspartnere.
Ventetider som en barriere for rettidig indsats
En anden udfordring, der går igen i familiernes fortællinger, er de lange ventetider på en indsats. Det opleves
meget uhensigtsmæssigt, da barnets mistrivsel og symptomer ofte er blevet
forværret i ventetiden. I tråd med dette oplever familierne, at der bliver holdt
”Det er akut, at man har
rigtig mange møder, men de sætter spørgsmålstegn ved, hvad de fører til.
brug for sådan noget, og hvis
Der er generelt en oplevelse af, at nogle af fagpersonerne og indsatserne
der går 2 måneder, så kan
kommer alt for sent ind i forløbet, og som derved mister sin effekt.
det være, at det er for sent”
Familierne oplever ligeledes, at der bliver brugt lang tid og ressourcer på
– Forældre i familieinterview
forløb, der ikke virker, fordi der ikke fra start har været en ordentlig vurdering
af barnets udfordringer. En forælder fortæller eksempelvis ”Problemet er, at
hvis man ser det som et træ så at sige og går ud af en gren, fordi man tror det er den rigtige, så er vi gået
derudaf og har brugt mange uger på og så viser det sig at være forkert, så er vi tilbage til start og så prøver
vi engang til.”
Manglende inddragelse og en oplevelse af ikke at blive hørt
I Anne Sofie Hansens Ph.d. fremgår det, at 60 procent af de adspurgte forældre har oplevet, at de ikke er
blevet lyttet til og taget alvorligt af de fagprofessionelle, når de har henvendt sig med deres bekymring. De
har oplevet det som en kamp at få rettidig og relevant støtte til deres barn.
Forældrene ønsker i højere grad at blive inddraget i barnets sag, og at blive
”Vi har haft brug for at blive
mødt med tiltro til forældreoplevelsen. Dette er ligeledes et tema, der går
hørt, men det blev vi ikke. Lige
igen i familieinterviewene. Forældrene beretter om oplevelser, hvor de
pludselig bliver man taget
ikke reelt føler sig inddraget og lyttet til. Forældrene beskriver, at børnene alvorligt, fordi der er en anden
reagerer mere voldsomt derhjemme, fordi de er trygge og kan være sig
fagperson, som siger, at den
er helt gal”
selv, og at pædagoger og lærere ikke altid opmærksomme på det.
Familierne oplever, at deres fortælling om barnets udfordringer først rigtig – Forældre i familieinterview
bliver lyttet til, når en anden fagprofessionel anerkender, at der er et
problem. De oplever også, at der undervejs i forløbet er blevet sat
spørgsmålstegn ved deres forældreevne, når de i dialogen med fagprofessionelle beskriver deres
udfordringer i relation til barnet.
Forældrene beskriver ligeledes, at børnene har brug for at blive bedre forberedt, inden de skal deltage i
møder eller starte i indsatser, da de har brug for struktur og forudsigelighed qua deres psykiske
vanskeligheder. De professionelle kunne f.eks. forinden mødet orienterer barnet eller den unge om, hvilke
punkter, der skal gennemgås på mødet.
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Behov for mere hjælp til hele familien
I familieinterviewene peger familierne også på, at et forløbet med et barn med psykiske vanskeligheder er
hårdt for hele familien, også forældre og søskende. Der er derfor et ønske om bedre oplysning om, hvor man
som familie kan henvende sig for at modtage familierådgivning, kurser, mødes med andre forældre i lignende
situation mv.
Forældrene nævner også, at søskende til børn med diagnoser ofte bliver overset, og at der bør være et tilbud
målrettet søskende som pårørende.
Manglende indsatser til børn i ”gråzonen”
Familierne peger også på, at der mangler indsatser til de børn og unge, der er i ”gråzonen”. Familierne mener,
at der bør oprettes et tilbud til de børn og unge, der falder ”i midten”, som mistrives i så høj en grad, at det
er vanskeligt for dem at indgå i en almenklasse, men som samtidig ikke er i målgruppen til et
specialklassetilbud. Familierne oplever, at der ikke er hjælp nok til denne målgruppe, og at der går for lang
tid, inden der sættes ind med en indsats. En forælder fortæller: ”Hvis ikke de bliver grebet, er det nogle af
dem man skal samle op senere. Selvfølgelig er det mange ressourcer, men jeg tænker på at det faktisk er godt
betalt i sidste ende, fordi, når man så har trukket det ud med ’barnet’ her, jamen så ender man bare med at
engang når ’barnet’ bliver 18, så har ’barnet’ ingen uddannelse, og så skal man betale kontanthjælp på
’barnet’. Det er jo en kæmpe udgift man kan få, fordi der ikke har været nok hjælp fra starten”. Herudover
peger familierne på, at lærere og pædagoger i almenområdet ikke er klædt på til at kunne håndtere og
inkludere børn og unge med psykiske vanskeligheder.
Det gode forløb set fra et borgerperspektiv
I notatet med fortællinger om tværsektorielle psykiatriforløb fra nordjyske bruger-og pårørendeforeninger
er der formuleret en række anbefalinger til de gode forløb set fra et bruger-og pårørendeperspektiv:








Der kobles en fast kontaktperson på sagen, der har ansvar for at sikre fremgang.
De professionelle er hurtige til at agere i sagen.
Forløbene er velkoordinerede og sammenhængende på tværs af afdelinger og sektorer.
Familien hjælpes til at få overblik over de tilbud, der er relevante for dem i kommunalt regi.
Forældre såvel som barnet/den unge er velorienterede om planen for forløbet.
Når familien er til stede taler fagpersonerne i et letforståeligt sprog og lytter til familiens oplevelser
Kommunerne og Børne-og Ungdomspsykiatrien har velfungerende hjemmesider, hvor det er nemt
at finde de informationer, der er behov for.

De ovenstående anbefalinger går igen i materialet fra familieinterviewene. Derudover anbefaler familierne:





Mere hjælp til hele familien
Indsatser til børn og unge i ”gråzonen”.
Bedre forberedelse af barnet/den unge inden møder og opstart af indsatser
En samlet sagsmappe, som alle professionelle kan orientere sig i og supplere med beskrivelser.

Det står som en central udfordring i familiernes fortællinger og i eksisterende materiale, at det manglende
overblik og hjælp til at navigere i systemet medfører, at familierne oplever at have meget ansvar i sagen. De
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oplever, at det er nødvendigt, at de påtager sig den store opgave med at undersøge, hvilke muligheder og
tilbud, der er tilgængelige i netop deres situation. Styregruppen vurderer på den baggrund, at der er behov
for se på, hvordan en tovholderfunktion kan realiseres i arbejdet med børn og unge med psykiske
vanskeligheder. Der er også behov for at se på en tydelig indgang for forældre til børn med psykiske
vanskeligheder.

3.1 Behov for en tovholderfunktion
Familierne og de nordjyske bruger-og pårørende foreninger lægger særligt vægt på, at en fast
kontaktperson/tovholderfunktion kan være med til at skabe bedre forløb. En forælder i et af
familieinterviewene fortæller fx “At der er én, der tager en i hånden og viser vejen igennem det hele, det
kunne man godt have brugt. Èn som tager sig af at være tovholder i stedet for, at det er familien, der skal
være det, der er struktur og planlægning. Som holder den røde tråd. En som sørger for, at der sker noget, så
vi ikke bare holder møder på møder”. Funktionen skal bidrage til at skabe en rød tråd i forløbene ved at sikre,
at viden fra en indsats, fagperson eller sektor bæres videre til næste, så der samtidig sikres fremdrift i
forløbene. Nogle foreninger og familier fremhæver desuden, at en sådan koordinatorfunktion kan fremstå
som familiens kontaktperson og dermed sikre, at deres interesser bæres ind i forløbet. Familierne ønsker, at
tovholderfunktionen/kontaktpersonen blandt andet skal:








Holde den røde tråd igennem forløbet, sikre sammenhæng og skabe overblik.
Sikre fremdrift i forløbet og følge op, når der mangler svar eller handling fra øvrige fagpersoner
Undersøge og henvise barnet det rigtige sted hen.
Have et godt kendskab til systemet og de forskellige tilbud i kommunen
Være familiernes kontaktperson, som forældrene kan kontakte ved spørgsmål om sagen.
Informere og klæde nye aktører i sagen på
Deltage på møder, evt. som stedfortræder for forældrene i nogle af møderne

Det er styregruppens vurdering, at tovholderfunktionen indledningsvist skal tænkes bredt. Indsatsen kan
således antage mange forskellige former eksempelvis en person eller en konkret samarbejdsform på de
tværfaglige netværksmøder eller en app, mv. Uanset udformningen af en tovholderfunktion vurderer
Styregruppen et stort behov for at give tovholderbegrebet opmærksomhed i alle afdelinger. I Center for
Børns Udvikling er der i relation til Nye Fælles Veje iværksat en prøvehandling med følgeskabsordning i
udvalgte sager. Prøvehandlingen bliver pt. evalueret og resultater herfra bør inddrages.
I forbindelse med dette arbejde undersøges muligheden for at få en ”kommunal fællessag”, hvor alle
involverede parter - professionelle og borger - har adgang.
Styregruppen anbefaler, at der arbejdes med, hvordan en tovholderfunktion kan realiseres i
arbejdet med børn og unge med psykiske vanskeligheder.

3.2 Behov for en tydelig indgang
Der er mange forskellige indgange, hvilket ikke gør det let for borgeren at navigere i. Medarbejderne oplever
også, at det kan medføre en risiko for, at det bliver lidt tilfældig, hvilken vej borgeren kommer ind i forløbet.
Det betyder, at indgangen ikke altid er den rette og forløbet for barnet eller den unge derfor kommer forkert
fra start. Også i arbejdet med børn og unge med psykiske vanskeligheder er hurtig hjælp dobbelt hjælp.
Derfor er det vigtigt, at borgeren vejledes til den rette indgang. Dette behov udtrykkes også hos familierne,
der har en oplevelse af, at det er svært at finde den rigtige indgang til at få hjælp på det rigtige tidspunkt i
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forløbet. Familierne oplever også, at det uklart, hvad de enkelte instanser, eksempelvis PPR og
myndighedsrådgivere, kan hjælpe med, og hvad deres rolle er.
Kommunernes åbne rådgivninger er centrale ift. borgernes indgang til kommunen. Den åbne rådgivning i
forvaltningerne kan understøtte den tidlige og forebyggende indsats, og Styregruppen vurderer at det er et
område, der bør prioriteres højt. Gennemgangen af Kortlægningen fra projektets fase 1 og
arbejdsgruppernes drøftelser viser, at der flere steder på tværs af forvaltningerne tilbydes forskellige former
for formel eller uformel åben rådgivning, til børn, unge og forældre. De nuværende åbne rådgivninger har
forskellige målgrupper og indsatser og har mange henvendelser fra forældre og unge:
”Åben rådgivning” hos Ungerådgivningen for aldersgruppen 12-26 år.




Forældre og unge kan henvende sig direkte og bestille en tid i Åben Rådgivning.
Tilbuddet gives som et samtaleforløb på 1-4 samtaler.
Når der bestilles en tid, gives den første ledige tid i kalenderen, men der tages altid stilling til, om den
givne problematik kan afvente ventetiden, eller om andre indsatser bør overvejes i mellemtiden.

”Anonym telefonrådgivning” hos Center for børns udvikling for aldersgruppen 0-6 år.




Forældre kan henvende sig direkte. Fagpersoner med kendskab til telefonrådgivningen kan også
foreslå forældre at benytte rådgivningen
Rådgivningen gives af socialrådgivere
Indsatsen gives telefonisk

”Åben anonym rådgivning” hos Center for dag- og døgntilbud for aldersgruppen 0-13 år.




Forældre kan selv henvende sig direkte.
Rådgivningen varetages af psykologer, eller fagpersoner der har erfaring og viden om børns udvikling
og behov
Indsatsen gives ved fysisk fremmøde hver 2. torsdag kl. 13.30 eller kl. 15.30

Hos PPR i Afdeling for Forebyggelse og fællesskaber er aldersgruppen 0-18 år. Her er åben rådgivning ikke
formaliseret, men foregår på følgende vis:




Forældre kan selv henvende sig direkte
Rådgivningen varetages af alle PPR’s medarbejdere inden for hvert deres fagfelt
Indsatsen gives telefonisk potentielt alle dage 08.00-15.00 (torsdag 17.00)

PPR oplever i det daglige arbejde mange henvendelser, hvor forældre ringer for at få uformel rådgivning ift.
et specifikt problem. Da det specifikke problem ikke er kendt, ved PPR-medarbejderen ikke, om samtalen kan
nås mellem møderne, eller det tager længere tid. Det presser PPR-medarbejdernes mulighed for at give god
rådgivning, da det hverken er tilfredsstillende at afslutte opringningen midtvejs eller at komme for sent til
næste møde. Det kan derfor overvejes at afdække behovet for en mere formaliseret Åben rådgivning i PPR.
Anonym telefonrådgivning, der aktuelt er placeret i CBU, vil i forbindelse med ændring i
forvaltningsstrukturerne overgå til Sammenhæng og Kvalitet i Børn og Unge. Funktionen vil blive drøftet i
den proces der pågår i forhold til organisering og snitflader mellem PPR og Special og Tværgående.
Mulighed for en samlet indgang
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For at lette borgerens adgang ind i kommunen på tværs af forvaltningerne vurderer Styregruppen, at der er
mulighed for at oprette én ny samlet telefonisk indgang for borgere, der henvender sig vedr. børn og unge
med psykiske vanskeligheder eller begyndende mistrivsel.
Indgangen kan få ét centralt telefonnummer og har to funktioner:
1. Vejvisning til det rette tilbud, som borgeren selv kan rette henvendelse til
2. Bookning af tider til den traditionelle åbne rådgivning i forvaltningerne
Der kan desuden oprettes egen side på det nye Aalborg.dk. På siden kan der formuleres en kort beskrivelse
af de tilbud, som forældre (og unge) selv kan henvende sig direkte til eksempelvis Modtagelserne i
familiegrupperne, Åben rådgivning og PPR.
En indgang kan organiseres inden for den økonomiske ramme, der aktuelt er afsat på området.
Styregruppen anbefaler, at der oprettes én ny samlet telefonisk indgang (med tilhørende side på
Aalborg.dk) for borgere, der henvender sig vedr. børn og unge med psykiske vanskeligheder. Målet er at
forenkle indgangene og øge overskueligheden for forældre og andre aktører

4 Forløbsbeskrivelser for småbørn, skolebørn og unge
I projektets anden fase er der blevet arbejdet videre med den gradueret model for indsatser i relation til
Aalborg Kommunes tilbudsvifte. Frem for at arbejde med forløbsbeskrivelser for hvert af de 10
symptombilleder for børn og unge 0-18 år, har Styregruppen besluttet, at det er mere hensigtsmæssigt at
arbejde med tre aldersinddelte forløbsbeskrivelse på tværs af symptombilleder (småbørnsområdet,
skoleområdet og ungeområdet).
Det er hensigten, at dette arbejde skal danne afsæt for det videre arbejde med at beskrive, kvalificere og
implementere model for gradueret indsats som en fælles forståelsesramme for indsatser for børn og unge
med psykiske vanskeligheder i Aalborg Kommune (fase 3).

4.1 Behovsanalysens 10 symptombilleder
I behovsanalysen er der foretaget en afgrænsning ud fra, hvilke psykiske lidelser blandt børn og unge, der er
mest udbredt. De psykiske lidelser er derfor listet op efter udbredelse på baggrund af fordelingen af 0-18årige
i behandling i Børne- og Ungdomspsykiatrien fra Aalborg Kommune. Det antages, at antallet af børn og unge,
der ikke er henvist til Psykiatrien, fordeler sig på samme måde.
I behovsanalysen er det følgende symptombilleder, som er omdrejningspunkt:










ADHD
Autisme
Angst
OCD
Depression
Spiseforstyrrelse
Personlighedsforstyrrelser
Psykose
Skizofreni
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Traume/PTSD er ligeledes medtaget, selvom det ikke er en af de mest udbredte psykiske lidelser.
Begrundelsen er en oplevelse af, at det kan være vanskeligt at finde rette tilbud til denne gruppe børn og
unge, og der er derfor behov for at vurdere nærmere, hvilke tilbud, der findes.
Tidlige tegn på psykiske vanskeligheder i alle
aldersgrupper kan være mangeartede og langt
fra entydige. Derfor vil mistanken sjældent fra
start være et symptom på en psykisk lidelse. Jo
ældre børn og unge bliver, des mere
manifesterer adfærd, symptomer og egentlig
psykisk lidelse sig.

*Disse psykiske lidelser er omfattet af Sundhedsstyrelsens forløbsprogrammer
og Sundhedsaftalen. De øvrige er omfattet af Sundhedsaftalen, undtagen PTSD
som er uafklaret.

Symptombilleder på de mere alvorlige psykiske
lidelser
som
personlighedsforstyrrelser,
psykoser og skizofreni viser sig i ungdommen.
Derfor er det først relevant at vurdere
tilbudskapaciteten for unge op til 18 år. De
øvrige fire symptombilleder på psykiske lidelser:
angst, depression,

OCD og spiseforstyrrelse kan udvikle sig hen
over barndommen og ungdommen. I ovenstående tabel er de psykiske lidelser stillet overfor hvilke
aldersgrupper, de primært forekommer i, og derfor også hvilke aldersgrupper, der skal være en kommunal
tilbudsvifte for i form af relevant vurderings- og indsatskapacitet.
I behovsanalysen vil der også være et opmærksomhedspunkt ift., om der skulle være børn og unge med
psykiske vanskeligheder, der ikke er medtaget, men hvor der opleves at være problemstillinger ift. den
kommunale tilbudsvifte.

4.2 Model for graduerede indsatser til børn og unge med psykiske vanskeligheder
Forløbsprogrammerne giver en fælles forståelsesramme for det samarbejde, der skal være omkring børn og
unge med psykiske vanskeligheder - lidelser eller symptomer/forstadier hertil.
Forståelsesrammen er en model for en gradueret indsats. Det kaldes i andre sammenhænge også ”stepped
care” og indeholder en indsatstrappe, hvor indsatsens intensitet og specialisering stiger jo højere trin,
indsatsen placerer sig på. Dette er en kendt tankegang på børne- og ungeområdet i Aalborg Kommune.
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Figur 1: Model for graduerede indsatser for børn og unge med psykiske vanskeligheder

Det, der gør denne model særlig relevant, er, at den har specifikt fokus på børn og unge med psykiske
vanskeligheder. I det ligger også, at indsatsen varetages af forskellige aktører med forskellig specialisering,
og at disse aktører hver for sig - og i fællesskab - skal skabe et sammenhængende forløb ud fra barnet eller
den unges vanskeligheder. Som understøttende faktor for de tidlige og specialiserede indsatser ligger den
støtte, der naturligt ydes i barnets eller den unges daglige miljø i samspillet med eksempelvis klasseteamet i
skolen, pædagogerne i daginstitutionen og medarbejderne i fritidstilbuddene.
En sådan sammenhængende tværsektoriel model illustrerer også, at kapaciteten på alle trin har en betydning
for hinanden.
Den rette indsats på rette tid
Det er centralt i forståelsen af model for gradueret indsats, at indsatsen kan starte på alle trin og nedjusteres
eller opjusteres i overensstemmelse med udviklingen i barnets eller den unges behov. Alle børn starter
således ikke på trin 1. Nogle børn og unge har behov for mindre indgribende indsatser, mens andre har behov
for mere omfattende indsatser, ligesom nogle har brug for begge dele men på forskellige tidspunkter. Der er
således ingen automatik omkring, at forløb kun stiger i intensitet og specialisering. Det kan variere i det
enkelte forløb. Det væsentligste er, at barnets eller den unges behov vurderes, og at indsatsen tilrettelægges
herefter – også selv om barnet eller den unge ikke er diagnosticeret. 1
Ligeledes er det vigtigt at bemærke, at indsatser kan fortsætte på lavere trin, selvom den primære indsats
gives på et højere trin. Eksempelvis vil en af skolens ressourcepersoner på trin 1 fortsat kunne følge og støtte
eleven, selvom denne er i et Cool kids-forløb, der adresserer en angstproblematik på trin 2.
Aktørerne på området for børn og unge med psykiske vanskeligheder
I figur 2 fremgår det, at kommunen er aktør på trin 0, 1 og 2, mens Børne- og Ungdomspsykiatrien er primær
aktør på trin 3. Almen praksis bliver typisk involveret af familien, når barnets eller den unges symptombillede
ligger på trin 1 eller 2. Praktiserende læger kan henvise direkte til Børne- og Ungdomspsykiatrien, hvilket
også gælder for kommunen. Trin 4 er opfølgning på, om iværksatte indsatser virker, og foretages derfor
uanset, på hvilket trin indsatsen leveres. Mellem trinene – i overgangene – ligger en arbejdsgang i forhold til

1
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at ”viderehenvise” barnet eller den unge til en mere eller mindre specialiseret vurdering eller indsats – op ad
trappen eller ned ad trappen.
De 5 trin i modellen for gradueret indsats
Herunder er en uddybende forklaring af trinene i gradueret indsatsmodel med vægt på beskrivelse af trin 1
og 2, som er denne kortlægnings og dybdegående vurderings - genstandsfelt jf. kommissoriet. Trin 1 og 2
indeholder dels en faglig vurdering af barnet eller den unges udfordringer og dels konkrete indsatser, der kan
støtte barnet eller den unge, familien og/eller de fagprofessionelle i netværket.
Trin 0 - Generel almen trivselsindsats

På dette trin indgår forebyggende indsatser rettet mod alle børn og unge. Fremme af børn og unges
sundhed, trivsel og udvikling og således også forebyggelse af mistrivsel og dårlig mental sundhed har
fokus i alle de kommunale arenaer, hvor børn og unge færdes og har deres dagligdag. Det gælder lige
fra fødslen med Sundhedsplejen og fortsætter i dagtilbud, skole eller fritidstilbud.
Aalborg Kommune har en bred forebyggende indsats. På grundlag af den forebyggende indsats, der gives til
alle børn og unge, er det muligt at opspore de børn og unge, der har behov for en ekstra indsats - på trin 1.
På trin 0 er det afgørende af frontpersonalet har kompetencer og viden om tegn på psykiske vanskeligheder
for at kunne spotte dem.
Da indsatser på trin 0 gives til alle børn og unge med afsæt i almen forebyggelse og til fremme af trivsel og
mental sundhed, er der ingen vurdering forbundet hermed.
Kommunen og familie er primær aktør.
Trin 1 - Indledende vurdering og tidlig indsats

Målgruppen på trin 1 er børn og unge, der viser tegn på psykisk mistrivsel i let grad, og hvor der blandt
fagpersonale, forældre eller andre er en bekymring for barnets trivsel og udvikling. Kommunen er
primær aktør. Hvis familien har inddraget praktiserende læge, eller praktiserende læge har observeret
psykisk mistrivsel, der kræver en kommunal indsats ved fx børneundersøgelserne, kan praktiserende
læge også være en samarbejdspartner på dette trin.
Den indledende vurdering
På trin 1 sker en vurdering med en helhedsorienteret tilgang med fokus på både skolen, familien, den fysiske
og mentale trivsel, de sociale relationer med videre for at afdække barnets/den unges samlede behov. Med
dette afsæt vurderes vanskelighedernes sværhedsgrad og kompleksitet. Herunder:






om der er sociale og/eller miljømæssige forhold i barnets eller den unges liv, der kan forklare
symptomerne
om symptomerne i højere grad er opstået uafhængigt af sociale og/eller miljømæssige forhold
om symptomerne er en reaktion på belastninger, almindelige humørsvinger eller om symptomerne
kan være udtryk for en egentlig psykisk lidelse
hvilke udfordringer og kompetencer herunder sociale og skolefaglige udfordringer der er
kendetegnende for barnet eller den unge
forældres og relevante fagpersoners evne til at støtte op om barnets eller den unges udfordringer.
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På dette trin vil vurderingen af barnets eller den unges adfærd og reaktioner ikke nødvendigvis pege specifikt
på psykisk mistrivsel. Det er derfor vigtigt at vurdere ud fra en helhedsorienteret tilgang, der også kan
afdække andre årsager til barnets eller den unges mistrivsel.
Den tidlige indsats
Formålet med de tidlige indsatser er:




at yde en bred og generel støtte for at sikre hverdagsmestring - i dagtilbud, skole/uddannelse eller
hjemmet.
at vurdere særlige udfordringer med henblik på at iværksætte indsatser, der kan mindske
vanskeligheder hos en risikogruppe, hvor der er tegn på psykisk lidelse.
at understøtte forældre og fagpersoner, så de kan håndtere de udfordringer, barnet eller den unge
har.

Indsatserne på trin 1 vil ofte:





have et bredt sigte
være kortere forløb
være af socialfaglig, psykologisk og/eller pædagogisk karakter
være åbne kommunale indsatser, men kan også være visiterede indsatser

Trin 2 - Uddybende vurdering og specialiseret indsats

Målgruppen for trin 2 er børn og unge med symptomer på psykiske vanskelighed i en grad, der påvirker
deres funktion og daglige livsudfoldelse. Da børn og unge på dette trin har mere udtalte symptomer på
psykisk mistrivsel, kan almen praksis nu også være inddraget og derfor være en samarbejdspartner. Det
er ligeledes muligt for kommunen at inddrage Børne- og Ungdomspsykiatrien i den faglige vurdering af
barnet eller den unge på forskellig vis via den fremskudte funktion (Tværfagligt Udgående Team).
Kommunen er fortsat primær aktør.
Den uddybende vurdering
Den uddybende vurdering af barnet eller den unge på trin 2 foretages med henblik på at videreføre eller
revurdere iværksatte indsatser på trin 1 og evt. iværksætte andre indsatser. Der kan være tale om helt eller
delvis udredning eller børnefaglig undersøgelse til at sikre, at eventuelle sociale eller miljømæssige
udfordringer håndteres, og at familien generelt støttes optimalt. Fagpersonalet, der varetager den
uddybende vurdering, skal have de rette kompetencer og indgående kendskab til den/de aktuelle psykiske
lidelser, symptomer, adfærdsformer og vedligeholdende mekanismer.
Den specialiserede indsats
Formålet med de specialiserede indsatser er at lære barnet eller den unge samt familien, hvordan symptomer
på psykisk lidelse, der vanskeliggør barnets eller den unges funktion, kan afhjælpes eller kompenseres for.
Ligeledes er formålet også at understøtte barnet eller den unge i at fungere i hverdagen - i dagtilbud eller
skole/uddannelse eller hjemme.
Indsatser på trin 2 vil ofte:



være mere specialiserede og indgribende end på trin 1
være mere målrettet den aktuelle problemstilling
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afprøve forskellige pædagogiske, psykologiske og/eller socialfaglige tiltag for at reducere mistrivslen
indeholde faglig støtte og inddragelse af det private og professionelle netværk omkring barnet eller
den unge.
evt. vise behov for iværksættelse af foranstaltninger – handleplan efter SEL § 52
være længerevarende forløb
være efter evidensbaserede programmer/metoder

Trin 3 - Udredning, diagnostik og eventuel behandling

Hvis forskellige socialfaglige, psykologiske og pædagogiske indsatser er afprøvet i kommunalt regi uden
den nødvendige forbedring af barnets eller den unges vanskeligheder, kan barnet eller den unge
henvises til Børne- og Ungdomspsykiatrien. På trin 3 foregår udredning og eventuel diagnosticering og
behandling.
Børne- og Ungdomspsykiatrien er den primære aktør på trin 3, men samtidigt med udredning, diagnostik
og eventuel behandling, fortsættes relevante kommunale understøttende indsatser.

Trin 4 - Den løbende opfølgning

Opfølgning er væsentlig, da en individuelt tilpasset indsats efter barnet eller den unges aktuelle behov
kræver løbende opfølgning med alle relevante parter på, om indsatsen virker eller skal justeres i graden
af specialisering eller anden ændring i indsatsen.
Fremskudt funktion fra Børne- og Ungdomspsykiatrien vil kunne inddrages i opfølgningen. Opfølgning bør
således ske mellem alle modellens trin, men kan også omhandle (kommunale) indsatser efter trin 3 og
dermed diagnosticering og evt. behandling i Børne- og Ungdomspsykiatrien.

4.3 Forløb for småbørn med psykiske vanskeligheder
På småbørnsområdet arbejdes der systematisk med Opsporingsmodellen til tidlig opsporing af børn, hvor
der er behov for ekstra opmærksomhed eller bekymring for deres trivsel med henblik på at iværksætte en
tidlig indsats for at bringe barnet tilbage i trivsel. Tidlige tegn på psykiske vanskeligheder i 0-6-årsalderen er
langt fra entydige og mistanken vil sjældent fra start være et symptom på en bestemt psykisk lidelse. Dog
kan symptomer på ADHD, autisme og traume vise sig tidligt inden 6-års alderen, mens symptomer på øvrige
psykiske lidelser typisk først manifesterer i skolealderen eller senere i ungdomslivet.
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Indgange for forældre til småbørn
For forældre til børn i dagtilbudsalderen er der flere
forskellige indgange til kommunens tilbud på trin 1 og 2.
Indgangen vil typisk være via barnets dagtilbud. Forældre har
også mulighed for at søge råd og vejledning ved Anonym
Telefonrådgivning i Center for Børns Udvikling (CBU) eller få 12 samtaler ved Åben anonym rådgivning i Center for Dag-og
Døgntilbud, når problemstillingen begrænser sig til hjemmet.
Derudover kan forældre også rette direkte henvendelse til
Modtagelserne i Familiegrupperne eller Sundhedsplejen.
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Flowet i forløbet for småbørn med psykiske vanskeligheder
Fra de forskellige indgange kan barnets forløb fortsætte på forskellig vis. I de følgende skitseres de oftest
oplevede forløb med Dagtilbud, Center for Børns Udvikling og Familiegrupper som indgang til forløb i model
for graduerede indsatser.
Dagtilbud som indgang
Det er barnets dagtilbud eller
Sundhedsplejen,
der
indkalder
forældre
og
relevante
tværprofessionelle
samarbejdspartnere til et dialogmøde,
når der er bekymring for barnets
trivsel. Formålet med dialogmødet er
at kortlægge forskellige perspektiver
på barnets trivsel i forhold til det, der
fungerer og bekymrer samt at lægge en
konkret plan for, hvordan barnet
kommer tilbage i trivsel. Dialogmødet
afsluttes med specifikke aftaler om videre indsatser i barnets dagtilbud og eventuelt forebyggende indsatser
i hjemmet i regi af Center for Børns Udvikling.
Dagtilbud har desuden mulighed for direkte at kontakt til tilknyttet indsatspædagog i Center for Børns
Udvikling med henblik på opstart af Flex-indsats uden, at der har været afholdt et dialogmøde. Ofte bringer
de forebyggende indsatser og afholdte dialogmøder barnet tilbage i trivsel. Dialogmødet afsluttes med
specifikke aftaler om videre indsatser i barnets dagtilbud og eventuelt forebyggende indsatser i hjemmet.
Hvis der fortsat bekymring for barnets trivsel kan der iværksættes mere indgribende indsatser i Center for
Børns Udvikling (de ansøgte indsatser) på trin 2.
Hvis dagtilbuddet i samarbejde med forældre ønsker vurdering af eventuelt specialtilbud, skal der foreligge
en pædagogisk psykologisk vurdering i forbindelse med ansøgning til Visitation Dagtilbud. Visitation
Dagtilbud er en samlet visitation for hele dagtilbudsområdet, der blandt andet visiterer til dobbeltpladser
(trin 1), basisdagplejen, ressourcepladser, Specialgrupper og Specialbørnehaver (trin 2). Hvis det vurderes,
at der er behov for at henvise barnet til psykiatrisk udredning i Børne-og Ungdomspsykiatrien udarbejder
Psykologteamet i Center for Børns Udvikling en henvisning hertil. Har barnet har en sag i Familiegrupperne,
er det de interne psykologer i Familiegrupperne, der udarbejder henvisningen
Psykologerne i PPR kan inddrages kalenderåret før skolestart, når der ønskes en pædagogisk psykologisk
vurdering (PPV) af et barns specialpædagogiske behov ved skolestart.
Center for Børns Udvikling som indgang
Forældre har mulighed for at rette
direkte henvendelse til Center for
Børns
Udvikling
via
Anonym
Telefonrådgivning.
Her
tilbydes
rådgivning og vejledning ved anonym
henvendelse, hvor der snakkes om det, der er problematisk samt den videre handling. Der vejledes ligeledes
om og koordineres kontakt til konkrete forløb med de understøttende funktioner i 0-6-årsområdet (Center
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for Børns Udvikling, Sundhedsplejen mv.) Hvis problemstillingen er til stede både i hjemmet og i dagtilbud,
skal der startes op med et Dialogmøde i dagtilbuddet.
Familiegruppe som indgang
Undervejs i forløbet på både trin 1 og 2 kan
myndighedsområdet blive inddraget i de tilfælde,
hvor barnet og familien har brug for en særlig
indsats. Modtagelserne i Familiegrupperne
arbejder i hele 0-18 års-området og behandler
underretninger og henvendelser i alle nye sager
og afklarer, hvad den videre indsats skal være.
Familiegrupperne kan opstarte råd-og vejledningsforløb og kan fx henvise til familiebehandling eller til
indsatser i Specialrådgivningen i Center for Dag-og Døgntilbud, hvor der blandt andet tilbydes
psykoedukation og gruppebaserede mestringsforløb til forældre. Ligeledes kan der tilkøbes specialiserede
vejledningsforløb i Fagcenter for Autisme og ADHD. På trin 2 vil det oftest være nødvendigt med en
børnefaglig undersøgelse for at sikre, at eventuelle psykosociale belastninger håndteres, og at familien
støttes optimalt. I nogle tilfælde vil der være behov for iværksættelse af foranstaltninger jf. Servicelovens
§52 som fx Pædagogisk familierådgivning i hjemmet og støttekontaktperson.
Samarbejde med Almen praksis og Psykiatrien
I arbejdet med et barn eller en ung i psykisk mistrivsel på både trin 1 og 2 samt i vurderingen af
henvisningsbehovet, kan fagprofessionelle i kommunen søge konsultation og sparring ved TUT (Tværfagligt
Udgående Team) fra Børne-og Ungdomspsykiatrien. TUT kan inddrages ved brug af Fremskudt Åbent Hus i
kommunen, på et netværksmøde eller ved Åben Rådgivning for Professionelle i psykiatrien.
Både kommunen og almen praksis kan opstarte et samarbejde med den anden part på alle tidspunkter af et
forløb. Det kan fx være i tilfælde, hvor kommunen ønsker en lægefaglig vurdering af et barns vanskeligheder
eller omvendt i tilfælde, hvor den praktiserende læge ifm. undersøgelse af barnet/den unge vurderer, at der
er behov for yderligere vurdering og støtte. SamRåd for Børn og Unge giver desuden praktiserende læger
mulighed for at kommunikere med kommunen om de børn, der befinder sig i gråzonen mellem kommunale
instanser og egentlig psykiatri, og hvor en tværfaglig belysning er nødvendig.

4.4 Forløb for skolebørn med psykiske vanskeligheder
I skolealderen er børn og unge i tæt kontakt hver eneste dag med lærere og pædagoger i skole og DUS, men
også i fritidscentrene og ungdomsklubberne for de lidt ældre elever. Der er således i denne tid mange
professionelle, der med et samlet tværfagligt blik kan være med til at ”spotte” og/eller arbejde med elevernes
udfordringer.
Kortlægningen viser, at der for denne aldersgruppe er flere vurderingsmuligheder på trin 1 og 2 samt
indsatser på trin 2 end både på småbørnsområdet og for de unge. Baggrunden for denne fordeling kan blandt
andet findes i det store antal forskellige professionelle der er i kontakt med børnene og de unge og at det
sker i flere forskellige kontekster. Dette i kombination med debut og udvikling i belastningsgraden i
barnets/den unges diagnose i netop skolealderen, hvor der stilles større krav til eksempelvis selvstændighed
og sociale kompetencer. Kompetenceområder der givet vil blive udfordret af de 7 symptombilleder.
Børn i skolealderen vil kunne have symptombillederne ADHD, autisme, PTSD/traume, angst, depression, OCD
og spiseforstyrrelser. De første tre kan manifestere sig allerede i førskolealderen og forstærkes ofte i
skolealderen og de sidste fire manifesterer sig først i skolealderen eller eventuelt først i ungelivet.
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Indgange for forældre til skolebørn

21

For forældre og børn/unge i skolealderen kan der være
flere forskellige indgange til kommunens tilbud. Som
oftest skelnes der mellem om barnets eller den unges
udfordringer er skolerelaterede og eksempelvis giver sig
udtryk i skolefravær, relaterer sig til barnet/den unge
selv i forhold til eksempelvis angst i sociale
sammenhænge eller om udfordringerne relaterer sig til
hjemmet eksempelvis i forhold til kravafvisende adfærd
fra barnet eller den unge. Det kan vise sig som
Sundhedsplejersken er en naturlig del af barnets/den
unges skolegang og tilbyder sundhedssamtale,
undersøgelse og sundhedspædagogisk undervisning på
udvalgte klassetrin mellem 0.-9. klasse. Skolens
sundhedsplejerske kan således være med til at “spotte”
begyndende udfordringer. Skolesundhedsplejersken
giver også råd og vejledning om børn og unges sundhed,
sygdom og trivsel i både skole og hjem.
I Åben anonym rådgivning i Center for dag- og døgntilbud
eller Ungerådgivningens Åbne rådgivning kan forældre få
råd og vejledning, hvis de oplever udfordringer i forhold
til barnets eller den unges trivsel. Der gives her 1-2
samtaler, hvor forældrene kan blive klogere på, hvordan
de selv kan være med til at støtte barnet eller alternativt komme videre til anden relevant hjælp. Derudover
kan forældre også rette henvendelse til Børnepsykologisk Team, hvis barnets udfordringer også kommer til
udtryk i hjemmet og andre sociale sammenhænge.
Skole, PPR og Familiegrupperne er dog forældrenes mest naturlige og anvendte indgange til kommunens
indsatser for børn og unge i skolealderen med psykiske vanskeligheder.

Flowet i forløbet for skolebørn med psykiske vanskeligheder
Fra de forskellige indgange - Skolen, PPR og Familiegrupperne - kan elevens forløb fortsætte på forskellig vis.
I det følgende skitseres de oftest oplevede forløb med hhv. Skole, PPR eller Familiegrupperne som indgang
videre op ad trappen i model for graduerede indsatser.
For forældre til skolebørn er hhv. Skolen, PPR og Familiegrupperne de primære indgange. I nogle sager kan
alle tre parter være inddraget på samme tid. Det kan eksempelvis være når en elev har bekymrende fravær
og der skal laves en handleplan for at få eleven tilbage i skole.
Fra de forskellige indgange - Skolen, PPR og Familiegrupperne - på trin 1 kan elevens forløb fortsætte på
forskellig vis. I Det følgende skitseres de oftest oplevede forløb videre ind i den graduerede model.

Skolen som indgang
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Børn og unge med psykiske
vanskeligheder i skolealderen kan
enten være indskrevet i den
almindelige
grundskole
(folkeskole/privat- eller friskole) eller
være visiteret til et af kommunens
specialundervisningstilbud.
Når et barn eller en ung med psykiske
vanskeligheder bliver udfordret på
sin mulighed for at indgå i
almenskolens læringsfællesskaber vil
skolen afholde et SamRumsmøde.
På
SamRumsmødet
vurderer
skoleledelsen og PPR sammen, hvad
det næste skridt skal være for at få en
positiv udvikling i gang for eleven. De primære indsatser, der på SamRum kan besluttes iværksat er:
Dialogmødet, indsats fra skolens ressourcepersoner og Trivselsforumsmøde.
Dialogmødet medvirker til at klarlægge de udfordringer, som eleven befinder sig i med henblik på, at de
voksne omkring eleven bliver styrket i at støtte eleven i forhold til bedre læring og trivsel. På dialogmødet
skabes der også en fælles forståelse for elevens udfordringer og behov. Mødet afvikles som en dialog mellem
forældre og eventuelt elev, skolens medarbejdere og PPR og afsluttes med, at der i fællesskab aftales
indsatser i forhold til udfordringerne. Indsatser kan iværksættes af skolens ressourcepersoner sammen med
skolens personale i samarbejdet med forældrene og eventuelt med bidrag fra PPR. Igennem hele forløbet i
almenskolen vil der løbende blive afholdt dialogmøder, hvor indsatsen følges, evalueres og justeres.
Skolens ressourcepersoner løfter mange opgaver på skolerne både i forhold til sociale udfordringer og faglige
udfordringer for eleverne. På folkeskolerne er ansat forskellige ressourcepersoner (inklusionsvejleder,
trivselsperson, læsevejledere, matematikvejledere, osv.). Ressourcepersonerne vil også naturligt være
inddraget efter dialogmødet, da aftalerne fra mødet ofte vil involvere indsatser fra dem enten ift. en direkte
indsats for barnet/den unge eller rådgivning og vejledning til klasseteamet eller evt. forældrene.
Trivselsforum på skolen kan iværksættes på samme måde som et dialogmøde, hvis barnet eller den unge
udover sine skolerelaterede udfordringer også har sociale problematikker, som kalder på en indsats for
eleven i hjemmet eller uafhængigt af skolen/PPR.
Trivselsforum har følgende faste repræsentanter:









skoleledelsesrepræsentant
skolens trivselsperson
den faste PPR-medarbejder
skolesundhedsplejersken
den faste rådgiver fra Familiegruppen
SSP-læreren (hvis der ikke er sammenfald mellem SSP og trivselsperson).
Der kan altid indkaldes ad-hoc repræsentanter.
Forældre og elever inddrages/indkaldes, hvis eleven drøftes i Trivselsforum.
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Trivselsforum har således til formål at sikre en tidlig og koordineret indsats for at sikre barnet eller den unges
trivsel på tværs af forvaltningerne og skolen. Trivselsforum er en del af skolen, men forældrene har også selv
mulighed for at få et møde i Trivselsforum.
Indsatser for barnet eller den unge:
Supplerende undervisning kan gives som en tidlig indsats - støtte i op til 9 ugentlige klokketimer - der kan
understøtte barnet eller den unge i den almindelige undervisning kan skolen bevilge en elev støtte i den
almindelige undervisning. Støtten kan antage forskellige former eksempelvis i form af yderligere
undervisningsdifferentiering, hvor undervisningen tilrettelægges ift. elevens læringsforudsætninger i form af
eksempelvis faglig støtte eller som hjælp til, at eleven kan overvinde praktiske vanskeligheder i forbindelse
med skolegangen.
Specialpædagogisk bistand kan gives som særlig støtte i almenskolen i 9 eller flere ugentlige klokketimer
med sigte på, at eleven socialt og fagligt kan deltage på lige fod med sine klassekammerater og have sin
skolegang i et alment undervisningstilbud. Den specialpædagogiske bistand kan eksempelvis gives i form af
særlige undervisningsmaterialer og tekniske hjælpemidler, undervisning og træning i arbejdsmetoder eller
specialundervisning i folkeskolens fag. Den specialpædagogiske bistand kan antage karakter af mere eller
mindre ekskluderende fra undervisningen i elevens stamklasse: støtte inde i undervisningen, parallelt med
undervisning eller efter undervisningen.
Specialundervisningstilbuddene i Aalborg Kommune er for elever, der heller ikke med støtte profiterer af
undervisning i almenskolens læringsfællesskaber. I Aalborg kommune kan skolen ikke selv visitere en elev til
et specialundervisningstilbud. Skolelederen kan indstille eleven til visitation til et specialundervisningstilbud.
Indstilling til et specialundervisningstilbud laves i et samarbejde med PPR og forældrene. Skoleforvaltningens
visitationsudvalg vurderer derefter om eleven er i målgruppen for et specialundervisningstilbud.
I forhold til de 7 symptombilleder er der oprettet specialundervisningstilbud for elever med ADHD og
autisme. Fælles for alle specialundervisningstilbuddene i kommunen er dog, at eleverne kan lide under en
komorbiditet, hvor eleven har flere forskellige diagnoser samtidigt. Disse elever er således visiteret på
baggrund af den diagnose, der på visitationstidspunktet udfordrer eleven i størst omfang i forhold til at indgå
i læringsfællesskaberne i den almene grundskole.
PPR som indgang
Forældre kan også henvende sig direkte til PPR. Indsatserne
hos PPR har som udgangspunkt et forebyggende perspektiv.
Men når det handler om børn og unge med psykiske
vanskeligheder og udgangspunktet er de 10 nævnte
symptombilleder er det særligt PPV’en og de
symptomspecifikke indsatser hos PPR, der kommer i spil.
PPV’en har til formål at belyse elevens kompetencer med
henblik på at yde skolen samt eleven og forældrene
rådgivning om tilrettelæggelsen af og indholdet i en
undervisning, der kan tilgodese elevens særlige behov og forudsætninger. Forældrenes og elevens perspektiv
skal altid inddrages, dels fordi de kan bidrage med nødvendige oplysninger, dels fordi deres medvirken er
afgørende for skolens muligheder for at tilgodese elevens særlige behov.
PPV’en laves på baggrund af skolens indstilling suppleret med relevante materialer fra PPR eksempelvis en
psykologundersøgelse.
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Den pædagogiske psykologiske vurdering kan have forskellige udfald:
1. Skolens PPR-medarbejder vurderer, at eleven ikke har specialpædagogiske behov, men at elevens
behov må kunne imødekommes inden for den almindelige undervisning med justeringer i indsatsen.
2. Skolens PPR-medarbejder vurderer, at eleven har behov for specialpædagogisk bistand i almenskolen
for at kunne deltage aktivt i undervisningen og være en del af fællesskabet.
3. Skolens PPR-medarbejder vurderer, at elevens specialpædagogiske behov bør vurderes nærmere.
Derfor beslutter skolen i samarbejde med forældrene, om eleven skal indstilles til
Skoleforvaltningens visitationsudvalg med henblik på en eventuel visitation til et
specialundervisningstilbud.
Symptomspecifikke indsatser hos PPR
Specialundervisningstilbuddene understøtter skoleelever med ADHD og autisme. For de sidste fem
symptombilleder - gældende for skolebørn - er der i større eller mindre grad indsatser, der imødekommer
elevernes udfordringer. Indsatserne kan enten være rettet på eleverne selv, forældre, de professionelle eller
en kombination af disse.
Særligt hos PPR er der flere symptomspecifikke tilbud såsom Cool Kids ASF for elever med
autismespektrumsforstyrrelser og angst eller Mind my mind, for elever der eksempelvis udviser depressive
symptomer, adfærdsvanskeligheder eller en kombination af disse. Forældrene kan selv ansøge PPR om at
blive visiteret til en indsats i enten Mind my mind eller en angstindsats.
Familiegrupperne som indgang
På samme vis som på småbørnsområdet kan
myndighedsområdet blive inddraget undervejs
i forløbet i de tilfælde, hvor barnet og familien
har brug for en særlig indsats.

4.5 Forløb for unge med psykiske vanskeligheder
Unge, der er gået ud af grundskole (9./10. klasse) og er under 18 år har typisk deres hverdag på en
ungdomsuddannelse eller i job/praktik, mens en lille del vil være uden for job og uddannelse. De unge vil
således ikke have deres dagligdag i et kommunalt tilbud, hvilket betyder, at det primært er ikke-kommunale
aktører, der skal kende indgangen til kommunen. Det er således i høj grad de unge selv og deres forældre,
der skal kunne kende indgangen til kommunale tilbud og ligeledes ikke-kommunale samarbejdspartnere som
ungdomsuddannelser og almen praksis.
I kortlægningen af forløbet er der alene taget kommunale tilbud på trin 1 og 2 med, der retter sig mod unge
med psykiske vanskeligheder. Der er således fx ikke medtaget de generelle sundheds- og trivselsfremmende
tilbud, som kommunen stiller til rådighed på trin 0 og 1 på ungdomsuddannelserne, som vedrører stressforebyggelse, da det ikke er et af de 10 symptombilleder. Der er heller ikke medtaget den psykologhjælp,
som ungdomsuddannelser stiller til rådighed, hvis en ung fx er frafaldstruet.
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skal bemærkes, at tanken ved projektstart var at afdække tilbud til denne målgruppe for alle 10 udvalgte
dette
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Det vurderes derfor ikke relevant at vurdere et behov for målrettede tilbud i
siden.]
kommunen ved disse to symptombilleder til aldersgruppen.

Indgange for unge
Kortlægning af tilbud til de øvrige symptombilleder (autisme, ADHD,
angst, depression, OCD, spiseforstyrrelse og PTSD) viser, at der kun
er én indgang - nemlig vurdering og indsats i Ungerådgivningen på
trin 1 og 2, når det handler om unge i nævnte aldersgruppe med
psykisk mistrivsel. Derudover kan forældre og unge henvende sig
direkte til Familiegrupperne. Det skal dog bemærkes, at
Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) kan være indgang for
unge, der er frafaldstruede eller ikke er kommet i enten uddannelse
eller job. De er imidlertid ikke medtaget i kortlægning, da formålet
med UU ikke er vurdering af psykisk mistrivsel. I målgruppen kan der
desuden være en samtidig problematik med misbrug, fx i form af
selvmedicinering. Ungeindsatsen i Rusmiddelafsnittet kan således
også en indgang, men er ikke medtaget i kortlægningen, da det primære formål ikke er psykisk mistrivsel.
Hvis unge henvender sig i Ungerådgivningen og har et misbrug, der gør, at de ikke vurderes at kunne profitere
af åben rådgivning eller rådgivnings- og samtalebehandling, henvises de til ungeindsatsen i
Rusmiddelafsnittet først.

Flowet i forløbet for unge med psykiske vanskeligheder
I modsætning til de yngre aldersgrupper er der således få kommunale aktører og tilbud, når det handler om
unge med psykiske vanskeligheder på trin 1 og 2 indenfor de 10 symptombilleder. Centralt står således
Ungerådgivningen, der arbejder med målgruppen 12-25 år. Ungerådgivningen er eneste tilbud, ud over hvad
der måtte visiteres til af myndighed i Familiegrupperne.
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Åben rådgivning som indgang
Åben rådgivning omfatter op til 4 samtaler. Efter
dette vurderes om der er behov for at tilbyde et
rådgivnings- og samtaleforløb på optil 12 samtaler i
alt. Alle psykiske problematikker rummes i åben
rådgivning og rådgivnings- og samtaleforløb i
Ungerådgivningen. I Åben rådgivning ligger ligeledes
muligheden for forældre i forhold til at få 1-2
forældresamtaler.
R&R2 er eneste målrettede tilbud til aldersgruppen, og er et mestringsforløb vedrørende ADHDproblematikker. Adgang hertil kan både være gennem åben rådgivning eller direkte henvendelse vedr. R&R2.
Før opstart i R&R2 afholdes en screeningssamtale med den unge til vurdering af, om den unge vil profitere
af forløbet. Unge med andre symptomer, som samtidig har ADHD-symptomer kan også indgå i dette tilbud,
hvis det vurderes givtigt ved screenings-samtalen.
For denne aldersgruppe er samarbejdet med almen praksis særligt vigtigt, da det er almen praksis, der
fortager mange henvisning til Børne- og Ungdomspsykiatrien for målgruppen, særligt i forhold til angst og
depression, da henvisning ved tegn på ADHD og autisme kræver kognitive tests, som almen praksis ikke
udfører. Behovet for at være afstemt og evt. bidrage til henvisningen med faglige vurderinger er således
særligt stort
Familiegrupperne som indgang
På samme måde som på småbørnsområdet og
skolebørnsområdet kan Familiegrupperne blive
inddraget fra start og undervejs i forløbet i de
tilfælde, hvis den unge og familien har brug for
en særlig indsats herfra.

5

Vurdering af tilbudsviften: Nødvendige tilbud med rette kapacitet og
kompetencer

I kommissoriet fremgår det, at der er en række opgaver, der knytter sig til en vurdering af Aalborg Kommunes
tilbudsvifte for børn og unge med psykiske vanskeligheder på trin 1 og 2 i den graduerede model for indsatser.
Det fremgår, at styregruppen skal vurdere ”om der i Aalborg kommune er de nødvendige tilbud i forhold til
målgrupper (børn og unge med psykiske lidelser – alle diagnoser) og med den rette kapacitet og den
tilstrækkelige faglige kvalitet”.
Styregruppen har som tidligere nævnt inddraget kortlægningen og blandt andet arbejdsgruppernes og
borgernes input samt eksisterende data i deres vurdering af tilbudsviften og på den baggrund kommet en
med række anbefalinger til forbedringer af tilbudsviften.

5.1 Manglende tilbud og kompetencer
Aalborg Kommune har jf. kortlægningen en udbygget og varieret tilbudsvifte for børn og unge med psykiske
vanskeligheder med en lang række indsatser på både trin 1 og 2 i den graduerede model. Tilbudsviften
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vurderes tilstrækkelig for langt de fleste symptombilleder og aldersgrupper. Det er således styregruppens
vurdering, at det i overvejende grad er kapacitetsudfordringer i eksisterende tilbud, der skaber udfordringer
i forløb for børn og unge med psykiske vanskeligheder end det er behovet for nye tilbud. Dette udfoldes i
afsnit 5.3.
På baggrund af det samlede materiale i behovsanalysen vurderer Styregruppen dog, at der er udækkede
behov i tilbudsviften ift. børn og unge med symptomer på spiseforstyrrelse, samt at der kan være udækkede
behov ift. indsatser rettet mod forældre til unge med psykiske vanskeligheder. Derudover ses der også et
behov for at arbejde mere formaliseret og tværgående med kompetenceudvikling i eksisterende tilbud.

Behov for etablering af tilbud rettet mod børn og unge med forstyrret spisemønster
I forbindelse med implementeringen af forløbsprogram for børn og unge med spiseforstyrrelse i regi af
satspuljeprojektet har Aalborg Kommune udviklet og afholdt prøvehandlinger på trin 1 og 2. I den tidlige
opsporing spiller skolesundhedsplejerskerne en vigtig rolle. Derfor er der blevet arbejdet med opkvalificering
af skolesundhedsplejersker ift. tidlig opsporing og indsats rettet mod børn og unge med tegn på
spiseforstyrrelse ifm. Sundhedssamtalen i 0., 4., og 7. klasse (trin 1). Dette arbejdes der fortsat videre med i
regi af Sundhedsplejen.
Forældre til børn og unge med et forstyrret spisemønster er en vigtigt støtte i forhold, at barnet eller den
unge igen får et naturligt forhold til mad og bringes i god trivsel. Mange forældre oplever dog denne
opgave som vanskelig og krævende, og at de står meget alene med ansvaret. I efteråret 2020 blev et
gruppeforløb til forældre med børn og unge med forstyrret spisemønster derfor udviklet og afprøvet (trin
2). Afprøvningen blev påvirket af covid-19, men det lykkedes at gennemføre ét forløb for en gruppe af
forældre, der gav meget positive tilbagemeldinger efter forløbet. Forud for forløbet havde forældrene
savnet og forgæves eftersøgt muligheder for hjælp. Af ressourcemæssige årsager var det dog ikke muligt at
fortsætte tilbuddet efter prøvehandlingsperioden.
I de mest komplekse sager, hvor der er behov for en individuel og håndholdt indsats, kan der etableres en
støttekontaktpersonsordning i regi af De Alternative Tilbud i Center for Dag-og Døgntilbud, hvor der er
specialiseret viden om spiseforstyrrelser. Denne indsats bevilliges som foranstaltning efter SEL §52
(iværksættes på trin 2-4 og ofte efter endt udredning og behandling i psykiatriens Enhed for
Spiseforstyrrelse). I forhold til de øvrige sager, vurderer Styregruppen, at der er et behov for at styrke Aalborg
Kommunes tilbudsvifte på området for spiseforstyrrelse på trin 2.
Styregruppen anbefaler, at tilbud til børn og unge med spiseforstyrrelser afklares nærmere i Lokalt
psykiatriråd

Behov for tilbud målrettet forældre til unge med psykiske vanskeligheder
Jævnfør afsnit om borgerinddragelse peger forældre på, at forløbet med et barn eller ung med psykiske
vanskeligheder er hårdt for hele familien, og at der er behov for indsatser til familien, herunder mulighed
for at man kan mødes med forældre i en lignende situation.
På småbørnsområdet og for børn i skolealderen er der allerede en række tilbud på trin 1 og 2 rettet mod
hjælpe og klæde forældre på til at håndtere deres børns udfordringer som følge af deres psykiske
vanskeligheder (fx Hånd om barnet, Stepping Stones, Cool Kids og Chilled).
Når den unge er gået ud af skolen (16-18 år) bortfalder mange af disse længerevarende tilbud. I
Ungerådgivningen tilbydes forældrene én samtale, hvor de støttes til at håndtere de problemstillinger, der
kan forekomme med den unge i hjemmet, mens de længerevarende tilbud som Cool Kids og Chilled ikke
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længere er tilgængelige, når den unge er gået ud af skolen. Der er således begrænset muligheder for at få
hjælp som forældre til en ung med psykiske vanskeligheder efter skolealderen. Styregruppen vurderer, at der
muligvis her er et udækket behov i tilbudsviften, som bør afdækkes nærmere med henblik på en evt.
etablering af gruppeforløb målrettet forældre til en ung med psykiske vanskeligheder.
Styregruppen anbefaler, at behovet for at etablere et tilbud målrettet forældre til en ung med psykiske
vanskeligheder afdækkes med henblik på eventuel etablering af gruppeforløb inden for den
eksisterende ramme.

Behov for etablering af behandlingstilbud rettet mod børn og unge med flygtningebaggrund
På nuværende tidspunkt findes der ikke et tilbud i Aalborg Kommune til behandling af børn og unge med
flygtningebaggrund, som har traumer og mulig PTSD. Disse børn og unge oplever ofte gentagne nederlag i
skolen grundet deres ubehandlede behov og der kan opstå skolefravær på denne baggrund.
Disse børn og unge vurderes ofte ikke at være klar til eller være for dårligt fungerende til at kunne indgå i et
systematisk psykologisk traumeforløb, som forefindes ved Traumepsykologisk team. Der er behov for et
tilbud til denne gruppe af børn og unge, som kan sikre en systematisk stabiliserende indsats og behandling i
både skole og hjem. Med denne gruppe er det vigtigt, at man tænker, at behandlingsindsatsen skal være
helhedsorienteret og foregå på alle niveauer i samstemthed.
Styregruppen anbefaler, at behovet for at etablere et tilbud til behandling af børn og unge med
flygtningebaggrund med traumer og mulig PTSD, som falder udenfor målgruppen i Traumepsykologisk
team, afdækkes. Dette kan med fordel tages op i Lokalt Psykiatriråd.

Behov for kompetenceudvikling i eksisterende tilbud
Styregruppen har foretaget en overordnet vurdering af, om der er der i Aalborg Kommune er de rette
kompetencer i eksisterende tilbud ift. at sikre rette faglige kvalitet ift. at håndtere de forskellige
symptombilleder.
Arbejdsgrupperne peger på et generelt behov for kompetenceudvikling på området. Det konstateres, at det
er den faglige ledelse af de enkelte tilbud, som har ansvar for den løbende kompetenceudvikling og for at
sikre, at tilbuddene varetages af medarbejdere med rette faglige kompetencer. Styregruppemedlemmerne
sikrer, at deres lokale faglige ledelser drøfter og forholder sig til pointer fra behovsanalysen i egen faglig
praksis. Dog er det nødvendigt løbende at sikre, at behov og muligheder for kompetenceudvikling
samstemmes på tværs. Det anbefales at denne opgave formaliseres og bliver en del af kommissorium for
Lokalt Psykiatriråd (se kapitel 6.2). På den måde sikres ensartet kvalitet og tilgang ift. at få omsat
kompetencer på tværs. Når der er konstateret et behov for kompetenceudvikling på området, drøftes det i
Lokalt Psykiatriråd, hvor medarbejdere/afdelinger med specialiseret viden om specifikke symptombilleder
kan bringes i spil ift. at lave kompetenceudviklingsforløb for øvrige medarbejdere i kommunen.
Allerede nu kan der dog peges på to konkrete behov for kompetenceudvikling, som med fordel kan drøftes i
Lokalt Psykiatriråd.
Det stigende antal børn og unge med psykiske vanskeligheder og diagnoser medfører et øget behov for, at
de medarbejdergrupper, der arbejder med at støtte familierne, er godt rustet til opgaven. Familiegruppernes
pædagogiske familierådgivere arbejder allerede målrettet med støtte til forældre og børn med symptomer
på psykiatriske problematikker. Familiegrupperne bør dog foretage en vurdering af, om der lokalt er behov
for kompetenceudvikling i forhold til nogle af de specifikke symptombilleder.
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Derudover opleves der i stigende grad en efterspørgsel på rådgivning/vejledning af børn og unge
med udfordringer som følge af deres kønsidentitet. Disse udfordringer kan ofte bidrage til svær mistrivsel,
der kan vise sig som psykiske belastningsreaktioner som depression eller angst. Det er samtidig oplevelse af
denne gruppe bliver yngre end hidtil. Styregruppen vurderer, at der her er et udækket og tværgående behov
for kompetenceudvikling.
Styregruppen anbefaler, at der sikres et tværgående blik på den fremadrettede kompetenceudvikling
på området via Lokalt Psykiatriråd.
Styregruppen anbefaler, at familiegrupperne får til opgave at vurdere, om der er behov for
kompetenceudvikling i forhold til nogle af de specifikke symptombilleder. Eventuelle behov for
kompetenceudvikling kan bringes ind i Lokalt Psykiatriråd.
Styregruppen anbefaler, at behovet for kompetenceudvikling ift. rådgivning og vejledning af unge med
udfordringer som følge af deres kønsidentitet drøftes i Lokalt Psykiatriråd.

5.2 Overlap mellem tilbud
Styregruppen har foretaget en vurdering af, hvorvidt der er overlap mellem tilbud ved at sammenholde
tilbuddenes målgruppe (forældre, børn eller unge) ift. alder (småbørn, skolebørn eller unge) og
symptombillede, formål (rådgivning/vejledning, behandling, udredning), herunder lovgrundlag (eks.
Servicelov, Folkeskolelov og Dagtilbudsloven) samt de faglige kompetencer i tilbuddene.
Styregruppen har fundet og drøftet et aldersmæssigt og indholdsmæssigt overlap mellem Åben anonym
rådgivning (0-13 år) i Center for Dag- og Døgntilbud og Anonym telefonrådgivning (0-6 år) i Center for Børns
Udvikling. Begge tilbud har til formål at tilbyde forældre rådgivning og vejledning ved anonym henvendelse.
Hvis man som forældre oplever problemer eller bekymringer ift. barnets trivsel på 0-6 års området, der er
relateret til hjemmet, kan man således henvende sig i flere åbne rådgivninger for at få råd og vejledning.
Derudover ses der et overlap mellem målgruppe, lovgivning og indsatser i hhv. Specialrådgivningen i Center
for Dag-og Døgntilbud (forlods finansieret) og Vejledningsteamet i Fagcenter for Autisme og ADHD
(taksfinansieret). Målgruppen for Vejlederteamet er børn og unge med autismespektrum forstyrrelser
og/eller ADHD samt deres pårørende, mens målgruppen for Specialrådgivningen er børn, unge og forældre,
hvor barnet har varig nedsat funktionsevne. I begge teams arbejdes der med konsultative-, gruppebaserede
og hjemmebaserede indsatser. Der pågår pt. et arbejde med at afstemme indsatserne i de to teams.
Det vurderes ikke, at der er overlap mellem flere tilbud. Dette kan henføres til det tættere samarbejde, der
er blevet etableret mellem forvaltningerne på området i de senere år, blandt andet i forbindelse med
satspuljeprojektet vedr. forløbsprogrammerne.
Styregruppen anbefaler, at der foretages en afdækning af overlappet mellem Åben Anonym rådgivning
(0-13 år) i Center for Dag-og Døgntilbud og Anonym telefonrådgivning (0-6 år) i Center for Børns
Udvikling med henblik på en eventuel målgruppejustering af Åben Anonym rådgivning. Hensigten er at
sikre optimal ressourceudnyttelse samt skabe en tydeligere indgang til åben rådgivning. Denne
anbefaling hænger tæt sammen med forslaget om én indgang for borgere.
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5.3

Ventetid og kapacitetsudfordringer

Forholdet mellem behov og kapacitet i Aalborg Kommunes tilbud for børn og unge med psykiske
vanskeligheder har igennem de senere år særligt været påvirket af to forhold:
1) En generel national udvikling med stigende mistrivsel hos børn og unge, hvor fx antallet af børn og unge
med psykiatriske diagnoser er steget over årene 2. En tendens der også ses i Aalborg, og hvor Social- og
Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed har kortlagt, at antallet af børn og unge med psykiatriske
sygdomme opgjort pr. 1000 0-17årige i Aalborg Kommune er steget med 88,2% i perioden 2009-2019 3.
2) En forværring i mistrivsel som følge af covid-19 nedlukningen. Her har centrale offentlige og private aktører
på børn- og ungeområdet4 kortlagt, at Corona overordnet set har været meget udfordrende for børn og
unges trivsel men i særdeleshed for de mest udsatte og handicappede børn og unge.
Ovenstående udvikling har medført pladskapacitetsudfordringer i en række tilbud samt
udredningskapacitetsudfordringer hos de aktører, der foretager en udredning/uddybende vurdering i
kommunalt regi dels med henblik på at visitere til rette indsats på trin 2 samt dels ift. henvisninger til
psykiatrien. De to forhold har generelt medført længere ventetider til indsatser og udredninger, hvilket
skaber udfordringer for en rettidig indsats.
Lange ventetider til udredning og indsats er ligeledes en af de udfordringer, der går igen i familiernes
fortællinger om deres barns forløb. Af forældrenes fortællinger er begrebet ventetid imidlertid ikke defineret
nærmere. Det er derfor svært at vurdere, om forældrenes oplevede ventetid er udtryk for tiden, der går fra,
der træffes beslutning om henvisning/indstilling til eksempelvis Psykiatrien eller et specialiseret tilbud til
opstart eller om det er tiden med forebyggende indsatser eller indsatser på trin 1. Derfor er det altid vigtigt,
at der mellem de involverede parter er en tydelig kommunikationen om eksempelvis, hvilken indsats der er
iværksat og hvorfor, hvem der er ansvarlig og ikke mindst hvornår indsatsen evalueres.
I vurderingen af kapacitetsudfordringer har styregruppen kigget på udviklingen i antal henvisninger og sager,
ventetid i en række indsatser over årene samt inddraget arbejdsgruppernes perspektiver. Det er dog
vanskeligt at give et samlet overblik over ventetider til de enkelte indsatser i tilbudsviften, da der hele tiden
foretages faglige prioriteringer og vurderinger ift. hvilke børn, der har mest behov for en indsats og som
dermed opprioriteres. Derudover kan ventelister godt kamuflere kapacitetsudfordringer, da der løbende
foretages justeringer af de enkelte tilbud og indsatser for at nedbringe ventetiden, fx ved at tilbyde færre
samtaler i et forløb eller ved at omlægge individuelle indsatser til gruppebaserede indsatser.
Styregruppen vurderer, at der særligt er kapacitetsudfordringer i indsatser i tre teams i Børne-og
Ungerådgivningen i Center for Dag-og Døgntilbud samt i PPR, som følge af en stigning i kompleksiteten og
antallet af sager med børn og unge med psykiske vanskeligheder. Det vurderes ikke, at der er
kapacitetsudfordringer i Center for Børn Udvikling på 0-6 årsområdet. Dette hænger sammen med, at
symptomer på en række psykiske lidelser først manifesterer sig senere og kommer til udtryk i skolealderen
eller senere i ungdomslivet.

Kapacitetsudfordringer i Center for Dag-og Døgntilbud
I Børne-og Ungerådgivningen i Center for Dag-og Døgntilbud medfører det nuværende forhold mellem
henvisninger og kapacitet generelle kapacitetsudfordringer. Det gælder særligt ift. udredning og behandling

2

En analyse fra Social- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed fra august 2020 viser en stigning i antallet af børn
og unge med diagnose: https://benchmark.dk/analyser/aeldre-og-sundhed/udviklingstendenser-i-forhold-til-boern-ogunge-med-psykiatriske-diagnoser/
3 https://benchmark.dk/media/17986/bilag-2-kommunefordelte-noegletal.pdf
4 Eksempelvis Børn og Undervisningsministeriet, Ældre og Socialministeriet samt Børns Vilkår og Red Barnet.

31

i Børnepsykologisk Team (trin 2) og Ungerådgivningen (trin 1, 2 og 4) samt ift. behandling i
Specialrådgivningen (trin 2 og 4).
Børnepsykologisk Team
Børnepsykologisk Team udreder og behandler børn i alderen 6-13 år med psykiske/psykiatriske
vanskeligheder i grænselandet til børnepsykiatrien. Målgruppen for teamet er således de børn, hvis psykiske
problemer vurderes at kunne udvikle sig til mere alvorlig psykiatrisk lidelse, hvis barnet og familien ikke
tilbydes hjælp. Det kan være børn med mistanke om udviklingsforstyrrelser, angst, lettere depression, OCD
eller andre tegn på mistrivsel, som ikke primært kan forklares ud fra barnets opvækstforhold eller øvrige
livssituation. Børnepsykologisk team tilbyder både udredning, rådgivning, behandling, netværks-inddragelse
samt konsulentbistand.
I hver enkel sag vurderes det indledningsvist, om der er behov for udredning, eller om der kan iværksættes
en behandling med det samme. Hvis problematikken alene er en skoleproblematik, henviser
Børnepsykologisk Team sagen videre til PPR. Børnepsykologisk Team udreder og behandler således i de
tilfælde, hvor barnets udfordringer også kommer til udtryk i hjemmet og andre sociale sammenhænge. I
udredningssager tilbydes rådgivningsforløb til forældrene i forhold til at omsætte den nye viden. Barnet
tilbydes et behandlingsforløb for fx angst og OCD, når det er relevant. De børn, der tilbydes
behandlingsforløb, har ofte underliggende udfordringer ud over angsten, således at angstbehandlingen skal
tilpasses barnets øvrige udfordringer. Udredningen gennemgås med skolen og PPR, når det er relevant for
indsatsen omkring barnet.
Udover udredning og behandling koordinerer Børnepsykologisk Team forløbet ift. øvrige aktører i sagen og
udarbejder henvisning til Psykiatri i de tilfælde, hvor det vurderes nødvendigt. Børnepsykologisk Team har et
tæt samarbejde med sundhedsplejersker, psykologer fra PPR og Familiegrupper, der alle kan henvise til
Børnepsykologisk Team. Derudover kan forældre også selv rette henvendelse. Tidligere analyser af
henvisningerne har vist, at den målgruppe, der selv henviser, i langt størstedelen af tilfældene er relevant ift.
behovet for udredning, behandling og/eller videre henvisning – også set ud fra et myndighedsperspektiv.
Når behandling kommer i sammenhæng med udredning, skaber det mulighed for langt hurtigere at få ændret
den adfærd, der skal til, for at hjælpe barnet i trivsel. Dette hænger også sammen med, at Børnepsykologisk
Team undervejs i udredningsforløbet guider forældre i, hvordan de kan støtte deres barn, ligesom det sikres,
at skoleforløbet bliver afstemt. Børnepsykologisk Team afstemmer således deres indsatser med mulige
delindsatser i regi af PPR og/eller trivselspersoner/skolelærere. Dette er alt sammen med til skabe de rette
forudsætninger for en rettidig og helhedsorienteret indsats og er dermed med til at reducere længden af
behandlingen og forebygge alvorlige psykiske lidelser.
Normeringen i Børnepsykologisk Team er på 2,81 psykologer. Pr. 22. oktober 2021 er der 29 sager på
venteliste med en ventetid på 5-6 måneder. Efterspørgslen på udredning og behandling i Børnepsykologisk
Team er således større end teamet kan håndtere. Dette medfører, at det koncept og den kerneopgave, som
Børnepsykologisk Team er bygget op omkring med hurtig udredning og efterfølgende behandling er presset.
Teamets psykologer besidder specialiserede kompetencer vedr. børne-og ungdomspsykiatriske
problemstillinger. Der er derfor både et kontinuerligt og et ad hoc træk på den specialiserede viden i
Børnepsykologisk Team til deltagelse i tværgående fora, projekter og undervisningsforløb i kommunen.
Kapacitetsudfordringerne medfører imidlertid et behov for en skarp prioritering af ressourcer i teamet. Der
vil derfor i første omgang blive arbejdet med at prioritere nogle af de øvrige opgaver fra, så der frigøres flere
ressourcer til kerneopgaven med udredninger og behandling af målgruppen. Langt størstedelen af teamets
ressourcer anvendes dog allerede til kerneopgaven, og den skarpe prioritering af opgaverne forventes derfor
kun i mindre omfang at kunne nedbringe ventelisten. Der bør derfor senere foretages en vurdering af, om
det er tilstrækkeligt ift. at imødekomme presset.
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Specialrådgivningen
Specialrådgivningen er et rådgivnings- og vejledningsteam, der tilbyder forløb målrettet forældre til børn og
unge med varig nedsat funktionsevne. Der ydes der flere former for rådgivnings- og vejledningsforløb,
herunder primært gruppeforløb og individuelle forløb efter behov. Indsatser i Specialrådgivningen sker
gennem visitation fra Familiegrupperne og Specialgruppen. Specialrådgivningen yder således behandling
efter en uddybende vurdering/udredning enten i kommunalt regi eller i Psykiatrien. Indsatser i
Specialrådgivning er placeret på trin 2 og 4. Alle indsatser i Specialrådgivningen er forlods finansieret.
Normeringen i Specialrådgivningen er pt. 2,81. I 2020 var der 261 henvisninger til teamet. Èn henvisning kan
godt medføre iværksættelse af flere indsatser.
Igennem de senere par år er ventetiden til indsatser i Specialrådgivningen steget betragteligt.
Specialrådgivningen opererer aktuelt (medio oktober 2021) med en venteliste på 4 – 6 måneder. Ventelisten
til indsatser er øget på trods af omlægning af praksis mod etablering af flere gruppeforløb samt en række
interne processer omhandlende arbejdsoptimering og effektivisering. Herudover er der hen over årene
blevet fastsat en serviceramme for antallet af samtaler i et forløb, der løbende er blevet reguleret fra 12 til
10 til de nuværende 8 samtaler for at imødekomme presset på ventetiden. Den lange ventetid til indsatser i
Specialrådgivningen medfører, at Familiegrupperne og Specialgruppen i nogle tilfælde bliver nødt til at
tilkøbe ydelser i Fagcenter for Autisme og ADHD pga. sagens akutte karakter.
I forbindelse med ny forvaltningsstruktur pågår der, som nævnt i afsnit 5.2, et arbejde med at afstemme
Specialrådgivningens indsatser med Vejledningsteamets indsatser i Fagcenter for Autisme og ADHD,
herunder præcisering af Specialrådgivningens målgruppe og opgaver. Det forventes, at denne proces
medvirker til, at håndteringen af kapacitetsudfordringerne i Specialrådgivningen kan håndteres inden for
eksisterende ramme.
Ungerådgivningen
Ungerådgivningen tilbyder åben rådgivning for unge 12-25 år (trin 1) samt rådgivnings-og samtalebehandling
til unge 12-18 år, der både kan indbefatte udredning og behandling (trin 2). Åben Rådgivning er en tidlig
forebyggende indsats, hvor der tilbydes 1-4 samtaler. Målgruppen for rådgivnings-og samtalebehandling er
børn og unge i mistrivsel, der har fået 1-4 samtaler i Åben Rådgivning, eller unge som er henvist til forløb af
Familiegrupperne. Forløbet består af op til i alt 12 samtaler, og der arbejdes mere indgående/terapeutisk
med de unges problematikker. Hvis den unges generelle funktionsniveau er dalende trods samtaler i
Ungerådgivningen, henvises der til Børne-og Ungdomspsykiatrien og eventuelt andre indsatser.
Normeringen i Ungerådgivningen er 6,65. Det dækker
Åben Rådgivning samt rådgivnings-og samtalebehandling.
Derudover er der et team, der varetager længerevarende
§82-forløb for 18-25-årige. Over de sidste 5-7 år har der
været et øget behov for indsatser i Ungerådgivningen.
Til trods for en budgettilførsel med budget 2020 på 250.000 kr. årligt fra 2020-2023 oplever
Ungerådgivningen et stigende pres. Nedenstående opgørelse viser, at stigningen i henvendelserne særligt
skyldes en stigning i henvendelser på opfordring fra praktiserende læger.
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Et
overblik
over
henvendelsesårsager
til
Ungerådgivningen i 2020 og 2021
viser også, at det særligt er
henvendelser relateret til psykiske
vanskeligheder
(depressive
symptomer, angstsymptomer og
andre psykiatriske symptomer), der
er
stigende.
De
unges
problematikker er så komplekse, at
langt størstedelen går fra de 1-4
samtaler Åben Rådgivning til
rådgivnings-og samtalebehandling på op til 12 samtaler. Ud af dem er der en tendens til, at der skal laves en
klinisk udredning, så sagerne kan komme til psykiatrien. Når rådgiverne skal lave de kliniske udredninger,
bruges der langt flere timer og ressourcer i Ungerådgivningen, end der er tænkt pr. sag.

Ovenstående udvikling medfører en øget ventetid, som på nuværende tidspunkt er på 2,5 måned til første
samtale i Åben Rådgivning.
I 2020 var der i alt 1055 sager i Ungerådgivningen, mens der pr. 16. november 2021 er 1113 sager. Disse tal
er inkl. 130 og 111 længerevarende forløb efter SEL §82 i henholdsvis 2020 og 2021 (medio november).
Antallet af sager med unge over 18 år er steget med 9 % fra 2020 til 2021, og på trods af et mindre antal §82forløb i 2021 (medio november) sammenlignet med 2020, udgør målgruppen 18 år+ en voksende andel af de
samlede sager i Ungerådgivningen jf. nedenstående figurer.
Det er vanskeligt på nuværende tidspunkt at vurdere,
om den primære årsag til det øgede pres i
Ungerådgivningen
er
efterslæb
efter
coronanedlukningen, eller om der er tale om en
langvarig tendens. Herudover må det formodes, at de
lange ventetider på det regionalt finansierede tilbud
om gratis psykologhjælp til unge mellem 18-24 år med
let til moderat depression eller angst, også spiller ind
på søgningen til Ungerådgivningen. Uanset årsag er de
nuværende ressourcer ikke tilstrækkelige til at
håndtere den store stigning i antallet af henvendelser i Ungerådgivningen. Det er derfor nødvendigt med en
nærmere analyse af målgruppen, henvendelsesmønstre og varighed af indsats med henblik på stillingtagen
til, om der skal justeres i målgruppen og/eller indsatsen, så ressourcerne bliver prioriteret og målrettet til de
børn og unge, der har størst behov for en indsats.
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Styregruppen anbefaler, at Børnepsykologisk Teams målgruppe og opgaver præciseres, herunder at
nogle af teamets øvrige opgaver nedprioriteres for at frigøre flere ressourcer til udredning og
behandling.
Styregruppen anbefaler, at kapacitetsudfordringer i Specialrådgivningen håndteres inden for
eksisterende ramme gennem proces med afstemning af Specialrådgivningens indsatser med
Vejledningsteamets indsatser i Fagcenter for Autisme og ADHD, herunder præcisering af
Specialrådgivningens målgruppe og opgaver. Der er iværksat et kommissorium for dette arbejde.
Styregruppen anbefaler, at der laves en analyse af kapacitetsudfordringerne i Ungerådgivningen,
herunder en afdækning af målgrupper, henvendelsesmønstre samt varighed af indsats med henblik på
en eventuel målretning og prioritering af ressourcerne.

Kapacitetsudfordringer i PPR
I PPR er der kapacitetsudfordringer i angstindsatserne og Mind my Mind, der begge er indsatser på trin 2.
En markant stigning i henvisninger til Børne- og Ungdomspsykiatrien og i pædagogiske psykologiske
vurderinger (PPV) giver herudover mindre tid til forebyggende arbejde samt råd og vejledning til skoler og
familier.

Angstindsatserne hos PPR
Angst og ængstelighed er et udbredt og stigende problem blandt børn og unge, og det har fået stor
bevågenhed gennem de seneste år. Angst er en naturlig del af børns udvikling, og de fleste børn vil i perioder
opleve at blive bange for særlige situationer eller ting. Som oftest vil angsten være forbigående og forsvinde
igen efter et stykke tid, men for nogle udvikler den sig og griber forstyrrende ind i hverdagen, og det kan få
store konsekvenser for barnet – både på kort og langt sigt. For at hjælpe disse børn har PPR et angstteam
bestående af fire psykologer, en specialpædagogisk konsulent og en fysioterapeut. Teamet tilbyder en række
forskellige indsatser for at hjælpe børn og unge med angst eller ængstelighed:






Cool Kids gruppeforløb for børn i alderen 7-12
Chilled gruppeforløb for unge i udskolingen
Cool Kids ASF gruppeforløb målrettet børn i alderen 7-12 år med autismespektrumsforstyrrelse
Kortere gruppeforløb for ængstelige unge - i samarbejde med skolen
Gruppeforløb for forældre til angste og ængstelige børn

Opgjort på cpr.numre er der siden januar 2021 gennemført 64 forløb. Aktuelt er der 3 gruppeforløb i gang og
derudover er der 8-10 individuelle forløb i gang for elever, der er så balstede af deres psykiske
vanskeligheder, at de ikke kan indgå i et gruppeforløb. Både gruppeforløb og individuelle forløb har en
varighed af 10 uger. For gruppeforløbene gælder at der gennemsnitligt er 6 elever på et hold.
Der er aktuelt 43 børn og unge på venteliste til en angstindsats. Her er ventetiden for Forældreforløb og Cool
kids-forløb på ca. 10 uger. For elever i målgruppen for Chilled og Cool kids ASF er ventetiden mellem 10 og
20 uger. Her kan ventetiden variere, da holdene ikke altid er fyldt op efter 10 uger.
Der er stor efterspørgsel på angstindsatserne hos PPR og ventelisten er derfor øget, særligt i forbindelse med
Corona. Ventetiden kan forværre elevens vanskeligheder og en yderligere indgribende indsats på trin 2 kan
blive nødvendig.
Mind my mind
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Mind my Mind er et 2årigt konceptbaseret 3 måneders forløb for børn og unge med tegn på angst, depression
og/eller adfærdsvanskeligheder samt deres forældre. Mind my mind er finansieret af satspuljemidlerne.
Projektet der er en forebyggende indsats, blev igangsat i januar 2021. Siden da har der være indstillet 112
elever til indsatsen. Ikke alle indstillede elever har dog været i målgruppen. Ca. halvdelen af indstillingerne
sorteres fra i visitationen og forældrene vejledes i stedet til inddragelse af Psykiatri, Familiegrupper eller PPR
som et mere relevant tilbud ift. elevens udfordringer.
I alt har der været 17 afsluttede forløb og 15 nye forløb er igangsat i oktober måned. Aktuelt er der 40 elever
på venteliste. Det forventes ca. 20 elever er i målgruppen, hvor de i gennemsnit venter 5 måneder.
Der er således en stor efterspørgsel på indsatser under Mind my mind.
Psykologundersøgelser hos PPR til henvisning til Børne- og Ungepsykiatrien og pædagogiske psykologiske
vurderinger
PPR’s kerneopgave er ”At bistå børn, deres forældre og de pædagogiske miljøer i at udøve fællesskaber med
størst mulig deltagelse, udvikling og læring for alle.” PPR’s kerneopgave er således med til at understøtte det
forebyggende arbejde, der udføres af ledere og medarbejdere i daginstitutioner og skoler, i samarbejdet med
forældrene.

Udvikling i antal henvisninger 2015-2020

I PPR-psykologernes opgaveportefølje ligger også
udarbejdelse af henvisning til Børne- og
Ungepsykiatrien. I tiden fra 2015 til 2020 har der
været en stor stigning i antallet af udarbejdede

henvisninger til psykiatrien på over 350%, hvilket har bevirket, at omfanget af PPR’s opgave i den forbindelse
er steget tilsvarende.
Fra 2017 til 2020 er der også kommet et øget fokus på anvendelse af den specialpædagogiske bistand i
almenskolerne som indsats til blandt andre børn og unge med psykiske vanskeligheder. Ligeledes har der
været en stigning i antallet af elever i specialundervisningstilbud, hvor der altid skal foreligge en PPV i
forbindelse med revisitationen.
Da der er et juridisk krav om, at der
altid skal ligge en PPV til grund for
bevilling
og
ændring
af
specialpædagogisk bistand, har der
også her været en stigning i
omfanget af PPR’s opgaver i forhold
til indsatsen for børn og unge med
psykiske vanskeligheder.

Udvikling i antal PPV’er 2017-2020

Der er ikke blevet tilført ressourcer øremærket til at løfte den stigende opgave - svarende til 6,2 årsværk med udarbejdelse af henvisninger og PPV’er, hvorfor tiden tages af PPR’s kerneopgave med de forebyggende
indsatser.
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Styregruppen anbefaler, at der drøftes og fastsættes et politisk serviceniveau for PPR’s angstindsatser.
Styregruppen anbefaler, at der rettes opmærksomhed på, at satspuljeprojektet Mind my mind udløber
ved udgangen af 2022. Derfor anbefales det, at der ved kommende budgetlægning drøftes om der skal
afsættes midler til videreførelse af Mind my mind eller et tilsvarende tilbud.
Styregruppen anbefaler, at PPR og skoler drøfter ressourceanvendelsen til PPV’er og henvisninger til
psykiatrien med henblik på at skabe bedre tid til de forebyggende indsatser. Konklusionerne indgår
efterfølgende i en temadrøftelse i Børne og Undervisningsudvalget

Kapacitetsudfordringer i specialundervisningstilbuddene
ADHD-klasserne, K-klasserne, Egebakken og Kollegievejens Skole
I forhold til projektets afgrænsning er der for to af symptombillederne oprettet målrettede
specialundervisningstilbud - ADHD (ADHD-klasserne) og autisme (K-klasserne og specialskolerne Egebakken
og Kollegievejens Skole). Der har siden 2015 været en stigning i antallet af elever der visiteres til disse
specialundervisningstilbud.
Med det kommunale budget 2022 blev der oprettet
endnu en K-klasserække placeret på Frejlev Skole.
Aktuelt arbejdes der i Skoleforvaltningen med at
implementere en samarbejdsguide for, hvordan
skolerne skal arbejde med inkluderende indsatser for blandt andre elever med psykiske vanskeligheder, så
disse elever fortsat kan være en del af læringsfællesskaberne i den almene skole.
Udvikling i elevtal 2015-2020

Det er Skoleforvaltningens vurdering, at elever har de bedste forudsætninger for at lykkes bl.a. i forhold til
muligheden for at få en afgangsprøve og senere i livet at gennemføre en ungdomsuddannelse, hvis de har en
tilknytning til almenskolen. Derfor er der igangsat prøvehandlinger ift. at sikre et bedre flow fra
specialundervisningstilbuddene ind i almenskolen. Her tilføres almenskolen ressourcer og vejledning, når en
elev tilbagesluses fra et specialundervisningstilbud.
Styregruppen anbefaler, at det kommende Børne- og Undervisningsudvalg fortsat følger
udviklingen i elevtallet i specialundervisningstilbuddene nøje med fokus på udvikling af
mellemformer.

5.3.1

Opsummering af ventetid og kapacitetsudfordringer på tværs af forvaltningerne

Den øgede efterspørgsel på vurderinger og udredninger på trin 2 i kommunalt regi og henvisninger til
Psykiatrien kan, når ressourcen ikke er tilstrækkelig, have 2 konsekvenser:



Lange ventelister
Begrænset arbejde med kerneopgaven

Lang ventetid
I Børne-og Ungerådgivningen har stigningen betydet øgede ventelister. Der arbejdes vedvarende med at
foretage justeringer af serviceniveau og prioritering af medarbejderressourcer i de enkelte opgaver for at
imødekomme behovet og nedbringe ventetiderne. Selvom der hele tiden foretages faglige prioriteringer og
vurderinger ift. hvilke børn, der har mest behov for en indsats og som dermed opprioriteres, vurderes det, at
ventetiderne kan have negative konsekvenser for barnet og familien. Når børn og unge står på ventelister ift.
at kunne komme videre til en indsats, der kan understøtte en positiv udvikling, er der stor risiko for, at
symptomerne forværres, hvilket påvirker både barnet eller den unge selv, men også familien kan blive meget
belastet. Konsekvensen heraf er børn og unge, der mistrives og hvis udvikling tager en negativ drejning. Som
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følge heraf kan der blive behov for enten længere tid i den indsats, der efterfølgende visiteres til, eller der
bliver behov for en endnu mere indgribende indsats end, hvis indsatsen var blevet iværksat inden for en
kortere tidsramme.
Kortere tid til den forebyggende kerneopgave
Hos PPR arbejdes der fleksibelt og opgaveløsningen foretages ud fra en konkret vurdering af behov. Her ses
stigningen i antallet af henvisninger og PPV’er i stedet for i medarbejdernes mulighed for at arbejde med
kerneopgaven - den forebyggende indsats i skoler og dagtilbud. Udarbejdelsen af PPV er funderet i
Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand og
henvisningerne i den regionale sundhedsaftale. Det er således opgaver, som PPR er forpligtet til at udføre.
PPR’s forebyggende indsats er altså under kraftigt pres. En forebyggende indsats der netop skal være med
til at understøtte læreres og pædagogers arbejde med inklusion i læringsfællesskaber. De gode
læringsfællesskaber der skal modvirke, at børn og unge udvikler psykiske vanskeligheder - eller bliver så
belastede af deres psykiske vanskeligheder - at en indsats på trin 1 eller 2 kan blive nødvendig,
Styregruppen anbefaler, at der foretages en politisk drøftelse af det kommunale serviceniveau ift.
indsatser for børn og unge med psykiske vanskeligheder herunder acceptabel ventetid og
afdelingernes prioritering af kerneopgaven.
Styregruppen anbefaler, at der kigges nærmere på kapacitet - og kompetencer på tværs af
forvaltninger i forhold til vurdering/udredninger/henvisninger, herunder på det samlede behov for
mulig tilførsel af ressourcer hertil.

6 Bedre sammenhæng i det interne kommunale samarbejde
Det er styregruppens opfattelse, at der fortsat er en række forbedringspotentialer i samarbejdet generelt på
tværs af Aalborg Kommune. Dette understøttes af drøftelserne i arbejdsgrupperne. Forbedringerne vil
direkte og indirekte gavne forløb for børn/unge og forældre uanset psykisk problemstilling.
Potentialerne handler om, hvordan der skabes de mest effektive samarbejdsmøder, om synlighed og
udvikling af den eksisterende organisering på tværs af kommunen, samt hvordan den viden, som er genereret
i dette projekt, kan danne afsæt for implementering af den graduerede indsatsmodel og viden om hvilke
tilbud, der er relevante for det enkelte barn eller den enkelte unge.

6.1 Mere effektive netværksmøder
Netværksmøder på tværs af kommunen forekommer heldigvis i vid udstrækning for at sikre sammenhæng
og rigtige indsats på rette tidspunkt til det enkelte barn eller unge med psykiske vanskeligheder.
Rammesætningen for disse møder er dog ikke altid tydelig fx i forhold til, hvem der er tovholder og hvilket
”mandat” man hver især deltager med, og hvem der tager sagen videre. Der er derfor mulighed for at skabe
mere effektive møder ved på forhånd og med inddragelse af de relevante parter fik fastlagt og beskrevet
rollefordeling og mandat. Formålet skal være at bruge mere tid på sagen og mindre tid på at afstemme rolle
på selve møderne.
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6.2 Sikre en forankring af implementering af den graduerede model
Gennem projektet har arbejdsgrupperne gentagne gange adresseret behovet for en synlig intern tværgående
organisering, der fortløbende kan sikre overblik, afstemt samarbejde og drøftelse af udfordringer af forskellig
art.
Med dette projekt er der samtidig produceret viden om, hvordan den graduerede model for indsatser ser ud
i Aalborg Kommune, hvilke tilbud, der findes og hvordan de hænger sammen. Det er en del af kommissoriet,
at medarbejderne skal arbejde med afsæt i den graduerede indsatsmodel, og ligeledes at kendskabet til
kommunens tilbud skal øges. Dette arbejde kan af gode grunde først iværksættes nu, hvor begge dele er
tilvejebragt.
Der er allerede i dag forskellige kommunale og tværsektorielle fora som drøfter dele af samarbejdet.
Styregruppen finder, at det vil være hensigtsmæssigt, hvis der skabes overblik over indholdet i de
tværsektorielle fora:




Driftsforum for Børn-Ungepsykiatri
KLU
Samråd for Børn og Unge

Udover de tværsektorielle samarbejdsfora er der etableret to fora internt i kommunen i dag, som har til
formål at sikre bedre sammenhæng og koordinering. Styregruppen finder, at der med fordel kan sikres mere
synlighed og kendskab hertil. Ligeledes kan opgavevaretagelsen løftes i de kommunale fora med fx
udarbejdelse af kommissorier, således der sikres en formaliseret rolle og afgrænsning af ansvar.
Der blev inden dette projekts igangsættelse besluttet, at de ledelsesrepræsentanter, der indgår i projektets
styregruppe fra nuværende Familie- og Beskæftigelsesforvaltning og Skoleforvaltningen udgør en permanent
styregruppe, som skal varetage overordnet koordinering af samarbejdet internt i Aalborg Kommune om børn
og unge med psykiske vanskeligheder. Dette blev besluttet i forlængelse af satspuljeprojektet om
forløbsprogrammer. Under satspuljeprojektet og efterfølgende i dette projekt, har det vist sig, at
sammensætningen af den permanente styregruppe er rigtig og repræsenterer de centrale aktører, ligesom
der undervejs er opstået et tillidsfuldt tværgående samarbejde og relation koordinering.
Herudover er ”Lokalt psykiatriråd vedr. børn og unge” etableret med det formål at sikre implementering af
relevante og afstemte tiltag på børn og ungepsykiatriområde i Aalborg Kommune. Det lokale psykiatriråd skal
ligeledes opsamle og erfaringsudveksle problemstillinger inden for psykiatri børn og unge, samt hvis
nødvendigt, at afstemme og overdrage til styregruppen. Det lokale psykiatriråd mødes kvartalsvis. Der
deltager repræsentanter fra en bred kreds af tilbud på tværs af Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og
Skoleforvaltningen.
Med udgangspunkt i den viden, der er genereret i dette projekt og den forestående nye forvaltningsstruktur
er det Styregruppens anbefaling, at der etableres en synlig og permanent samarbejdsorganisering til
forankring af ansvaret for at sikre sammenhængende forløb. Styregruppen ser allerede følgende opgaver for
organiseringen:





Sikring af rette kompetencer
Arbejde videre med gradueret indsatsmodel
Vedligeholde overblik over tilbud herunder løbende vurdere behovet for udvikling/afvikling af tilbud.
Udbrede kendskab til tilbud i Aalborg Kommune hos relevante medarbejdere

I arbejdsgrupperne har særligt behovet for at øge fagpersoners kendskab til kommunens tilbud været hyppigt
drøftet. Det er oplevelsen, at sagsbehandlingen i et vist omfang er afhængig af, hvem sagsbehandleren
kender og plejer at bruge. Dette giver ikke den fulde udnyttelse af den specialviden, der faktiske er i
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kommunens tilbudsvifte på de enkelte indsatstrin i den graduerede model, og kan giver dermed potentielt
give borgeren et mindre hensigtsmæssigt forløb, end det var muligt. For at sikre at den viden der faktiske
eksisterer i hele kommunen bringes i spil i forhold til det enkelte barn eller unges problemstillinger, er det
derfor styregruppens anbefaling, at der arbejdes videre med udbredelse af kendskabet til tilbudsviften. Det
skal i den sammenhæng vurderes, om og hvordan der kan ske en forenkling af fagprofessionelles indgang fx
gennem anvendelse af én indgang jf. anbefalingen s. 11, hvordan kommende nye intranet vil understøtte
denne opgave og ligeledes håndbog På Tværs.
Det er i denne sammenhæng et opmærksomhedspunkt, at ny forvaltningsstruktur byder på nye muligheder
for tættere samarbejde nogle steder og nye snitflader i samarbejdet andre steder. Det er derfor vigtigt at
være opmærksom på anbefalingerne i denne analyse indarbejdes i nye samarbejder, og at der indgås eller
fornys samarbejdsaftaler, der hvor snitflader opstår.
Styregruppen anbefaler, at der med afsæt i nuværende kommunale fora etableres et organisatorisk
hierarki af koordinerende og arbejdende fora, der har til opgave at sikre fortløbende overblik og
koordineret udvikling af tilbud i Aalborg Kommune jf. gradueret indsatsmodel
Styregruppen anbefaler, at der arbejdes videre med, hvordan der kan sikres en høj grad af kendskab til
eksisterende tilbud for børn og unge med psykiske vanskeligheder i Aalborg Kommune. I den forbindelse
kan det bl.a. tænkes ind, hvordan det nye intranet kan benyttes som platform, ligesom eksisterende
håndbog På Tværs kan være en del af løsningen. Ligesom løsningen med én indgang til borgerne jf.
anbefalingen s. 11 kan tænkes ind som en forenkling også for fagprofessionelle.
Styregruppen anbefaler, at der fortsat arbejdes med at forenkle forløbene for børn og unge med
psykiske vanskeligheder ved at sikre at de rette kompetencer bringes i spil på rette tidspunkt.

7 Samarbejde med almen praksis og Børne- og Ungdomspsykiatrien
Et af målene i kommissoriet er at opnå et tættere samarbejde med almen praksis og Børne- og Ungdomspsykiatrien om børn og unge med psykiske vanskeligheder, således borgerne oplever sammenhæng. Der er
løbende samarbejde med begge aktører, og derfor er der i projektet sket en afstemning af nye initiativer i
projektperioden i forhold til allerede igangværende samarbejder, og hvilket samarbejde der forventes
opstartet i 2022.

7.1 Særskilt initiativ for bedre samarbejde med almen praksis
Hvis et barn eller ung mistrives, er det altid en mulighed at kontakte egen læge med henblik på vurdering af
den psykiske mistrivsel. Almen praksis kan således jf. den graduerede model være en samarbejdspartner for
kommunen på alle trin af indsatsmodellen.
Udfordringer og forbedringer i samarbejdet mellem børne- og ungeområdet og almen praksis i Aalborg
Kommune har været drøftet løbende før projektet. Erfaringen er således, at gode løsninger på dette felt vil
have en tidshorisont ud over projektperioden. Derfor er det, med inddragelse af Kommunalt Lægeligt Udvalg
(KLU), besluttet, at der nedsættes en særskilt projektgruppe, der i 2022 arbejder specifikt med bedre
samarbejde og digital kommunikation mellem børne- og ungeområdet og almen praksis. Dermed lægges også
fundamentet for at leve op til krav om gensidigt samarbejde og udveksling af information mellem kommune
og almen praksis forud for henvisning til Børne- og Ungdomspsykiatrien som fremgår af den gældende
samarbejdsaftale om børn og unge med sindslidelser i Sundhedsaftaleregi.
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Set fra almen praksis’ side er der udfordringer, dels med at finde rette tilbud i kommunen i forhold til det
barn eller den ung, som det handler om, dels at kunne komme i let kontakt med tilbuddet. Tilsvarende har
også kommunale aktører svært at kommunikere med almen praksis. Som kommunikationen er foregået indtil
nu, er det i mange tilfælde forældrene, der bliver budbringer mellem kommune til praktiserende læge eller
omvendt. Dette skyldes, at det til og fra en række centrale aktører ikke er muligt at sende skriftlig
kommunikation i et bestemt format - MedCom-standard - der kan læses i praktiserende læges journal.
MedCom-standarder systemunderstøttes allerede til kommunikation mellem almen praksis og bl.a.
ældreområdet og Sundhedsplejen. En forudsætning for at udbygge samarbejdet på samme måde er således
at skabe adgang til let digital kommunikation på børne- og ungeområdet på samme måde. Der er enighed
om, at der er behov for at etablere kommunikationskanaler, hvor fagprofessionelle udveksler vurderinger
eller information, således forældrene ikke belastes yderligere, og så det samtidig undgås at der sker
mistolkning.
I udkast til kommissorium er arbejdet afgrænset til de mest centrale kommunale aktører, dvs. samarbejdet
mellem almen praksis og




PPR
Familiegrupperne og Specialgruppen
Børne- og Ungerådgivningen

Ligeledes lægges der i kommissoriet op til at arbejde med følgende kommunikationsveje:





Underretning
Attester via Netforvaltning Sundhed
Kontakt via MEDCOM-standarder
Kontakt via andre kanaler

Arbejdsgruppen skal bl.a. beskrive forudsætninger og gevinster ved at indføre MedCom baserede-løsninger
og beskrive regler og rammer for benyttelse af andre kommunikationsveje. Der skal arbejdes med løsninger
på kort og lang sigt. Aalborg Kommune har allerede etableret en hjemmeside med beskrivelse af kommunale
tilbud målrettet praktiserende læger, nemlig sundhedstilbud.aalborg.dk. Arbejdsgruppen skal således tage
afsæt heri og vurdere på hvilken måde hjemmesiden kan understøtte en tydeligere indgang for almen praksis.
I Aalborg Kommune er der sammen med almen praksis og Børne- og Ungdomspsykiatrien i Region
Nordjylland etableret et samråd om sager vedr. børn og unge. Samrådet drøfter sager på baggrund af
henvendelse fra almen praksis og omhandler børn og unge, hvor der foreligger en gråzoneproblematik
mellem kommune og psykiatri eller hvor en henvisning er afvist ved Børne- og Ungdomspsykiatrien. Der er
tale om komplekse sager, og sager, hvor der er behov for en tværfaglig og tværsektoriel vurdering af, hvilke
indsatser, der mest hensigtsmæssigt kan iværksættes. Samrådet fortsætter som hidtil, og arbejdsgruppen
vurderer om ovenstående giver anledning til ændringer for samrådet på kort eller længere sigt.
Arbejdsgruppen bemandes således, at de tre centrale kommunale aktører er repræsenteret og således at der
inddrages de nødvendige IT-tekniske kompetencer.
Tidshorisonten for arbejdsgruppens arbejde er udgangen af 2022. Der lægges op til at løbende orientering
og inddragelse af KLU.

7.2 Bedre samarbejde med Børne- og Ungdomspsykiatrien
Sideløbende med denne analyse i Aalborg Kommune er der på tværs af regionen med alle 11 kommuner og
Børne- og Ungdomspsykiatrien igangsat en Tilgængelighedsanalyse, der omfatter både samarbejdet mellem
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behandlingspsykiatri, almen praksis og kommunale tilbud i alle 11 kommuner samt den borgeroplevede
oplevelse af tilgængelighed. Aalborg Kommune er repræsenteret ind arbejdet med et af styregruppens
medlemmer for behovanalysen, og det er således løbende orienteret om processen og i det omfang, det er
muligt, taget højde for kommende anbefalinger fra Tilgængelighedsanalysen. Når Tilgængelighedsanalysen
foreligger, forventes der at være udviklingspunkter, der skal arbejdes videre med i samarbejdet mellem
Aalborg Kommune og Børne- og Ungdomspsykiatrien.
I dette projekt er input fra Børne- og Ungdomspsykiatrien således afgrænset til at være et interview med
ledende overlæge Linda H. Bramsen. Der er således spurgt ind til, hvordan kommune og region kan spille
hinanden gode i samarbejdet, så forældrene oplever en god koordinering og sammenhæng mellem
kommune og region. Desuden hvorvidt Børne- og ungepsykiatrien ser nogle mangler i Aalborg Kommunes
tilbudsvifte og endelig, hvordan samspillet og sammenhængen mellem forvaltningerne i Aalborg Kommune
opleves.
På baggrund af interviewet kan det sammenfattes, at Børne- og Ungdomspsykiatrien finder, at der er et
velfungerende samarbejde. Det fremhæves, at det er vigtigt, at der løbende er opmærksomhed på tage
udgangspunkt i hinandens faglighed og ikke love noget på modpartens vegne. Det er således fortsat
væsentligt med at udvikle viden om hinanden og således agere afstemt i forhold til hvilken rolle og ansvar,
man har hver især. Styregruppen kan tilslutte sig disse synspunkter og vurderer samtidig, at samarbejde er
blevet bedre de senere år.

Øget kendskab til fremskudt samarbejde med Børne- og Ungdomspsykiatrien
For at understøtte at flere børn kan behandles i nærmiljøet har Børne- og Ungdomspsykiatrien i Region
Nordjylland i 2018 via satspuljemidler etableret en såkaldt fremskudt funktion, som alle 11 nordjyske
kommuner er omfattet af. Etableringen af den fremskudte funktion i Børne og Ungdomspsykiatrien i
Nordjylland skete i sammenhæng med, at Sundhedsstyrelsen havde udarbejdet tre forløbsprogrammer for
børn og unge med psykiske lidelser, der skal implementeres på tværs af sektorerne. Den fremskudte funktion
understøtter dermed intensionerne i forløbsprogrammerne og projektperioden har været 2019 til udgangen
af 2021. På grund af de gode erfaringer har Regionsrådet i det regionale budget for 2022 har afsat midler til
at videreføre den fremskudte indsats.
Den fremskudte funktion består af flere initiativer, der alle har til formål at bidrage med specialiseret viden,
rådgivning og kompetencer for derigennem at understøtte kommunerne i at opbygge viden og kompetencer
og give rette indsats. Psykiatrien medvirker dermed til en tidlig indsats overfor børn og unge, der har lettere
psykiske udfordringer eller mistrivsel, hvor symptomerne indikerer psykiske lidelser. Den fremskudte
funktion kaldes Tværfaglig Udgående Team – i daglig tale TUT.
TUT tilbyder bl.a.:




Fremskudt Åbent Hus – afholdes i kommunen for fagpersoner
Åben rådgivning i Psykiatrien – faglig sparring på anonymiseret sag
Konsultative netværksmøder – deltagelse af forældre/barn/ung samt fagpersoner

Det er op til den enkelte kommune at inddrage den fremskudte funktion, når det findes relevant. Generelt
anvender Aalborg Kommune alle elementer i den fremskudte funktion. Den fremskudte funktion vurderes at
yde relevant understøttelse i specifikke, komplekse sager og vil på længere sigt ved systematisk inddragelse
også kunne medvirke til at udbygge kompetencerne hos kommunale medarbejdere.
Selvom TUT er anvendt i dag, vurderes der stadig at være et potentiale i at udbrede kendskabet hertil
yderligere, således der er mulighed for at involvere TUT i alle relevante sager. I den forbindelse skal det
beskrives, hvilke forholdsregler der skal træffes i forhold til udveksling af oplysninger, da dette kan opleves
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unødigt

bureaukratisk.

Styregruppen anbefaler, at information om Tværfagligt Udgående Team i Børne- og
Ungdomspsykiatrien sikres udbredt til alle relevante samarbejdspartnere.

Behov for analyse af forløbet efter udredning eller behandling i Børne- og Ungdomspsykiatrien
Projektet har været afgrænset til at se på sammenhæng mellem kommunale tilbud på trin 1 og 2 forud for
en eventuel henvisning til Børne- og Ungdomspsykiatrien. Dermed er der i projektet ikke belyst, hvilken
sammenhæng og koordinering, der er til stede efter udredning og/eller behandling i psykiatrien.
Styregruppen vurderer bl.a. på baggrund af arbejdsgrupperne og forældreinput, at der er et stort behov for
at gennemgå den del af et forløb, der ligger efter trin 3 i indsatsmodellen og dermed efter udredning og
eventuelt behandling i Børne- og Ungdomspsykiatrien.
Forældre giver således udtryk for, at de kan føle sig i ”ingenmandsland” efter udredning eller behandling i
Børne- og Ungdomspsykiatrien, hvis der ikke sker en formel overdragelse af handleansvaret. Ligeledes er der
en oplevelse af selv at skulle bære sagen ind i kommunen og undersøge, hvilke tilbud, der er og kunne være
relevante.
I arbejdsgrupperne har forløbet efter udredning eller behandling i Børne- og Ungdomspsykiatrien også været
drøftet. Udover at der vurderes at være udviklingspotentiale i forhold til at skabe større sammenhæng efter
kontakt til psykiatrien, fremhæver arbejdsgrupperne brugen af netværksmøder eller mangel på samme efter
udredning. Afholdelse af netværksmøder gør en forskel for professionelle og forældre og det bør undersøges
nærmere, hvordan der kan sikres større klarhed over rollefordeling og systematik i anvendelsen. Ligeledes
peger arbejdsgrupperne også på, at forældre, der har sundhedsforsikring, har mulighed for at inddrage
private aktører i udredning, hvilket typisk sker for at få et hurtigere resultat. Det opleves i den forbindelse
svært at etablere sammenhæng, da kommunen ikke nødvendigvis har kendskab til at der er en privat aktør
involveret, ligesom resultatet heller ikke tilgår kommunen, da der ikke findes samme arbejdsgang som ved
den offentlige psykiatri.
Styregruppen konstaterer på den baggrund, at der ikke findes en klar beskrivelse af, hvem der har ansvaret
for opfølgning og iværksættelse af eventuelle tiltag efter udredning eller behandling, da det påvirkes af, hvem
der har sendt henvisningen.
Styregruppen anbefaler derfor, at overgangen fra trin 3: udredning og/eller behandling i
behandlingspsykiatrien til trin 4 opfølgningen i kommunen, gennemgås i tæt samarbejde med Børne- og
Ungdomspsykiatrien for at sikre sammenhæng og koordinering gennem hele indsatsmodellen og dermed
smidige overgange og rettidig og rigtig indsats efter forløb i psykiatrien.
Styregruppen anbefaler, at der igangsættes et projektarbejde med at belyse sammenhæng,
koordinering og opfølgning efter 0-18årige er blevet udredt og eventuelt været i behandling i Børneog Ungdomspsykiatrien.
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8 Kortlægning af tilbud (vurderinger og indsatser) i Aalborg Kommune
Styregruppen har i kortlægningsfasen indhentet beskrivelser af kommunale tilbud til 0-18årige, der kan have
et symptombillede svarende til de tidligere nævnte psykiske vanskeligheder. Som beskrevet i kommissoriet
er fokus i projektet på tilbud på trin 1 og 2 - både hvad angår vurderingskapacitet og indsatskapacitet til at
afhjælpe barnets eller den unges udfordringer i forbindelse med en given psykisk vanskelighed. Derfor er de
kommunale tilbud nedenfor kategoriseret efter om de primært gives på trin 1 eller 2, og om de vedrører
vurdering eller indsats.

Figur 2: Aalborg Kommunes tilbud til børn og unge med psykiske vanskeligheder fordelt på trin 1 og 2

Nedenfor er en opsummering af arbejdsgruppernes beskrivelser af kommunens tilbud vurderingsmuligheder og indsatser. Opsummeringen giver et overblik over alle tilbud i Aalborg Kommune til
børn og unge med psykiske vanskeligheder fordelt på trin 1 og 2.
Overblikket skal på nuværende tidspunkt ses som et arbejdsredskab til brug i fase 2 i efterårets arbejde med
den dybdegående vurdering. I fase 2 skal yderligere faglige drøftelse i arbejdsgrupperne bl.a. afklare, hvilke
tilbud, der er relevante i forhold til de forskellige psykiske lidelser, sammenhæng i overgange, opfølgning på
igangsatte indsatser osv. Arbejdsgrupperne er derfor sammensat, så de i kombination med kortlægningen
videnmæssigt dækker alle kommunens tilbud.

8.1 Trin 1 - Den indledende vurdering
1. Sundhedsplejersker
I barnets første leveår kommer sundhedsplejen på hjemmebesøg flere gange,
og der kan være telefonisk rådgivning samt eventuel konsultation i
Sundhedsplejens lokaler. Sundhedsplejerskerne kan sammen med forældrene
afdække omstændigheder, der udfordrer barnets trivsel.

Alder

0-6 år
0.-10. kl.

Forvaltning

FB + SUN

Målrettet
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Op gennem skolealderen er skolesundhedsplejersken jævnligt i kontakt med
barnet/den
unge
og
forældrene
til
sundhedssamtaler
samt
sundhedspædagogiske aktiviteter. Sundhedsplejerskerne kan sammen med
barnet/den unge og forældrene afdækker omstændigheder, der udfordrer
barnet/den unges trivsel.
Ansøger: Barnet, den unge, forældre, egen læge og lærere samt sundhedsplejersker
Bevilger: Sundhedsplejen
Udfører: Sundhedsplejen
Afdeling: Sundhedsplejen, Center for Tværfaglig Forebyggelse, Børne- og familieafdelingen og SundUng,
Aalborg Sundhedscenter

2. Dialogmøder i dagtilbud
Dialogmødet er en metode i Opsporingsmodellen, som sundhedsplejen,
dagpleje, vuggestue eller børnehave anvender til det målrettede arbejde med
en tidlig opsporing og indsats i forhold til trivsel. Alle børn trivselsevalueres
minimum to gange årligt i positionerne ’trivsel’, ’ekstra opmærksomhed’ eller
’bekymring’. Forældre til et barn i mistrivsel og eventuelt tværprofessionelle
samarbejdspartnere indkaldes til et dialogmøde, der holdes lokalt hos barnets
tilbud på almenområdet.

Alder

0-6 år

Forvaltning

FB

Målrettet

Børn
Forældre

SamRum (Samarbejdsrum) er et forum på skolen, hvor en
skoleledelsesrepræsentant, PPR samt ressourcepersoner fra skolen anonymt
drøfter elever i forskellige former for lærings- og trivselsudfordringer.

Alder

0.-10.kl.

Forvaltning

SK

SamRum koordinerer og prioriterer indsatser. Her kan der træffes beslutning
om rådgivning fra skolens ressourcepersoner til skolens personale eller at
problematikken bliver drøftet på et dialogmøde med PPR eller trivselsforum.

Målrettet

Børn
Unge

Formålet med dialogmødet er blandt andet at kortlægge forskellige
perspektiver på barnets trivsel i forhold til det, der fungerer og bekymrer samt
at lægge en konkret plan for, hvordan barnet kommer tilbage i trivsel. På
dialogmødet tages der udgangspunkt i samtalestrukturen: ”Hvad fungerer?
Hvad bekymrer? Hvad skal ske?” fra Signs of Safety.
Ansøger: Sundhedsplejen, Dagtilbud og forældre
Bevilger:
Udfører: Sundhedsplejen, dagtilbud, Center for børns udvikling, PPR
Afdeling: Børne- og familieafdelingen og Afdeling for forebyggelse og fællesskab

3. SamRum

Ansøger: Skolens lærere og pædagoger
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Bevilger: Skolens ledelse
Udfører: Skolens ledelse, skolens ressourcepersoner og PPR
Afdeling: Skolen

4. Skolernes ressourcepersoner
På folkeskolerne er ansat forskellige ressourcepersoner (inklusionsvejleder,
trivselsperson, læsevejledere, matematikvejledere, osv.).
Ressourcepersonerne kan medvirke til at afdække de omstændigheder, der
udfordrer elevens trivsel i skole og fritidstilbud.

Alder

0.-10.kl.

Forvaltning

SK

Målrettet

Børn
Unge

Alder

0.-10.kl.

Forvaltning

SK

Målrettet

Børn
Unge
Forældre

Alder

0.-10.kl.

Forvaltning

SK/FB

Målrettet

Børn
Unge
Forældre

Ansøger: Skolens lærere og pædagoger
Bevilger: Skolens SamRum
Udfører: Skolens ressourcepersoner
Afdeling: Skolens PLC

5. Dialogmøder på skolerne
Dialogmødet er et møde mellem forældre, skolens medarbejdere samt PPR.
Formålet med mødet er at klarlægge de udfordringer, som eleven befinder sig
i med henblik på, at de voksne omkring eleven bliver styrket i at støtte eleven
i forhold til bedre læring og trivsel. Samtidig er det vigtigt, at der skabes en
fælles forståelse for elevens udfordringer og behov.
Dialogmøder ved overgang fra dagtilbud til skole indgår også sundhedsplejen.
Ansøger:
Bevilger: PPR sammen med skole
Udfører: PPR sammen med skole
Afdeling: PPR, Forebyggelse og fællesskaber

6. Trivselsforum
Alle skoler har desuden et Trivselsforum. Formålet med Trivselsforum er at
koordinere indsatsen for elevernes trivsel.
Trivselsforum skal dels yde en generel indsats over for børn og forældre i
forhold til f.eks. sundhedsfremme, alkohol og misbrug, og dels spore tegn på
mistrivsel, så der kan iværksættes en tidlig og koordineret indsats i samarbejde
med eleven og elevens forældre. Trivselsforum skal samarbejde om en særlig
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indsats over for børn og unge, der er alvorligt truede på grund af stort fravær,
misbrug, begyndende kriminalitet mv.
Ansøger: skole
Bevilger: Skoleledelse eller trivselsperson
Udfører: skoleledelsesrepræsentant, skolens trivselsperson, den faste PPR-medarbejder,
skolesundhedsplejersken, den faste rådgiver fra Familiegruppen, SSP-læreren (hvis der ikke er sammenfald
mellem
SSP
og
trivselsperson).
Der
kan
altid
indkaldes
ad-hoc
repræsentanter.
Forældre og elever inddrages/indkaldes, hvis eleven drøftes i Trivselsforum.
Afdeling: Skolen

7. Modtagelserne i Familiegrupperne
Modtagelsen behandler henvendelser i alle nye sager i Familiegruppen og
afklarer, hvad den videre indsats skal være. Når Modtagelserne modtager en
underretning, bliver Familiegruppens myndighedsrådgiver inddraget, som
myndighedsudøver. Rådgiveren koordinerer det videre samarbejde omkring
barnet og skal fra starten medtænke de samarbejdspartnere, der i det daglige
har kontakt med barnet.

Alder

0-18 år

Forvaltning

FB

Målrettet

Familier

Alder

12-18 år

Forvaltning

FB

Målrettet

Unge

Myndighedsrådgiveren foretager en socialfaglig vurdering, der munder ud i en
af følgende handlinger: At sagen afsluttes, iværksættelse af et rådgivningsog/eller vejledningsforløb, en børnefaglig undersøgelse og om der sideløbende
med undersøgelsen skal iværksættes foreløbig eller akut støtte. Modtagelsen
arbejder i et tæt samarbejde med dagpleje/daginstitutioner og skoler i forhold
til at sikre en tidlig forebyggende indsats.
Ansøger: Egen henvendelse eller ved underretning
Bevilger: Familiegrupperne
Udfører: Myndighedsrådgiver
Afdeling: Familiegrupperne, Socialafdelingen

8. Åben Rådgivning i Ungerådgivningen
Alle, inklusiv de unge selv, kan ringe og bestille en tid i Åben Rådgivning. Det er
medarbejderne i Ungerådgivningen, der (oftest i samråd med andre
samarbejdspartnere) vurderer, om et samtaleforløb udover de 1-4 samtaler i
Åben Rådgivning skal iværksættes, eller om den unge skal henvises til andre
tilbud.
Når der bestilles en tid, får den unge den første ledige tid i kalenderen, men der
tages ved enhver henvendelse stilling til, om den givne problematik kan afvente
ventetiden, eller om andre indsatser (fx Enhed for Selvmordsforebyggelse,
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egen læge m.fl.) bør overvejes i mellemtiden. De unges udfordringer kan fx
være: angst- og/eller depressive symptomer, andre psykiatriske og/eller
udviklingsmæssige problematikker, ensomhed, problemer i familien eller med
vennerne osv.
Ansøger: Alle
Bevilger: Ungerådgivningen
Udfører: Ungerådgivningen
Afdeling: Børne- og ungerådgivningen, Center for dag- og døgntilbud, Børne- og familieafdelingen

8.2 Trin 1 - Den tidlig indsats
1. Dobbeltplads i dagplejen
Målgruppen er børn i udsatte positioner, der i en afgrænset periode har behov
for ekstra støtte til at sikre trivsel og læring. Børnene kendes typisk på perioder
med forsinket udvikling og/eller mistrivsel. Barnet er en del af den almene
børnegruppe hos dagplejen, men barnet tæller for to pladser.

Alder

0-3 år

Forvaltning

FB

Målrettet

Ansøger: dagplejepædagoger, sundhedsplejersker, private børnepasser, børneterapeuter, social rådgiver,
øvrige samarbejdspartner omkring familien
Bevilger: Visitation Dagtilbud
Udfører: Dagplejen
Afdeling: Dagplejen, Børne- og familieafdelingen

2. Hånd om barnet – født for tidligt & Hånd om barnet - særligt tilrettelagt
Sundhedsplejen tilbyder to forskellige kursusforløb. Et forløb er målrettet
forældre med børn født for tidligt. Formålet er at styrke forældrene i at mestre
de udfordringer, der ofte følger med at blive forældre til et barn, der er født for
tidligt.

Alder

0-3 år

Forvaltning

FB

Målrettet

Forældre

Et andet forløb er særligt tilrettelagt ud fra vurdering af sårbarhed hos
forældrene.
Ansøger: Forældre, sundhedsplejen
Bevilger: Åbent tilbud for målgruppen
Udfører: Sundhedsplejersker, børneterapeuter
Afdeling: Sundhedsplejen, Center for Tværfaglig Forebyggelse, Børne- og familieafdelingen
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3. Flex-indsats
En tidlig, forebyggende og fleksibel indsats i forhold til enkelte børn eller
grupper af børn. Formålet med indsatsen er at bidrage til udvikling og
forandring i praksis således, at barnets trivsel, udvikling og læring øges.

Alder

0-6 år

Forvaltning

FB

Målrettet

Børn

Alder

0-6 år

Forvaltning

FB

Målrettet

Børn
Forældre

Ansøger: Dagtilbud
Bevilger: Indsatspædagog
Udfører: Indsatspædagoger
Afdeling: Indsatsteamet, Center for Børns Udvikling, Børne- og familieafdelingen

4. Forebyggende sansemotorisk vejledning/forløb
Tidlig og forebyggende indsats (individuelt eller hold) målrettet børn med
sensoriske vanskeligheder og/eller kognitive vanskeligheder, der påvirker deres
trivsel, udviklings- og deltagelsesmuligheder – af lettere karakter. Formålet er
at hjælpe barnets nære omsorgspersoner i at støtte barnet.

Ansøger: Dagtilbud (og samarbejdspartnere)
Bevilger:
Udfører: Fysio- og ergoterapeuter
Afdeling: Børneterapeutisk Team, Center for Børns Udvikling, Børne- og familieafdelingen

5. Råd og vejledning i hjemmet/institutionen
Med udgangspunkt i det enkelte barn tilbydes følgeskab samt råd og vejledning
til forældre. Formålet er at skabe en fælles forståelse af barnet og dets behov
med henblik på at sikre de bedste udviklingsbetingelser og øjne nye tilgange og
handlemuligheder.

Alder

0-6 år

Forvaltning

FB

Målrettet

Forældre

Alder

0-6 år

Ansøger: Sundhedsplejen, dagtilbuddet
Bevilger:
Udfører: Medarbejdere fra Center for Børns Udvikling
Afdeling: Center for Børns Udvikling, Børne- og familieafdelingen

6. Anonym telefonrådgivning
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Formålet er at tilbyde forældre rådgivning og vejledning ved anonym
henvendelse, hvor der snakkes om det, der er problematisk samt den videre
handling. Der vejledes ligeledes om og koordineres kontakt til konkrete forløb
med de understøttende funktioner i 0-6-årsområdet

Forvaltning

FB

Målrettet

Forældre

Dagtilbud (dagplejen, vuggestue og børnehaver) har løbende fokus på udvikling
af pædagogiske læringsmiljøer og børnefællesskaber jf. den Styrkede
pædagogiske læreplan.

Alder

0-6 år

Forvaltning

FB

Børn i udsatte positioner er en sammensat gruppe af børn, der eksempelvis kan
have en svag socioøkonomisk baggrund, fysisk eller psykisk
funktionsnedsættelse eller i risiko for at stå uden for fællesskabet. I lighed med
andre børn lærer og udvikler børn i udsatte positioner sig i et fagligt kompetent
pædagogisk læringsmiljø og i mødet med en velfunderet pædagogisk faglighed.
Det pædagogiske personale i dagtilbud har, sammen med andre relevante
fagprofessionelle, et ansvar for at støtte børn med forskellige udfordringer og
sikre, at alle børn deltager i fællesskabet. Børn i udsatte positioner skal være
en betydningsfuld del af børnefællesskabet, ligesom deres forældre er
tilsvarende betydningsfulde i forældrefællesskabet

Målrettet

Børn

Ansøger: Åben
Bevilger: Åben
Udfører: Center for børns udvikling
Afdeling: Center for Børns Udvikling, Børne- og familieafdelingen

7. Almindelig støtte i dagtilbud

Med Sociale normeringer (indført 2014) blev der mulighed for at skabe mere
lige vilkår ved at tilgodese udvalgte daginstitutioner med mere personale. Der
er mulighed for at styrke den daglige pædagogiske praksis, alle børns
udviklings- og læringsbetingelser bliver øget, der bliver bedre muligheder for at
bryde med uligheder, understøtte en bedre overgang til skole, og i det hele
taget sikre, at flest mulige børn indgår i fællesskaber. Samtidig bliver der med
de ekstra ressourcer mulighed for et styrket forældresamarbejde, tværfagligt
arbejde m.v.
Opsporingsmodellens metoder skal sammen med sprogvurdering understøtte
en fælles systematik i evaluering af alle børns trivsel samt tidlig opsporing og
tidlig indsats i arbejdet med udsatte børn.
Der er ligeledes mulighed for opprioritering inden for almenområdet, hvilket
kræver visitation igennem Visitation Dagtilbud.
Ansøger: Personalet i daginstitutioner
Bevilger: Personalet i daginstitutioner
Udfører: Personalet i daginstitutioner
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Afdeling: Dagtilbud, Børne- og familieafdelingen

8. Småbørnsvejledning
Vejledning til forældre til et barn med en funktionsnedsættelse eller bekymring
i forhold til barnets udvikling. Der tilbydes op til 10 samtaler i hjemmet, der kan
forlænges ved behov, og sommetider med observation og samarbejde med
pasningstilbud.

Alder

0-6 år

Forvaltning

FB

Målrettet

Forældre

Ansøger: Fagpersoner såsom, sundhedsplejerske, pædagog, fysioterapeut, dagpleje, tværfagligt team,
neropædiatrisk team
Bevilger: Småbørnsvejledningen
Udfører: Småbørnsvejleder/pædagog
Afdeling: Center for Børns Udvikling, Børne og familieafdelingen

9. Behovsindsatser ved Sundhedsplejen
Behovsindsatser tilbydes småbørn op til 1 år med særlige behov efter en
sundhedsplejefaglig vurdering, herunder bl.a. ADBB-vurdering af barnets evne
til at indgå i social kontakt.

Alder

0-6 år

Forvaltning

FB

Målrettet

Børn

Ansøger: Forældre, Småbørnssundhedsplejerske, egen læge
Bevilger: Småbørnssundhedsplejersker
Udfører: Småbørnssundhedsplejersker i Sundhedsplejen
Afdeling: Sundhedsplejen, Center for Tværfaglig Forebyggelse, Børne- og familieafdelingen

10. Behovssamtaler ved Sundhedsplejen
Behovssamtaler
foregår
som
en
individuel
samtale
mellem
skolesundhedsplejersken og barnet/den unge og evt. forældre. Samtalen
foranlediges typisk af barnet/den unge, forældre eller folkeskolelærer, eller
opspores af sundhedsplejersken under de systematiske sundhedssamtaler.
Formålet er at understøtte barnets mestring og sundhedskompetence samt
afklare og handle på de behov, som barnet/den unge måtte have.

Alder

6-16 år

Forvaltning

FB

Målrettet

Børn
Unge

Ansøger: Barnet/den unge, forældre, lærer eller egen læge
Bevilger: Skolesundhedsplejersker
Udfører: Skolesundhedsplejersker i Sundhedsplejen
Afdeling: Sundhedsplejen, Center for Tværfaglig Forebyggelse, Børne- og familieafdelingen
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11. Fokus på spiseforstyrrelser ifbm. Sundhedssamtalen i 0., 4., og 7. klasse
Kompetenceudviklingsforløb, der er iværksat som prøvehandling mhp.
udvikling af prototype for kompetenceudvikling i forhold til opsporing og
indsats rettet mod børn og unge med tegn på spiseforstyrrelse. Indsatsen
indebærer en opkvalificering af skolesundhedsplejersker, hvor målet med
prøvehandlingerne er, at skolesundhedsplejerskerne i mindst 5 forløb afprøver
principper fra Den motiverende samtale, Mentalisering og/eller evt.
Mindmapping i den sundhedsfremmende og forebyggende sundhedssamtale
med børn og deres forældre, når barnet har restriktive tanker og/eller
vanskeligheder i relation til mad/måltider, bevægelse og kropsopfattelse.

Alder

6-16 år

Forvaltning

FB

Målrettet

Børn
Forældre

Ansøger: Barnet/den unge, forældre, klassekammerater, lærer samt andre tværfaglige samarbejdspartnere
Bevilger: Skolesundhedsplejersken og ved tvivl dennes afdelingsleder
Udfører: Skolesundhedsplejersker i Sundhedsplejen
Afdeling: Sundhedsplejen, Center for Tværfaglig Forebyggelse, Børne- og familieafdelingen

12. Åben Rådgivning
Der tilbydes 1-4 samtaler til børn og unge, der er mistrives, og hvor det
vurderes, at et målrettet, individuelt samtaleforløb vil kunne bringe dem i
trivsel eller forebygge yderligere mistrivsel. Gennem samtaler hjælpes de unge
til at opnå indsigt i egne udfordringer, og de støttes i at mestre disse.
Samtalerne har karakter af at være rådgivende og afklarende. Den unge kan
møde op uden henvisning, men ofte etableres kontakten til Åben Rådgivning
på opfordring fra praktiserende læge, skole eller forældre.

Alder

12-18 år

Forvaltning

FB

Målrettet

Børn
Unge

Ansøger: Den unge
Bevilger: Åben
Udfører: Ungerådgivningens socialrådgivere, psykologer og lærer/seksualvejleder
Afdeling: Børne-og Ungerådgivningen, Center for Dag-og Døgntilbud, Børne- og familieafdelingen

13. Åben anonym rådgivning
Der tilbydes 1-2 samtaler af 1-1½ times varighed til familier, der oplever
problemer eller bekymring i forhold til barnets trivsel eller opdragelse af
barnet. Formålet er at finde ud af, hvad problemet er, hvad der kan gøres og
hvor der kan hentes yderligere hjælp.

Alder

0-13 år

Forvaltning

FB

Målrettet

Forældre

Ansøger: Forældre
Bevilger: Åben
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Udfører: Psykologer eller fagpersoner der har erfaring og viden om børns udvikling og behov
Afdeling: Børne-og Ungerådgivningen, Center for Dag-og Døgntilbud, Socialafdelingen

14. Forældrerådgivning
Råd og vejledning til forældre til en ung, der oplever problemer i relation til
mental sundhed. Forældre tilbydes én samtale, hvor forældre støttes til at løse
de problemstillinger, der kan forekomme med den unge i hjemmet.

Alder

12-26 år

Forvaltning

FB

Målrettet

Forældre

Ansøger: Forældre
Bevilger: Åben
Udfører: En fagprofessionel (socialrådgiver, psykolog, lærer mv.) fra Ungerådgivningen,
Afdeling: Børne-og Ungerådgivningen i Center for Dag-og Døgntilbud, Socialafdelingen

15. Vejledningsforløb ved PPR
Ift. børn og unge med psykiske vanskeligheder retter PPR’s vejledningsforløb
sig primært mod de voksne (skole, dagtilbud og forældre) rundt om barnet/den
unge. Vejledning fra PPR kan blandt andre foretages af psykologer,
fysioterapeuter, ergoterapeuter, specialpædagogiske konsulenter.

Alder

0-18 år

Forvaltning

SK

Målrettet

Forældre
Skoler
Dagtilbud

Alder

0.-10.kl.

Forvaltning

SK

Målrettet

Børn
Unge

Ansøger: Skoler og dagtilbud
Bevilger: PPR
Udfører: PPR
Afdeling: PPR, Forebyggelse og fællesskaber

16. Skolernes ressourcepersoner
Ressourcepersonerne samarbejder også med lærere og pædagoger ift. at sikre
støtte til elever med forskellige vanskeligheder, så de kan vedblive at være en
del af den almindelige undervisning.

Ansøger: Skolens lærere og pædagoger
Bevilger: Skolens SamRum
Udfører: Skolens ressourcepersoner
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Afdeling: Pædagogisk læringscenter, skolen

17. Almindelig støtte i skolen
Skolernes klasseteam yder en stor indsats ift. at øge trivslen for børn og unge
med psykiske vanskeligheder. Her anvendes forskellige pædagogiske
redskaber eksempelvis co-teaching, klasserumsledelse og relationsarbejde.
Disse pædagogiske redskaber kan medvirke til at skabe et godt fagligt og socialt
læringsfællesskab i den almene klasse - hvor der er plads til alle elever uanset
pædagogiske behov og udfordringer.

Alder

0.-10.kl.

Forvaltning

SK

Målrettet

Børn
Unge

De pædagogiske indsatser, som klasseteamet yder, kan være svære beskrive
udtømmende, idet der pågår mange forskellige indsatser, der understøtter
barnets behov fagligt og trivselsmæssigt - både individuelt og i
klassefællesskabet.
Som en tidlig indsats, der kan understøtte klasseteamets arbejde, kan skolen
bevilge en elev støtte i den almindelige undervisning. Støtten kan antage
forskellige
former
eksempelvis
i
form
af
yderligere
undervisningsdifferentiering, hvor undervisningen tilrettelægges ift. elevens
læringsforudsætninger. Supplerende undervisning i op til 9 klokketimer kan
gives som en faglig støtte eller som hjælp til, at eleven kan overvinde praktiske
vanskeligheder i forbindelse med skolegangen.
Ansøger: forældre og skolens lærer og pædagoger
Bevilger: Skolens ledelse
Udfører: Skolens lærere og pædagoger – ofte i samarbejde med skolens ressourcepersoner
Afdeling: Skolen lærere og pædagoger - ofte i samarbejde med skolens PLC

8.3 Trin 2 - Den uddybende vurdering
1. Udredning i Psykologteamet
Psykologteamet laver børnepsykologiske undersøgelser med det formål at
beskrive barnets forudsætninger og behov med henblik på styrke det grundlag,
som Visitation Dagtilbud kan træffe beslutninger på baggrund af, målrette den
pædagogiske praksis omkring barnet og vurdere behovet for en evt. henvisning
til børnepsykiatrien. En børnepsykologisk undersøgelse kan indeholde:
afdækning af hidtidig forløb og indsatser, anamneseoptag, observationer i
hjem og pasningstilbud, psykologiske tests.

Alder

0-6 år

Forvaltning

FB

Målrettet

Børn

Ansøger: Institution, rådgiver, sundhedsplejen, fagpersoner i kontakt med barn og familie
Bevilger: Psykologteamet
Udfører: Psykologteamets psykologer
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Afdeling: Center for Børns Udvikling, Børne og familieafdelingen

2. Udredning i Børnepsykologisk Team
Børnepsykologisk Team udreder børn med psykiske/psykiatriske
vanskeligheder i grænselandet til børnepsykiatrien med henblik på at
iværksætte en kommunal indsats, der kan forebygge udvikling af svær
psykiatrisk lidelse, der kræver henvisning til Børne- og ungdomspsykiatrien.

Alder

6-14 år

Forvaltning

FB

Målrettet

Børn

I hver enkel sag vurderes det indledningsvist, om der er behov udredning, eller
om der kan iværksættes en behandling med det samme. I udredningssager
beskriver forældrene barnets tidlige udvikling og adfærd. Der indhentes
oplysninger fra skolen. Forældrene udfylder relevante spørgeskemaer. Kognitiv
testning af barnet, suppleret med diverse andre psykologiske undersøgelser
afhængig af problematik. Undersøgelsen gennemgås med forældre og med
barnet. Afh. af problematikken tilbydes rådgivningsforløb til forældrene i
forhold til at omsætte den nye viden. Barnet tilbydes et behandlingsforløb, når
der er relevant. Udredningen gennemgås med skolen og PPR, når det er
relevant for indsatsen omkring barnet. Børn, der udredes med ADHD eller
autisme, eller lignende kan henvises til Specialrådgivningen til psykoedukative
forløb eller ADHD-Kursus
Ansøger: Forældre, familiegrupperne, PPR, sundhedsplejersker, andre enheder under Børne- og
ungerådgivningen og via Åben anonym rådgivning.
Bevilger: Børnepsykologisk Team
Udfører: Psykologer i Børnepsykologisk Team
Afdeling: Børnepsykologisk Team, Børne-og Ungerådgivningen, Center for Dag-og Døgntilbud,
Socialafdelingen.

3. Vurdering i Ungerådgivningen
Vurderingen er en konkret, individuel vurdering af den unges funktionsniveau
og belastningsgrad ud fra samtalerne med den unge, forældre og eventuelle
samarbejdspartnere samt resultater på eventuelle spørgeskemaer/forskellige
screeningsinstrumenter. Sygdoms/belastningsgraden vurderes ud fra en
generel viden om diagnoser (evt. med hjælp fra ICD-10 manualen +
spørgeskemaer). Samtidig kigges der på det generelle funktionsniveau – hvis
dette er dalende trods samtaler I Ungerådgivningen, og der vurderes at være
brug for en tværfaglig indsats, herunder lægefaglig indsats, henvises der til
Børne- og Ungdomspsykiatrien. Ved behov underbygges vurderingen med en
evt. konsultation hos en psykiater, der er tilknyttet Ungerådgivningen i 3 timer
pr. uge. Ungerådgivningen foretager også en vurdering af, om der skal henvises
til andre indsatser, hvis den unge fortsat er i mistrivsel efter et vist antal
samtaler.

Alder

12-18 år

Forvaltning

FB

Målrettet

Unge
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Ansøger:
Bevilger: Ungerådgivningen
Udfører: Ungerådgivningens socialrådgivere, psykologer og lærer/seksualvejleder
Afdeling: Børne- og ungerådgivningen, Center for dag- og døgntilbud, Socialafdelingen

4. Udredning i Psykologenheden
Psykologenheden udarbejder børnepsykologiske undersøgelser med NMT,
primært for Børneinstitutionen Vesterlund. Udredningen har til formål at
synliggøre barnets støttebehov, afdække barnets ressourcer og vanskeligheder
samt bidrage til konkrete anvisninger på den fremadrettede
behandlingsindsats.

Alder

2-18 år

Forvaltning

FB

Målrettet

Børn
Unge

Ansøger: Rådgiver i familiegrupperne
Bevilger: Psykologenheden visiterer løbende opgaverne
Udfører: Psykologer i Psykologenheden
Afdeling: Børne-og Ungerådgivningen, Center for Dag-og Døgntilbud, Socialafdelingen

5. Børnefaglig undersøgelse i Familiegrupperne
Når det vurderes at et barn eller en ung har behov for særlig støtte udarbejdes
der med udgangspunkt i ICS-modellen en børnefaglig undersøgelse.
Undersøgelsen er en forudsætning for, at Familiegruppen i det videre forløb
kan iværksætte en foranstaltning efter Servicelovens § 52.

Alder

0-18 (23)
år

Forvaltning

FB

Fra rådgiver i familiegruppen træffer afgørelse om, at den børnefaglige
undersøgelse skal udarbejdes, er der en tidsfrist på 4 måneder. Undersøgelsen
skal resultere i en begrundet stillingtagen til, om der skal iværksættes
foranstaltninger til barnet eller den unge og familien. Som opfølgning på den
børnefaglige undersøgelse, skal der altid udarbejde en handleplan, inden der
træffes afgørelse om særlig støtte eller efterværn til børn og unge.

Målrettet

Børn
Unge

Alder

0-18 år

Ansøger:
Bevilger:
Udfører: Rådgivere i Familiegrupperne
Afdeling: Familiegrupperne, Socialafdelingen

6. SamRåd for børn og unge
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Samråd for Børn og Unge giver de praktiserende læger en mulighed for at
kommunikere med kommunen om børn og unge, som befinder sig i gråzonen
mellem kommunale instanser og egentlig psykiatri, og hvor tværfaglig
belysning er nødvendig. Endelig kan det også være primært social betingede
problematikker, hvor man kan hjælpe de svage familier ved at indlede
samarbejde med kommunen.

Forvaltning

SK

Målrettet

Børn
Unge

Ansøger: Almen praksis og børnelæge
Bevilger: Samråd for børn og unge
Udfører: PPR, Børnepsykologisk team, Socialafdelingen, Praksiskonsulent, special psykolog og
socialrådgiver begge fra BUP.
Afdeling: PPR, Børnepsykologisk team, Socialafdelingen, Praksiskonsulent, special psykolog og
socialrådgiver begge fra BUP.

7. Pædagogisk psykologisk vurdering ved PPR
Hvis en elev har et særligt undervisningsbehov, der ikke antages at
kunne imødekommes inden for rammerne af den almindelige
undervisning, indstilles eleven til en pædagogisk psykologisk vurdering.
Den pædagogisk-psykologiske vurdering har til formål at belyse elevens
kompetencer med henblik på at yde skolen samt eleven og forældrene
rådgivning om tilrettelæggelsen af og indholdet i en undervisning, der
kan tilgodese elevens særlige behov og forudsætninger.

Alder

Skolestartere
- 10. kl.

Forvaltning

SK

Målrettet

Børn
Unge

PPR kan udarbejde PPV’er på skolestartende elever i daginstitutioner og
elever i skolen (almenskole og specialundervisningstilbud).
Ansøger: Skole, daginstitutioner og forældre
Bevilger: PPR
Udfører: PPR
Afdeling: PPR, Forebyggelse og fællesskaber

8. Udredning i Familiegrupperne
Familiegruppens rådgivere kan ved familiegruppens psykolog rekvirere
børnepsykologisk undersøgelse eller vurdering af foreliggende oplysninger
vedr. et barn.

Alder

0 – 18 år

Forvaltning

FB

Målrettet

Børn

Ansøger: Rådgiver i familiegruppen
Bevilger: Rådgiver i familiegruppen
Udfører: Familiegruppernes psykologer
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Afdeling: Familiegrupperne, Socialafdelingen

8.4 Trin 2 - Den specialiseret indsats
1. Basisdagplejen
Et specialiseret tilbud i dagplejen til børn med specifikke udfordringer, børn
som med betydelige og varige fysiske og psykiske funktionsnedsættelser,
gennemgribende udviklingsforstyrrelser og socioemotionelle vanskeligheder.
Basisdagplejere har 2 børn indskrevet.

Alder

0-2 år

Forvaltning

FB

Målrettet

Børn

Ansøger: dagplejepædagoger, sundhedsplejersker, private børnepasser, børneterapeuter, social rådgiver,
øvrige samarbejdspartner omkring familien
Bevilger: Visitation Dagtilbud
Udfører: Basisdagplejen
Afdeling: Basisdagplejen, Team Tværgående Funktioner i Dagplejen, Børne- og familieafdelingen

2. Specialgruppe i alment dagtilbud
Målgruppen for et tilbud i en § 32 specialgruppe er børn med varig og betydelig
nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne. Barnet skal have behov for
individuelt tilpasset støtte dagen igennem, og der er ofte tale om børn der har
behov for en tværfagligt koordineret indsats for at skabe de bedste
udviklingsbetingelser.

Alder

0-6 år

Forvaltning

FB

Målrettet

Børn

Ansøger:
Bevilger: Visitation Dagtilbud i Center for børns udvikling
Udfører: Specialgrupperne i Dagtilbud
Afdeling: Børne- og Familieområde Centrum/Sydvest samt Nord/Øst, Børne- og familieafdelingen

3. Ressourcepladser i dagtilbud
Målgruppen er børn i udsatte positioner med behov for mere intensiv og
specialiseret. Børnene er en del af den almene børnegruppe, men tilbuddet er
specialiseret i at tilrettelægge pædagogiske læringsmiljøer og
børnefællesskaber, som skaber gode udviklingsmuligheder for børn i udsatte
positioner, og der er mulighed for at arbejde målrettet med barnets specifikke
udfordringer
Ansøger:

Alder

0-6 år

Forvaltning

FB

Målrettet

Børn

Bevilger: Visitation Dagtilbud i Center for børns udvikling
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Udfører: Dagtilbud med ressourcepladser
Afdeling: Dagtilbud med ressourcepladser, Børne- og Familieområde Centrum/Sydvest samt Nord/Øst,
Børne- og familieafdelingen

4. Specialbørnehaver (§4 Dagtilbudsloven §32 Serviceloven)
Specialbørnehaverne Væksthuset, Marte Meo og Barnets hus er målrettet børn
i udsatte positioner med behov for intensiv og specialiseret indsats i et tilbud,
hvor der er mulighed for at give særlig støtte. Nogle af børnene ereller bliver
diagnosticeret. Det vil typisk være indenfor autismespektrumsforstyrrelser,
ADHD eller tilknytningsforstyrrelser. Derudover har barnet oftest udfordringer
på det sociale og/eller følelsesmæssige område. Børnene er i egen institution,
som ikke er i tilknytning til almenområdet.

Alder

0-6 år

Forvaltning

FB

Målrettet

Børn

Ansøger:
Bevilger: Visitation Dagtilbud i Center for børns udvikling
Udfører: Specialbørnehaverne
Afdeling: Specialbørnehaverne, Center for Børns Udvikling, Børne- og familieafdelingen

5. Specialbørnehaven Birken (§32 Serviceloven)
Specialbørnehave målrettet børn med autisme og ADHD og andre psykiske
gennemgribende udviklingsforstyrrelser i svær grad. Birken er
regionsdækkende, og modtager børn uden og med diagnose. Børnene er i egen
institution, som ikke er i tilknytning til almenområdet.

Alder

0-6 år

Forvaltning

ÆH

Målrettet

Børn

Ansøger:
Bevilger: Dagtilbud i Center for børns udvikling (ved ansøgning fra andre kommuner visiterer Birken selv)
Udfører: Specialbørnehaven Birken
Afdeling: Fagcenter for Autisme og ADHD, Handicapafdelingen

6. Visiteret indsats (indsatspædagoger)
Støtteindsats af 3-6 måneders varighed målrettet børn i udsatte positioner.
Indebærer faglig sparring og deltagelse af indsatspædagoger i den
pædagogiske praksis omkring barnet i dagtilbuddet med henblik på at justere
og udvikle den pædagogiske praksis, så barnets udvikling støttes mod bedre
trivsel.

Alder

0-6 år

Forvaltning

FB

Målrettet

Børn

Ansøger: Dagtilbuddet
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Bevilger: Indsatsteamet
Udfører: Indsatsteamet
Afdeling: Center for børns udvikling, Børne- og familieafdelingen

7. Individuelle sansemotoriske forløb
Forløb målrettet børn med motoriske, sansemæssige og kognitive
udfordringer, der påvirker deres trivsel, udviklings- og deltagelsesmuligheder.
Forløbet består af undersøgelser, vejledning og træning i dagtilbud, teamets
lokaler og/eller hjemme.

Alder

0-6 år

Forvaltning

FB

Målrettet

Børn

Ansøger:
Bevilger:
Udfører: Fysio-og ergoterapeuter
Afdeling: Børneterapeutisk Team, Center for børns udvikling, Børne- og familieafdelingen

8. Indsats i Familiehuset Bisgård
Indsatser målrettet gravide, forældre og deres børn, hvor der er tvivl om
forældreevne, og hvor børnene er i mistrivsel. Indsatserne er tilpasset
individuelt behov, herunder fx individuelle samtaleforløb, samspilstræning,
familiegrupper, børnegrupper og har til hensigt at afklare
forældrekompetencer og undersøge udviklingsmuligheder.

Alder

0-18 år

Forvaltning

FB

Målrettet

Familier

Alder

6-14 år

Forvaltning

FB

Målrettet

Børn
Forældre

Ansøger: Familiegrupperne
Bevilger: Familiegrupperne
Udfører: Pædagoger, socialrådgivere og psykologer
Afdeling: Familiehuset Bisgård, Center for Dag-og Døgntilbud, Socialafdelingen

9. Rådgivnings- og behandlingsforløb
Behandling og rådgivning målrettet med psykiske/psykiatriske vanskeligheder i
grænselandet til Børne- og Ungdomspsykiatrien, som har haft det svært over
en længere periode, og hvor deres hverdag er påvirket. Indsatsen kan være
individuelt, familiesamtaler, forældresamtaler og tlf. konsultation til forældre
samt konsultative ydelser til fagpersoner i kommunen.
Ansøger: Forældre og samarbejdspartnere
Bevilger: Børnepsykologisk team
60

Udfører: Psykologer
Afdeling: Børnepsykologisk Team, Børne-og Ungerådgivningen, Center for Dag-og Døgntilbud,
Socialafdelingen

10. Psykologsamtaler
Et samtaleterapeutisk forløb, der gives efter SEL §52 til børn og unge, hvor det
vurderes, at et psykologforløb vil være udviklende og støttende

Alder

12-18 år

Forvaltning

FB

Målrettet

Børn
Unge

Ansøger: Rådgivere i familiegrupperne
Bevilger: Psykologenheden
Udfører: Psykologenhedens psykologer
Afdeling: Børne-og Ungerådgivningen, Center for Dag-og Døgntilbud, Socialafdelingen

11. Rådgivnings- og samtalebehandling
Målgruppen er børn og unge i mistrivsel, der har fået 1-4 samtaler i Åben
Rådgivning, og hvor det her vurderes, at den unge har brug for yderligere
samtaler. De unges udfordringer kan fx være: lavt selvværd, selvskade,
selvmordstanker, angst- og/eller depressive symptomer, andre psykiatriske
og/eller udviklingsmæssige problematikker, ensomhed, problemer i familien
eller med vennerne, sorg og tab, seksualitet og køn, følger af mobning,
overgreb. Forløbet består af op til 12 samtaler, og der arbejdes mere
indgående/terapeutisk med de unges problematikker.

Alder

12-18 år

Forvaltning

FB

Målrettet

Børn
Unge

Ansøger: Alle
Bevilger: Medarbejderne i Ungerådgivningen, Rådgivere i Familiegrupperne kan også visitere til et forløb.
Udfører: Ungerådgivningens socialrådgivere, psykologer og lærer/seksualvejleder
Afdeling: Børne-og Ungerådgivningen, Center for Dag-og Døgntilbud, Socialafdelingen

12. Psykoedukation – råd og vejledning
Psykoedukation ift. diagnoser (2-3 samtaler) samt råd og vejledningsforløb (58 samtaler) til forældre til børn og unge med nedsat fysisk og psykisk
funktionsevne, som rådgivere i Familiegrupperne og Specialgruppen kan
henvise til.

Alder

0-18 år

Forvaltning

FB

Målrettet

Forældre
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Ansøger:
Bevilger: Visitation sker gennem rådgivere i specialgruppen og familiegrupperne
Udfører: Specialrådgivningens psykolog, specialpædagogisk konsulent eller ADHD-konsulent
Afdeling: Børne-og Ungerådgivningen, Center for Dag-og Døgntilbud, Socialafdelingen

13. Stepping stones
Gruppebaseret forløb (6 gange) målrettet forældre til børn, der har en varig
nedsat funktionsevne og hvor der er en problematisk adfærd forældrene
ønsker hjælp til at ændre. Formålet er at forebygge udvikling af alvorlige
adfærdsproblemer eller at ændre en problematisk adfærd

Alder

2-12 år

Forvaltning

FB

Målrettet

Forældre

Ansøger: Forældre
Bevilger: Visitation sker gennem rådgivere i specialgruppen og familiegrupperne
Udfører: Specialrådgivningens medarbejdere, der er uddannet Stepping Stones instruktører
Afdeling: Børne-og Ungerådgivningen i Center for Dag-og Døgntilbud, Socialafdelingen

14. Støttekontaktperson
Formålet med en støttekontaktpersonordning er at sikre barnet/den unge en
fast og stabil voksenkontakt, som kan støtte op om forældrenes kompetencer
og medvirke til barnet/den unges trivsel og udvikling. Støttekontaktpersonen
kan yde støtte på det nære personlige plan ved at være til rådighed, når barnet
har behov for en voksen at læsse bekymringer over på, tale med, blive
opmuntret af og som samtidig kan stille krav til, korrigere og om nødvendigt
stoppe barnet/den unge i en uacceptabel adfærd.

Alder

0-18 år

Forvaltning

FB

Målrettet

Børn
Unge

Alder

0-18 år

Støttekontaktpersonen kan således stille krav og støtte barnet/den unge i
hverdagen samt sikre kontakt med skole og myndigheder.
Indsatsen tildeles på baggrund af en konkret, individuel vurdering og med
udgangspunkt i resultaterne af den børnefaglige undersøgelse.
Ansøger: Vurdering internt i familiegrupperne
Bevilger: Familiegrupperne (rådgiver eller faglig leder)
Udfører: Eksterne eller interne støttekontaktpersoner
Afdeling: Familiegrupperne, Socialafdelingen

15. Pædagogisk familierådgivning
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En indsats af familiegruppernes pædagogiske familierådgivere er en
familiebevarende eller familieunderstøttende foranstaltning indsats

Forvaltning

FB

Målrettet

Familier

Alder

10-18 år

Forvaltning

FB

Målrettet

Børn

Alder

0.-10.kl.

Forvaltning

SK

Målrettet

Børn
Unge

Indsatsen kan være rettet mod mange forskellige problemstillinger, herunder
også børn og unge med symptomer på psykiatriske problematikker. De
pædagogiske familierådgivere yder således støtte til forældre og børn med
symptomer på psykiatriske problematikker.
Formålet med denne indsats er, at familiens samspil styrkes, således at barnet
bringes i trivsel og udvikling. Gennem arbejde med forældrenes forståelse for
barnet og barnets udfordringer, understøtter pædagogisk familie-rådgiver
forældrenes forældrekompetencer til at kunne yde tilstrækkelig omsorg og
støtte til barnet. Dette for at fremme mere hensigtsmæssige samspilsformer,
og positive indbyrdes relationer med accept og forståelse for de oplevede
udfordringerne.
Ansøger: Vurdering internt i familiegrupperne
Bevilger: Familiegrupperne (rådgiver)
Udfører: Pædagogiske familierådgivere
Afdeling: Familiegrupperne, Socialafdelingen

16. Ressourcepladser i fritidscentre
Individuel tilpasset indsats målrettet børn og unge med behov for en særlig
pædagogisk indsats et fritids- og ungeliv med henblik på at højne barnets trivsel
og livsmestring. Der tilbydes et velstruktureret miljø med en individuelt
tilrettelagt hverdag, og de sociale fællesskaber er tæt understøttet af
forberedelse, tydelig struktur og forudsigelighed.
Ansøger: Skole, forældre, rådgivere, pædagoger
Bevilger: Visitationsudvalget i Center for Tværfaglig Forebyggelse
Udfører: Pædagoger i fritidscentrene
Afdeling: Center for Tværfaglig Forebyggelse, Børne- og familieafdelingen

17. Specialpædagogisk bistand i skolen
Specialpædagogisk bistand kan gives som særlig støtte i almenskolen i 9 eller
flere ugentlige timer med sigte på, at eleven socialt og fagligt kan deltage på
lige fod med sine klassekammerater og have sin skolegang i et alment
undervisningstilbud. Den specialpædagogiske bistand kan eksempelvis gives i
form af særlige undervisningsmaterialer og tekniske hjælpemidler,
undervisning og træning i arbejdsmetoder eller specialundervisning i
folkeskolens fag.
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Ansøger: Klasseteam eller forældre
Bevilger: Skolens ledelse
Udfører: Pædagogisk læringscenter
Afdeling: Pædagogisk læringscenter, Skolen

18. Mind my mind
Forløbet er en forebyggende indsats, hvorfor barnet eller den unge ikke i
forvejen må have en psykiatrisk diagnose, ligesom forløbet heller ikke har til
formål at give en diagnose. Behandlingen er baseret på kendte psykologiske,
kognitive og adfærdsterapeutiske metoder, og adskiller sig fra andre tilbud ved,
at de mest kendte metoder er samlet i ét træningsprogram. På den måde er det
det muligt at tilpasse forløbet til det enkelte barn, uanset om det har angst,
depressive symptomer, adfærdsvanskeligheder eller en kombination af disse
vanskeligheder.

Alder

0.-9. kl.

Forvaltning

SK

Målrettet

Børn
Unge
Forældre

Alder

16-25 år

Forvaltning

FB

Målrettet

Unge

Undervejs i forløbet vil barnet træne metoder til at mestre symptomerne med
støtte fra sine forældre, og forældrene vil samtidig træne metoder til at
mindske konflikter og øge det positive samvær deres barn.
Ansøger: Forældre
Bevilger: PPR
Udfører: PPR’s psykologer
Afdeling: PPR, Afdelingen for forebyggelse og fællesskaber

8.5 Trin 2 - Symptomspecifikke indsatser
1. R&R2 (ADHD)
Et manualbaseret program på 15 sessioner, der afvikles som gruppeforløb.
Målrettet unge med ADHD eller ADHD lignende vanskeligheder. Formålet er
at give deltagerne indsigt i egne udfordringer og styrke deres evne til at mestre
dem.
Ansøger: Alle
Bevilger: R&R2 ADHD – instruktørerne - gennem visitationsredskabet RATE
Udfører: Uddannede R&R2 ADHD – instruktører fra Dagspecialet og Ungdommens Uddannelsesvejledning
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Afdeling: Center for Dag-og Døgntilbud, Socialafdelingen. Ungdommens Uddannelsesvejledning, Afdeling
for forebyggelse og Fællesskaber

2. Cool kids
Cool Kids er et manualbaseret angstbehandlingsprogram i grupper for børn,
unge og deres forældre, som bygger på kognitiv adfærdsterapi. Et væsentligt
element i programmet er de opgaver, børnene og de unge med forældrenes
støtte laver mellem sessionerne. Forældrene lærer strategier til bedst muligt
at støtte børnene, og deltager undervejs aktivt i at hjælpe deres børn med at
udfordre angsten i hverdagen. Skolerne inddrages i forløbet i det omfang, det
er relevant. I forbindelse med afslutningen af forløbet vil der blive tilbudt et
overleveringsmøde med skolen. Cool Kids foregår i en gruppe med 5-6 børn og
deres forældre. Gruppen mødes 10 gange af 2 timer over en periode på 3
måneder.

Alder

0.-7. kl.

Forvaltning

SK

Målrettet

Børn
Unge
Forældre

Alder

0.-7. kl.

Forvaltning

SK

Målrettet

Børn
Unge
Forældre

Alder

7.-9. kl.

Ansøger: Skolen gennem PPR-psykologen
Bevilger: PPR’s Cool kids-certificerede personale
Udfører: PPR’s Cool kids-certificerede personale
Afdeling: PPR Afdelingen for forebyggelse og fællesskaber

3. Cool kids ASF (autismespektrumsforstyrrelse)
Cool Kids ASF er et manualbaseret angstbehandlingsprogram i grupper for
børn, unge og deres forældre, som bygger på kognitiv adfærdsterapi.
Gruppeforløbene
henvender
sig
til
børn
og
unge
med
autismespektrumsforstyrrelse. Et væsentligt element i programmet er de
opgaver, børnene og de unge med forældrenes støtte laver mellem
sessionerne. Forældrene lærer strategier til bedst muligt at støtte børnene, og
deltager undervejs aktivt i at hjælpe deres børn med at udfordre angsten i
hverdagen. Cool Kids ASF foregår i en gruppe med færre end 5 børn og deres
forældre. Gruppen mødes 10 gange af 2 timer over en periode på 3 måneder.
Ansøger: Skolen gennem PPR-psykologen
Bevilger: PPR’s Cool kids-certificerede personale
Udfører: PPR’s Cool kids-certificerede personale
Afdeling: PPR, Afdelingen for forebyggelse og fællesskaber

4. Chilled (Cool kids for unge)
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Chilled er et manualbaseret angstbehandlingsprogram i grupper for unge og
deres forældre, som bygger på kognitiv adfærdsterapi. Et væsentligt element i
programmet er de opgaver, børnene og de unge med forældrenes støtte laver
mellem sessionerne. Forældrene lærer strategier til bedst muligt at støtte
børnene, og deltager undervejs aktivt i at hjælpe deres børn med at udfordre
angsten i hverdagen. Chilled foregår i en gruppe med 5-6 børn og deres
forældre. Gruppen mødes 10 gange af 2 timer over en periode på 3 måneder.

Forvaltning

SK

Målrettet

Unge
Forældre

Formålet med forløbet er at forebygge udvikling af egentlig angst.

Alder

7.-9. kl.

Den unge støttes i at mestre sin ængstelighed på en hensigtsmæssig måde ved
hjælp af tilegnede kompetencer, strategier og redskaber. Den unge opnår bl.a.
en forståelse for kroppens reaktioner, og hvorledes kroppen kan beroliges i
situationer med oplevet ængstelighed.

Forvaltning

SK

Målrettet

Unge

Alder

7-12 år

Forvaltning

SK

Målrettet

Forældre

Ansøger: Skolen gennem PPR-psykologen
Bevilger: PPR’s angstteam
Udfører: PPR’s Cool kids-certificerede personale
Afdeling: PPR, Afdelingen for forebyggelse og fællesskaber

5. Mestringsorienterede samtaler for unge med ængstelighed

Relevante lærere og ressourcepersoner på skolen opnår viden og strategier,
som gør dem i stand til at støtte den unge i at håndtere sin ængstelighed.
Ansøger: Skolen gennem PPR-psykologen
Bevilger: PPR’s angstteam
Udfører: Medarbejdere fra PPR’s angstteam
Afdeling: PPR, Afdelingen for forebyggelse og fællesskaber

6. Vejledningsforløb til forældre med ængstelige og angste børn
Formålet med forløbet er:







at klæde forældrene på til bedre at kunne forstå og håndtere deres
barns ængstelighed og angst samt at forebygge yderligere udvikling af
angst.
at forældrene mødes med andre forældre i et trygt forum, hvor de kan
dele erfaringer, udfordringer og succeser.
at barnet i forløbet opnår kompetencer, strategier og redskaber til at
håndtere sin angst. Forældrene støtter barnet i at udfordre angsten i
hverdagen.
At forældrene opnår viden og strategier, som gør dem i stand til at
støtte deres barn, hvis/når angsten dukker op efter forløbets afslutning
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Ansøger: Skolen gennem PPR-psykologen
Bevilger: PPR’s angstteam
Udfører: Medarbejdere fra PPR’s angstteam
Afdeling: PPR, Afdelingen for forebyggelse og fællesskaber

7. Specialundervisningstilbud i skolen
For de elever der end ikke med specialpædagogisk bistand i den almindelige
undervisning kan lære og udvikle sig i skolen er der oprettet
specialundervisningstilbud. Kendetegnende for alle specialundervisningstilbud
er at eleverne er opdelt i mindre klasser og generelt med en højere
voksennormering end i den almene klasse. Elevernes hverdag er præget af
forudsigelighed og struktur i kombination med pædagogikker målrettet
elevernes særlige behov.

Alder

0.-10.kl.

Forvaltning

SK

Målrettet

Børn
Unge

For børn og unge med psykiske vanskeligheder er der; ADHD-klasser, DELTAklasser, specialklasser og specialskoler alle 3 målrettet elever med
autismespektrumsforstyrrelser
Ansøger: Skole
Bevilger: Skoleforvaltningens Visitationsudvalg
Udfører: Specialundervisningstilbud (specialklasser- og skoler)
Afdeling: Specialundervisningstilbuddene, Afdelingen for forebyggelse og fællesskab

8. Autisme - Vejledning til børn, unge og forældre
Formålet er at give børn/unge samt deres familier, Autisme pædagogiske
redskaber til at håndtere de udfordringerne de står over for.
Indsatsen er helhedsorienteret, og det er i samarbejde med barnet/den unge,
familien, rådgiver, skolen og eventuelle andre aktører i sagerne

Alder

5-18 år

Forvaltning

ÆH

Målrettet

Børn
Unge
Forældre

Ansøger: Primært Specialgruppen (dog også andre kommuner)
Bevilger: Rådgiver
Udfører: Vejledere med viden inden for autismespektrumsforstyrrelser
Afdeling: Fagcenter for autisme og ADHD, Handicapafdelingen
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9. Flygtningepsykologer
Målgruppen er børn og unge, der i er ankommet til Danmark fra et
konfliktområde, og derfor potentielt set har været udsat for særlige
omstændigheder i forhold til skolegang og opvækst samt har øget risiko for at
have oplevet traumatiske hændelser.

Alder

0.-10.kl

Forvaltning

SK

Målrettet

Børn
Unge

Alder

0-13

Forvaltning

FB

Målrettet

Børn

Målet med indsatsen er at sikre, at eleverne bedst muligt understøttes og kan
indgå i læringssammenhænge, og så vidt muligt forebygge at mulige
belastningsreaktioner hindrer børnenes trivsel, udvikling og læring.
Først og fremmest ved at personalet - med øget forståelse for, hvordan barnets
tidligere erfaringer vil påvirke dets forudsætninger for at indgå i
undervisningen, - bliver i stand til i øget grad at kunne inkludere og undervise
børnene- og skabe en god og tryg hverdag for dem
Ansøger: Skolerne
Bevilger: PPR’s psykologer
Udfører: PPR’s flygtningepsykologer
Afdeling: PPR, Afdeling for forebyggelse og fællesskaber

10. Traumepsykologiske behandlingsforløb i Børnerådgivningen
Målgruppen er hjemmeboende og anbragte børn og deres omsorgspersoner,
hvor barnet er traumatiseret på grund af fysiske, psykiske eller seksuelle
overgreb, eller har oplevet andre voldsomme traumatiske hændelser, så som
krig eller flugt fra krig. Eller hvis barnet har levet i alvorligt omsorgssvigt og er
traumatiseret på baggrund heraf. Start på behandling forudsætter, at barnet er
sikret mod fortsat overgreb eller omsorgssvigt.
Indsatsen består af traumepsykologiske behandlingsforløb med elementer af
udredning i opstart eller afsluttende fase, når det vurderes relevant. De
terapeutiske sessioner varer ca. 1 time og foregår ca. 1 gang om ugen i så lang
tid, som barnet har brug for, i gennemsnit 6 – 9 måneder, dog max 9
måneder.Hvis der skal forlænges, er det en ledervurdering og da for 3 måneder.
Ansøger: Rådgivere i familiegrupperne
Bevilger: Børnerådgivningen og foregår på visitationsmøde hver 2. torsdag
Udfører: Psykologer i Børnerådgivningen
Afdeling: Børnerådgivningen i Børne-og Ungerådgivningen, Center for Dag-og Døgntilbud, Socialafdelingen
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