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1. Styrket tidlig indsats for børn og unge i psykisk mistrivsel 
Der er en øget opmærksomhed på børn og unge, der kæmper med psykisk mistrivsel, tegn på psykiske lidelser og 
lettere tilfælde af psykiske lidelser. Disse børn og unge har behov for en styrket indsats uden for psykiatrien og tæt 
på deres nærmiljø for at sikre, at de og deres familier bevarer tilknytningen til hverdagslivet med skole, uddannelse 
og arbejde. 

Mistrivselssymptomerne hos børn og unge findes på et kontinuum fra normale reaktioner og humørsvingninger, til 
psykisk mistrivsel og forstadier af specifikke psykiske lidelser, der kan diagnosticeres. Figur 1 afspejler dette 

kontinuum af symptomer og den 
stigende påvirkning af funktionsevne hos 
barnet/den unge. 

Desuden har børn/unge i psykisk 
mistrivsel ofte mere end ét problem 
enten ved flere samtidige symptomer 
og/eller andre sociale og/eller familiære 
problemstillinger. Eksempelvis kan 
symptomerne på psykisk mistrivsel være 
”lette”, mens barnet/den unges samlede 
situation kan være invaliderende pga. 
andre belastende sociale forhold i fx 
skole og familie. Dette kræver et 
helhedsorienteret blik på barnets/den 
unges situation.  Heterogeniteten i de 

symptomer, som børn/unge i psykisk mistrivsel udviser, gør det vanskeligt at lægge den rette tærskel for indsatsen 
og finde den støtte, der matcher problemstillingen. Inden for den brede målgruppe findes en række submålgrupper 
bestemt af det enkelte barn eller unges situation og symptombillede. 

Med nærværende projekt vil Region Hovedstadens Psykiatri, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center (BUC) og 7 
kommuner (København, Gentofte, Frederiksberg, Høje-Taastrup, Lyngby-Taarbæk, Gladsaxe, Bornholm) sammen 
søge midler til et projekt, der har fokus på at styrke det tværsektorielle samarbejde og intensivere den kommunale 
indsats ved at sikre adgang til en række lokale tilbud for børn og unge i psykisk mistrivsel.  

De 7 deltagende kommuner er organiseret forskelligt, deres sociodemografiske sammensætning varierer, og de 
oplever behovet for indsatser til de forskellige målgrupper meget forskelligt. Desuden er der store variationer i deres 
allerede eksisterende tilbudsvifte. 

I dette projekt vil vi i fællesskab imødegå disse udfordringer ved at udvikle og afprøve en model for en ”Koordineret 
Fælles Funktion”, som tager afsæt i en transdiagnostisk tilgang (Marchette, 2017)1, der tillader et fælles generisk 
indsatsniveau samt nogle indsatsniveauer målrettet specifikke symptombilleder. 

Projektets formål 
Det overordnede formål med projektet er at sikre en tidlig og nær indsats for børn og unge i betydelig psykisk 
mistrivsel ved at udvikle og afprøve en model for en koordineret fælles funktion. Målet er en helhedsorienteret og 
tværsektoriel indsats, hvor barnet/den unge hjælpes på mindst indgribende måde uden for psykiatrien og med 
henblik på at fremme barnets/den unges trivsel. 

Herunder er målene med projektet:  

 At sikre tidlig opsporing af børn og unge i betydelig psykisk mistrivsel, herunder:  
At opkvalificere fagpersonale i tidlig opsporing og vurdering af børn/unge i betydelig psykisk mistrivsel mhp. at 
tilbyde den rette indsats til barnet/den unge  

                                                           
1
 Marchette,LK. & Weisz JR (2017): Practitioner Review: Empirical evolution of youth psychotherapy toward transdiagnostic 

approaches. Journal of Child Psychology and Psychiatry 58:9 (2017), pp 970–984 
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 At sikre, at der er let adgang til lokale og (så vidt muligt) evidensbaserede indsatser for børn og unge i betydelig 
psykisk mistrivsel, herunder: 
At etablere kommunale indsatser til børn/unge, der viser tegn på hhv. spiseforstyrrelser, selvskade, angst/ 
depression og ADHD   

 At forebygge at barnet/den unge udvikler mere behandlingskrævende psykiske lidelser og dermed får behov for 
mere indgribende indsatser i kommunalt regi og i børne- og voksenpsykiatrien 

 At udvikle samarbejdsformer mellem kommuner, region og civilsamfundet, fx headspace, TUBA m.fl., for den 
tidlige, tværsektorielle og sammenhængende indsats for målgruppen 

Målgrupper 

Børn og unge 
Projektet arbejder ud fra de tværsektorielle forløbsprogrammers model om graduerede indsatser. Modellen for de 
graduerede indsatser er baseret på en antagelse om, at nogle børn og unge har behov for mindre indgribende 
indsatser, mens andre børn har behov for mere omfattende indsatser. Modellen har fire trin, hvor intensiteten og 
specialiseringen er stigende med de tre første trin. Det fjerde trin er støtte til et bedre hverdagsliv efter et forløb i 
psykiatrien. Dette projekt fokuserer primært på børn og unge med betydelig psykisk mistrivsel, der befinder sig på 
indsatstrin 2, hvor målgrupperne er kendetegnet ved symptomer af varierende grad og betydelig 
funktionspåvirkning (Sundhedsstyrelsen, 2017)2. Målgruppen omfatter også familier/pårørende 

Projektet vil etablere fire indsatsspor sv.t. de fire mest almindelige former for psykiske helbredsproblemer blandt 
børn og unge: 1) emotionelle problemer (angst og/eller depression); 2) selvskade; 3) ADHD; og 4) spiseforstyrrelser. 
Det er børn og unge, der i udgangspunkt ikke har behov for behandling i psykiatrien. Børn og unge, som viser sig at 
have behov for en indsats i børne- og ungdomspsykiatrien, vil blive henvist til BUC efter gældende retningslinjer.  

For nogle børn er symptombilledet komplekst og omfatter flere samtidigt forekommende problemstillinger.  Fx ses 
angst og/eller depressive symptomer ofte samtidigt med selvskade, ADHD eller spiseforstyrrelse, og alle 
kombinationer af problemstillinger er mulige. Indsatsen vil rette sig mod det primære problem, dvs. det problem 
som vurderes at have den største betydning for barnets trivsel og funktion. Når det primære problem afhjælpes vil 
de øvrige problemer ofte ligeledes aftage. Hvis der er behov, kan flere indsatsspor kombineres eller tilbydes 
successivt.     

Projektet prioriterer at skabe hurtig adgang til en (så vidt mulig) evidensbaseret indsats. Det vil i praksis betyde, at de 
fire indsatsspor formentlig vil inkludere et mindre antal børn og unge, der viser sig også at have en hidtil ikke-
erkendt psykisk udviklingsforstyrrelse, herunder fx autisme/autismelignende symptomer eller indlærings- eller 
begavelsesmæssige vanskeligheder. Det vil være en vigtig tværgående opgave at kvalificere den tidlige identifikation 
af sådanne psykiske udviklingsforstyrrelser og sikre en velkoordineret udredning og behandling efter de sædvanlige 
retningslinjer.  

BUCs ekspertise ligger inden for målgruppen af børn og unge i alderen 0-17 år, mens der kommunalt arbejdes med 
sammenhængende ungeindsatser, der strækker sig ud over det 17. år. Der tilstræbes fleksibilitet i samarbejdet 
mellem BUC og kommunerne i eventuelle sager, hvor en ung følges udover det fyldte 18 år.  

Fagprofessionelle  
De fagprofessionelle, som skal involveres i projektet, er fagprofessionelle i kommuner og børne- og 
ungdomspsykiatrien, der arbejder med børn og unge inden for målgruppen. 

Fra BUC vil der blive nedsat et tværfagligt, fleksibelt team bestående af læge-, psykolog-, sygepleje-,  socialrådgiver- 
og pædagog faglige kompetencer. Endvidere vil der blive tilknyttet særligt specialiserede kompetencer til hvert af de 
fire indsatsspor, hhv. spiseforstyrrelser, selvskade, angst/depression og ADHD. 

Fra kommunerne drejer det sig om en række fagprofessionelle, der på forskellig vis er med til at sikre tidlig opsporing 
og indsatser til børn og unge i målgruppen, fx socialrådgivere, psykologer i de kommunale forvaltninger samt 

                                                           
2
 Sundhedsstyrelsen, 2017: Forløbsprogram for børn og unge med spiseforstyrrelser; Forløbsprogram for børn og unge angst 

og/eller depression; Forløbsprogram for børn og unge med ADHD. 
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frontpersonale som fx lærere, pædagoger og sundhedsplejersker. Se bilag 2 for en beskrivelse af de deltagende 
kommuners forvaltninger og faggrupper. 

Her kan også inddrages medarbejdere fra civilsamfundsorganisationer, fx headspace, TUBA m.fl., der har 
samarbejdsaftaler med de berørte kommuner. 

En model for en koordineret fælles funktion 
Figur 2 giver et overblik over projektets overordnede ramme. Udgangspunktet for projektet og i centrum af figuren 
er børn og unge i psykisk mistrivsel samt deres familier.  

Den lokale og kommunale indsats illustrerer den 
kommunale understøttelse, vejledning og 
rådgivning, alment forebyggende indsatser og 
indgribende indsatser rettet mod børn og unge med 
i risiko eller med udækkede behov. Det kan fx være 
tilbud om psykologhjælp, særligt børne- 
/ungerettede programmer inden for psykisk 
mistrivsel, forældregrupper, specialpædagogik og -
undervisning og lignende. Endvidere dækker det 
over civilsamfundet og de frivillige organisationer, 
som kommunerne samarbejder med, fx headspace, 

TUBA m.fl. Her findes også de privatpraktiserende 
læger.   

I projektet bygger kommunerne både på deres 
eksisterende tilbud og tilføjer nye indsatser, som 
passer ind i deres organisation og deres behov. 
Dette er indsatser, som er rettet mod de specifikke 
symptombilleder inden for områderne 
spiseforstyrrelser, angst/depression, selvskade og 

ADHD. 

Regional indsats: I den regionale børne- og ungdomspsykiatri foregår udredning og behandling af børn og unge 
under 18 år. Her findes højt specialiseret psykiatrisk viden og kompetencer bl.a. indenfor områderne 
spiseforstyrrelser, selvskade, angst/depression, ADHD og autisme.   

Figurens røde ”bånd” mellem den kommunale og den regionale indsats illustrerer en ”koordineret fælles funktion”, 
som projektet vil udvikle og afprøve. I projektet vil vi udvikle grundlæggende, fælles og tværgående principper og 
metoder for, hvordan BUC og kommunerne kan samarbejde om at styrke indsatser til målgruppen. Der vil være 
fokus på kobling af viden og kompetencer mellem fagprofessionelle fra BUC og kommuner.  Elementerne i denne 
model er: Et tværsektorielt fagligt forum, rådgivning af kommunerne, fælles kompetenceudvikling, supervision i 
kommunerne samt brug af fælles standardiserede målredskaber.  

Modellen for en ” koordineret fælles funktion” skal anvise et struktureret, systematisk og forpligtende samarbejde 
mellem BUC og de syv deltagende kommuner omkring børn og unge som har brug for en indsats på trin 2 i den 
graduerede model, herunder afprøvning af (så vidt muligt) evidensbaserede indsatser for målgruppen.  

2. Projektets aktiviteter 
Projektets aktiviteter foregår på to niveauer: 1) En fælles ramme for en koordineret fælles funktion, 2) Fire 
symptomspecifikke indsatsspor. Hovedformålet med den fælles ramme er at udvikle og afprøve en model for en 
koordineret fælles funktion, hvor elementerne er generiske og tværgående og danner rammen for de fire 
indsatsspor. I de fire indsatsspor udvikles og afprøves indsatser målrettet børn/unge, der udviser specifikke 
symptomer inden for enten spiseforstyrrelse, selvskade, angst og/eller depression eller ADHD. 
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En koordineret fælles funktion 
Den koordinerede fælles funktion er samlebetegnelsen for de elementer og den koordination som BUC og 
kommunerne samarbejder om at udvikle. I den koordinerede fælles funktion udvikles fælles principper for de 
elementer, som går på tværs af kommuner og indsatsspor, disse elementer er: det tværsektorielle faglige forum, 
rådgivning af kommunerne, kompetenceudvikling/opkvalificering, supervision og samt brug af fælles 
standardiserede måleredskaber.  

Tværsektorielt fagligt forum  
Der oprettes et tværsektorielt fagligt forum, hvor konkrete sager om børn/unge med psykiske vanskeligheder kan 
drøftes på kommunal opfordring, med henblik på at finde rette indsats til barnet. Det kan være nye tilfælde eller 
sager hvor barnet/den unge har modtaget en indsats, men uden den ønskede effekt.  Deltagere er kommunale 
fagpersoner og regionale fagpersoner. De kommunale fagpersoner har ansvar for, at der er indhentet samtykke fra 
barnets forældre/ den unge om videregivelse af oplysninger i forbindelse med de sager, der skal drøftes på mødet.   

Indhold i og fokus for det tværsektorielle faglige forum er:  

 En helhedsorienteret forståelse af barnets/den unges problem/er 

 Vurderingen af barnet/den unge sker på baggrund af information fra flere informanter og på forhånd indhentet 
information, eksempelvis systematiske vurderinger af børnene, standardiserede spørgeskemaer, skoleforhold, 
sociale forhold, interviews og/eller samtale/netværksmøde  

 Der udarbejdes en case-formulering inden drøftelsen 

 Fælles målsætninger for indsatsen til barnet/den unge og familien 

 Der kan foregå en sortering i problemer, fx ved ko-morbiditet eller samtidigt forekommende problemer/lidelser  

 Adgang til en fyldestgørende oversigt over kommunens eksisterende tilbud, så det kan vurderes hvilken af 
kommunens indsatser, der passer bedst på barnets problematik 

 Det kan drøftes om der er indikation for henvisning til BUC, hvilket i givet fald skal ske fra kommunen efter 
gældende retningslinjer. 

For de tre kommuner (København, Høje-Taastrup, Bornholm) som ikke deltager på alle fire indsatsspor, vil det 
tværsektorielle faglige forum primært skulle anvendes inden for de tilmeldte spor (se tabellen, under kapitel 3 -
organisering). Fx vil det i Københavns Kommune være de sager, som kommer til ROBUS, der kan tages op i det 
tværsektorielle faglige forum.  

Figuren viser barnets eller den unges vej i systemet og hvorledes det tværsektorielle faglige forum kan tænkes ind 
her som et redskab til at kvalificere, at barnet får den rette indsats.  

På kommunalt niveau skal projektet styrke 
samarbejdet mellem almen praksis og 
kommunen om at afprøve kommunale indsatser 
til barnet/den unge inden en henvisning til BUC. 
Projektet vil trække på erfaringer fra et 
igangværende satspuljeprojekt, hvor 
Frederiksberg Kommune har en aftale med 
almen praksis på Frederiksberg om, at børn med 
trivselsproblemer kan henvises direkte til 
vurdering og indsats i Frederiksberg Kommunes 
fællesrådgivning.  

Rådgivning af kommunerne  
Der etableres rådgivning og vejledning fra det 

regionale team til de deltagende kommuner. Denne rådgivning kan være ad hoc og omfatte rådgivning/sparring 
omkring enklere sager. Formen for rådgivningen (fx telefon/video/ ”åben dør rådgivning”/fast 
rådgivningstid/booking), indholdet af rådgivningen og den præcise målgruppe af fagprofessionelle der kan anvende 
rådgivningen vil blive fastlagt og afprøvet i projektperioden.  

Kompetenceudvikling/ opkvalificering 
Kompetenceudvikling og opkvalificering skal ske i forhold til de opgaver/funktioner de fagprofessionelle i BUC og 
kommunerne skal varetage.  
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Elementer af kompetenceudviklingen for de fagprofessionelle i kommunerne vil være generelle og omkring 
grundforståelse i psykopatologi, mens andre moduler knytter an til de specifikke indsatsspor og symptomer på 
psykiske lidelser, fx tegn på selvskade i forhold til tidlig opsporing. Kompetenceudviklingen afholdes af det regionale 
team eller eksterne udbydere, og der indhentes særligt specialiserede kompetencer ved behov. Den endelig form for 
kompetenceudvikling vil blive udarbejdet i projektets udviklingsfase, men kan fx bestå af faglige oplæg samt øvelser 
og refleksion på baggrund af cases.  

Både fagprofessionelle i BUC og kommunerne vil deltage i uddannelse ift. de specifikke programmer, der skal 
anvendes i indsatssporene, fx Cool Kids og De Utrolige År (se bilag 1). 

Supervision i kommunerne 
Der vil ske en opkvalificering af de kommunale fagprofessionelle ligesom nogle fagprofessionelle vil skulle varetage 
nye funktioner/opgaver i forhold til nye indsatser (fx vurdering med SDQ eller varetagelse af webbaseret behandling 
med ERITA, se bilag 1).  

Hvor der er behov, vil de kommunale terapeuter og fagprofessionelle blive superviseret af erfarne medarbejdere fra 
det regionale team. For hvert af indsatssporene, hvor der er behov for supervision, vil der blive udviklet en manual 
for supervisionen, der beskriver formål, indhold, principper, organisering og intensitet for supervisionen. Endvidere 
skal det afdækkes hvilken supervisionsform (individuelt, i gruppe, pr. telefon), der er mest oplagt.  

Fælles standardiserede måleredskaber   
Der implementeres brug af standardiserede måleredskaber med henblik på at måle sværhedsgraden af de psykiske 
vanskeligheder. Ved at anvende valide afprøvede måleredskaber, fx spørgeskemaer som SDQ, sikres en ensartet og 
standardiseret psykopatologisk undersøgelse af barnet som kan danne grundlag for den kommunale beslutning om, 
hvilken type indsats, barnet har behov for, eller om der er indikation for henvisning til BUC.    

Styrkede kommunale indsatser 
Projektet skal være med til at sikre, at der er let og hurtig adgang til (så vidt muligt) evidensbaserede indsatser for 
målgruppen. I projektet vil kommunerne dels bygge på eksisterende tilbud og dels tilføje nye indsatser, som 
modsvarer behovene. Desuden har kommunerne ansvaret for at sikre brobygning til indsatser på trin 1 samt afsøge 
muligheder for samarbejder med civilsamfundet, fx headspace, TUBA m.fl. 

Den første fase af projektet vil være en udviklingsfase, hvor de deltagende kommuner har ansvar for at beskrive de 
allerede eksisterende indsatser i en ”indsatstrappe”, og hvor regionen og kommunerne i fællesskab har ansvar for at 
de specifikke indsatser bliver færdigudviklet, og at de fornødne kompetencer udvikles hos de relevante fagpersoner 
mhp. at indsatserne kan udbredes og afprøves i kommunerne med supervision fra BUC. 

De nye indsatser udvikles og målrettes til specifikke symptombilleder inden for områderne spiseforstyrrelser, 
selvskade, angst/depression og ADHD.  Grundlaget for hvordan disse indsatser vil se ud, er skitseret i bilag 1, men 
endeligt indhold og samt den kommunale organisering af indsatserne vil først foreligge efter udviklingsfasen.  

De grundlæggende tanker bag de fire indsatsspor er:  

1) Spiseforstyrrelser: Indsatsen er målrettet børn/unge i alderen 10-17 år med risikoadfærd og tegn på 
spiseforstyrrelse. Der udvikles en interventionsform med henblik på, at frontpersonale kan lave tidlig opsporing 
og der etableres hurtig hjælp til unge med tegn på spiseforstyrrelser.  

2) Selvskade: Indsatsen er målrettet unge i alderen 13-17 år med selvskadende adfærd samt deres forældre. 
Frontpersonale i skolesystemet opkvalificeres i forhold til tidlig opsporing af selvskade, samt hvordan man møder 
en selvskadende ung. Endvidere trænes terapeuter/psykologer i kommunen til at varetage det webbaserede 
behandlingsprogram ERITA. 

3) Angst og/eller depression: Indsatsen er målrettet unge i alderen 6-17 år med angst og/eller depressive 
symptomer. Forældre inddrages afhængigt af ressourcer og barnets udviklingsrelaterede behov.  Forældre, 
skolelærere, sundhedsplejen og PPR-psykologer undervises i at genkende overdreven og belastende angst, 
tristhed og/eller irritabilitet, der påvirker barnets funktion hjemme eller i skolen. Symptomerne kan vise sig ved 
bekymrende skolefravær eller tilbagetrækning fra andre aktiviteter, som det enten frygter eller mangler energi 
til. Angst og tristhed kan ledsages af vrede, irritabilitet og selvskadende adfærd. Forældre undervises i at hjælpe 
det ængstelige barn, dvs. de får hjælp til selvhjælp efter kognitive og adfærdsterapeutiske (KAT) principper. 
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Psykologer og erfarne pædagoger i kommunen oplæres i evidensbaserede KAT-programmer, herunder Cool Kids, 
der kan gives individuelt eller i gruppe. KAT-programmerne superviseres af trænede supervisorer fra BUC.  

4) ADHD: Indsatsen er målrettet børnehavebørn og indskolingsbørn med mistrivsel eller adfærdsproblemer, 
og/eller med et symptombillede, der ses hos børn med ADHD. Målgruppen er afgrænset til alderen 3-9 år. Der 
anvendes SDQ til at screene børnene. Der tilbydes De Utrolige År til forældre og professionelle omkring barnet. 
 

I bilag 1 gives en beskrivelse af de grundlæggende tanker, der er for indsatssporene, og som vil blive færdigudviklede 
og klar til afprøvning i projektets udviklingsfase.  

3. Organisering 
Tabellen viser de deltagende kommuner og deres angivelse af, hvor deres eksisterende tilbudsvifte skal styrkes med 
nærværende projekt.  

 Indsatsspor 1: 
Spiseforstyrrelser 

Indsatsspor 2: 
Selvskade 

Indsatsspor 3: 
Angst/depression 

Indsatsspor 4: 
ADHD 

København x x   

Gentofte x x x x 

Frederiksberg x x x x 

Høje-Taastrup  x x  

Lyngby-Taarbæk x x x x 

Gladsaxe x x x x 

Bornholm x x x  

Opgaver og ansvarsfordeling 

BUCs opgaver og ansvar i projektet 
BUC ser ikke børn/unge/forældre i projektet. BUCs støtte er til de fagprofessionelle i kommunerne. BUCs opgaver er:  

 At støtte kommuner i etablering af evidensbaserede indsatser til børn og unge med symptomer på bl.a. 
spiseforstyrrelser, selvskade, angst/depression og ADHD og med en sværhedsgrad svarende til trin 2 i de 
tværsektorielle forløbsprogrammer. 

 At deltage i det tværsektorielle faglige forum med regelmæssige intervaller, hvor de deltagende kommuner 
(efter tilladelse fra ung/forældre) kan bringe komplicerede sager op til faglig vurdering efter en struktureret 
”case-beskrivelse”. Formålet er bedre at kunne identificere den rette tidlige indsats og skabe fælles læring. 

 At oplære kommunerne i brug af standardiserede måleredskaber, fx SDQ 
 At bidrage til at kompetenceudvikling af de kommunale fagprofessionelle ift. øget viden om psykopatologi, tegn 

på psykisk mistrivsel, tidlig opsporing samt at kunne varetage behandling i indsatssporene 
 At yde supervision til de kommunale behandlere    

Kommunernes opgaver og ansvar i projektet 
Kommunernes opgaver er: 

 At etablere de i ansøgningen beskrevne kommunale indsatser med støtte fra BUC 
 At benytte satspuljemidlerne til at øge behandlingskapaciteten til målgruppen 
 At bringe komplicerede sager op til drøftelse i det tværsektorielle faglige forum efter tilladelse fra ung/forældre. 

At tilvejebringe den rette information før det tværsektorielle faglige forum , inkl. samtale med barnet/den 
unge/familien. Efterfølgende at følge op på drøftelserne i det tværsektorielle faglige forum sammen med 
børn/unge/forældre og iværksætte kommunal indsats.  

 At implementere brug af fælles standardiserede måleredskaber  
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 At understøtte oplæring af de kommunale fagprofessionelle ift. øget viden om psykopatologi, tegn på psykisk 
mistrivsel, tidlig opsporing, og at kunne varetage behandling i indsatssporene 

 At samarbejde med BUC om at udvikle et enkelt monitoreringssystem samt administrere monitorering af 
børn/unge, der deltager i indsatserne 

Projektledelse , projektgruppe og styregruppe  
Projektledelsen består af den regionale projektleder og den tværkommunale projektleder, som står for den 
overordnede projektledelse, gennemførelse af projektet og sikrer brobygning mellem de deltagende kommuner og 
BUC. 

Herunder nedsættes en overordnet projektgruppe for det samlede projekt med fire undergrupper svarende til de 

fire indsatsspor. Både BUC og hver af de deltagende kommuner deltager med medarbejdere i projektgruppen og 

udviklingsarbejdet.  

 

Der nedsættes en styregruppe bestående af repræsentanter fra BUC og hver af de deltagende kommuner 

 Kresten Dørup, centerchef, BUC 

 Nina Staal, klinikchef, BUC 

 Hallur G. Thorsteinsson, udviklingschef i Borgercenter Børn og Unge, er repræsentant for København indtil 
stillingen som centerchef i Center for Socialpædagogik og Psykiatri er besat   

 Lene Dalgaard, ledende psykolog, Gentofte Kommune 

 Malene Hein Damgaard, chefpsykolog, Fællesrådgivningen, Frederiksberg Kommune 

 Karen Koefoed, centerchef for Børne- og Ungerådgivningscentret, Høje-Taastrup Kommune 

 Psykologfaglig leder, Center for Uddannelse og Pædagogik, Pædagogisk Udviklingsafdeling 
Lyngby-Taarbæk Kommune, stillingen er ved at blive besat  

 Charlotte Djuraas, leder af PPR, Gladsaxe Kommune 

 Jakob Holst, ledende psykolog, Center for Børn og Familie, PPR, Bornholms Regionskommune. 

Regional organisering 
I BUC organiseres indsatsen som en del af Afdeling Ambulant med reference til afdelingsledelsen. Konkret vil der 
være tale om et mindre team ledet af en specialpsykolog og bemandet med to-tre erfarne specialiserede 
medarbejdere (psykolog/sygeplejerske/pædagog eller socialrådgiver). Teamet varetager arbejdet i den Koordineret 
Fælles Funktion samt støtten til kommunernes indsatser inden for angst/depression og ADHD. Teamet inkluderer 
faglig støtte fra en speciallæge samt en akademisk medarbejder (budget, procesledelse, projektstyring, koordinering, 
afrapportering og evaluering etc.).Teamet vil være udgående trække på erfaringerne fra det igangværende 
satspuljeprojekt Tværgående Udgående Teams (TUT). 
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De øvrige regionale ressourcer benyttes i Ambulatorium for Spiseforstyrrelser (B132) samt det nyoprettede 
regionale ”Team for selvskade” i B195 (Under forudsætning af positivt tilsagn på satspuljeansøgningen 
”Kapacitetsudvidelse og opkvalificering af behandlingen for selvskadende patienter i børne- og ungdomspsykiatrien i 
Region Hovedstaden: Oprettelse af team for selvskade” fra 3. april 2018). Her er der tale om 1-2 
psykologer/sygeplejersker pr. team. I begge ambulatorier arbejdes der med faglig støtte til indsatsen fra en 
speciallæge i afsnittet. 

Seniorforsker Pia Jeppesen tilknyttes projektet med den opgave at støtte projektledelsen og projektgruppen med 
faglig sparring og rådgivning. Pia Jeppesen er speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri, ph.d., seniorforsker, ekstern 
klinisk lektor og forskningsleder for Mind My Mind projektet. Mind My Mind-forskningen udføres i 
Forskningsenheden, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Region Hovedstadens Psykiatri. Psykiatrifonden er 
projektejer af Mind My Mind, og projektet finansieres af TrygFonden. I Mind My Mind arbejder Pia Jeppesen med at 
udvikle og afprøve et program for hurtig og effektiv psykologisk behandling til danske skolebørn med angst, 
depressive symptomer og adfærdsproblemer. Projektet bidrager med ny viden om metoder, der kan understøtte 
udbredelsen af tidlige og forebyggende indsatser i danske kommuner. Pia Jeppesen vil trække på de hidtidige 
erfaringer med at udvikle og afprøve Mind My Mind i fire danske kommuner. Pia Jeppesen har samlet 25 års erfaring 
med klinik og forskning indenfor psykiatrien; hun har arbejdet med tidlige og forebyggende indsatser til forskellige 
grupper af børn og unge og med at omsætte forskningsviden til brug i praksis. 

Kommunal organisering 
Den organisatoriske placering og lokale forankring af projektet i kommunerne varierer fra kommune til kommune. I 
bilag 2 fremgår det for hver enkelt kommune, hvilke forvaltninger og forventede medarbejdergrupper, der indgår i 
projektet.  

Budgetmidler til kommunerne er fordelt på baggrund af aftalte principper og vægte ift. befolkningstal, indsatsens 
tyngde (både ift. ressourceforbrug og antal forventede børn/unge i målgruppen), samt hvor mange indsatsspor 
kommunen har forpligtet sig på at løfte. Kommunerne vil fordele ressourcerne på de medarbejdere, der skal løfte de 
konkrete indsatser, som kommunen har tilsluttet sig i projektet. (Se budgetfordeling i samarbejdsaftale samt 
ansøgningsskema). 

For områderne rettet mod spiseforstyrrelse og selvskade vil der blive indgået tværkommunale faglige fællesskaber 
med videndeling og erfaringsudveksling omkring de aktiviteter og indsatser, der skal løftes kommunalt. Det 
tværkommunale faglige fællesskab omkring spiseforstyrrelser planlægges forankret i ROBUS, Københavns 
Kommunes ambulante specialiserede tilbud til spiseforstyrrelser, hvor der allerede er et relevant fagligt miljø. Det 
tværkommunale faglige fællesskab omkring selvskade planlægges forankret i det allerede etablerede 4K samarbejde 
(4K er et samarbejde mellem de fire kommuner Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal. Rudersdal 
Kommune indgår ikke i denne ansøgning), hvor der allerede er etableret et tværkommunalt samarbejdsforum.  

4. Proces - og tidsplan  
Projektet gennemføres fra september 2018 til december 2021.  

Projektet har to overordnede faser:  

1. Opstarts- og udviklingsfase: September 2018 - juli 2019 (11 mdr.): 

Opgaver i udviklingsfasen:  

 Projektopstart og personalerekruttering 

 Etablering af projektgruppe, som mødes regelmæssigt omkring udviklingsarbejdet. Mødekadencen i 

projektgruppen vil være mest intensiv i udviklingsfasen 
 Udarbejdelse af detaljeret projektplan  
 Udvikling af den transdiagnostiske tilgang med de fælles elementer. Det vil sige metode og principper for det 

tværsektorielle faglige forum, rådgivning af kommunerne, kompetenceudvikling/opkvalificering, supervision 
samt fælles standardiserede måleredskaber 

 Udvikling af de fire specifikke indsatsspor 

 Udvikling af den/de organisatorske struktur(er): lokalt i kommunerne, tværkommunalt (faglige fællesskaber) og 
tværsektorielt mellem kommuner og BUC 
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 Hver deltagende kommune har ansvar for at beskrive deres allerede eksisterende indsatser i en indsatstrappe  

 Lokale aftaler i kommunerne med institutioner fx skoler om det frontpersonale, der skal involveres i projektet 

 Tilrettelæggelse og planlægning af kompetenceudvikling og uddannelse   

 Uddannelse af personale i kommuner og BUC påbegyndes  

 Datagodkendelser (ERITA; webbaseret monitorering) 

 Udvikling af IT-løsninger (ERITA; webbaseret monitorering; hjemmeside) 
 

Udviklingsarbejdet gennemføres af projektgruppen og styres af projektledelsen. De kommunale 
projektgruppemedlemmer tager ansvar for at informere og videndele om projektet på tværs af kommunens 
forvaltninger. I denne fase vil frivillige organisationer (eks. headspace, TUBA eller lign.), patientorganisationer og 
praktiserende læger blive inddraget efter ønske og behov.  

Udviklingsfasen afsluttes med et seminar om den forestående første afprøvning af projektets model og indsatser.  

Efter udviklingsfasen foreligger en detaljeret projektplan som indeholder: 

 Detaljeret beskrivelse af de fire indsatsspor 

 Den konkrete organisering af det tværsektorielle faglige forum  

 Fastlagte succeskriterier for det overordnede projekt og de fire indsatsspor, gerne i samarbejde med ekstern 
evaluator 

 Plan for afprøvning af indsatser i kommunerne 

 Beskrivelse af monitorering og indikatorer 
 

2. Skalerbar afprøvningsfase, august 2019- december 2021: 

Indledende afprøvning: august 2019-august 2020 (13 mdr.) 

 Opstart af de fire indsatser i kommunerne: Indsatserne afprøves først i mindre skala og tilpasset hver enkelt 
kommune ift. organisering og kapacitet 

 Fortsat og løbende uddannelse af personale i kommuner og BUC  

Midtvejsevaluering: august 2020 

 Midtvejsevaluering (evt. i samarbejde med ekstern evaluator) mhp. læring og justering af projektets model og 
indsatserne 

Fortsat afprøvning: september 2020-december 2019 (16 mdr.) 

 Afprøvningen i større skala og tilpasset hver enkelt kommune ift. organisering og kapacitet 

 Fortsat og løbende uddannelse af personale i kommuner  

Løbende opgaver:  

 Årlige afrapporteringer til SST 

 Løbende samarbejde med ekstern evaluator 

 Løbende erfaringsopsamlinger med henblik på læring og justering af projektets model og indsatserne. Dette 
gøres dels ved projektgruppemøder og dels ved læringsseminarer/workshops for den større kreds af 
projektdeltagere i BUC og de deltagende kommuner   

 Løbende møder i styregruppen: I opstarts-og udviklingsfasen vil mødekadencen være hyppig mhp. på at 
fastholde enighed og fremdrift i udvikling af projektet 

5. Monitorering og afrapportering  

Monitorering af projektet  
I udviklingsfasen afsøges muligheden for at benytte et simpelt web-baseret system til monitorering af deltagende 
børn/unge i projektet. Formålet er kvalitetskontrol af indsatserne og monitorering af forløbene i projektet. 
Websystemet skal kunne administreres i kommunerne.  

Systemet skal som minimum indeholde: 
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 Baggrundsoplysninger om barnet/den unge (køn, alder) 

 Måling af barnets/den unges symptomer ved start og slut (fx SDQ) 

 Hvilken indsats barnet har modtaget. 

Data opsamles i en kommunal database med kommunen som dataansvarlig ejer. Kommunerne anmelder selv denne 
database til Datatilsynet. Den kommunale tovholder indhenter informeret samtykke fra forældrene, opretter 
barnet/den unge i databasen, og derefter sendes spørgsmål elektronisk til barn/ung/forældre.   

Denne database vil sikre monitorering af deltagerne i projektet og antallet af deltagere kan følges, ligesom 
progression i det enkelte barns forløb.  

Derudover vil monitoreringen af projektet i projektperioden tage udgangspunkt i om de beskrevne aktiviteter i 
proces- og tidsplanen afholdes (jf. den detaljerede projektplan). 

Opstarts -og udviklingsfasen monitoreres og dokumenteres ved den detaljerede projektplan samt om de beskrevne 
aktiviteter er afholdt.  

Uddannelse monitoreres og dokumenteres ved: 

 Gennemførte kurser 

 Antal deltagere – opgjort på faggruppe, kommune, sektor 

Afprøvning monitoreres og dokumenteres ved: 

 Indikatorer til at monitorere afprøvning af indsatserne vil være: 
o Hvor mange børn/unge får en indsats? Opgjort på kommuner og indsatser 
o Hvor ofte anvendes det tværsektorielle faglige forum? 
o Hvor ofte anvendes rådgivning og supervision?  Hvilke faggrupper; hvilke kommuner? 

 Midtvejsevaluering og notat herfra  

Indikatorer til at monitorere afprøvningen af projektets model og de fire indsatsspor vil blive endeligt fastlag i 
udviklingsfasen.   

Afrapportering af projektet 

Årlige statusrapporter 
Der vil blive udarbejdet årlige statusrapporter til SST, hvor det pågældende års gennemførte projektaktiviteter vil 
blive afrapporteret, ligesom der vil blive aflagt status på om projektet og afprøvningen forløber planmæssigt.  

Endelig afrapportering  
Ved afslutning af projektet i 2021 vil projektet lave en afsluttende status, der forholder sig til projektets samlede 
gennemførte projektaktiviteter og afprøvning. Herunder om projektet har levet op til sit overordnede formål om at 
udvikle og afprøve en model for en koordineret fælles funktion og etablere og afprøve fire indsatsspor sv.t. de fire 
mest almindelige former for psykiske helbredsproblemer blandt børn og unge indenfor hhv. spiseforstyrrelser, 
selvskade, angst og/eller depression og ADHD.  

Afrapporteringen vil indeholde en erfaringsopsamling i forhold til projektets samlede aktiviteter, faser, leverancer og 
resultater. Dette vil omfatte beskrivelse af modellen for en koordineret fælles funktion og de fælles tværgående 
elementer og afprøvning af disse. Beskrivelse af de fire indsatsspor inkl. rapportering om deltagelse (antal forløb, 
fordelt på køn, alder, kommune) afbrudte forløb, ændringer i symptom- og funktionsniveau.  

Der tilknyttes ekstern evaluator til projektet, og det forventes at evaluator i samarbejde med projektansøger vil 
afrapportere mere detaljeret på projektets succeskriterier og mål.  
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Bilag 1: Beskrivelse af indsatsspor til symptomer på hhv. spiseforstyrrelse, 

selvskade, angst/depression og ADHD 
 

Grundlaget for hvordan de fire kommunale indsatsspor ser ud, er skitseret i de fire nedenstående tabeller.  Det 

endelige indhold samt den kommunale organisering af indsatserne vil blive færdigudviklet og være klar til afprøvning 

efter projektets udviklingsfase.  

 

Indsatsspor: Symptomer på spiseforstyrrelser  

6 kommuner deltager: København, Gentofte, Frederiksberg, Lyngby-Taarbæk, Gladsaxe, Bornholm  

Baggrund Undersøgelser viser, at der er et stort mindretal af især unge kvinder, som udviser risikoadfærd for 
spiseforstyrrelser. Ifølge Børnerådet er hver fjerde pige i 9. klasse i risiko for at få en 
spiseforstyrrelse (Børnerådet,2016). Andelen af unge kvinder med risikoadfærd for 
spiseforstyrrelser er lige højt for de 16-20-årige viser en rapport lavet for Statens Institut for 
Folkesundhed og Sundhedsstyrelsen (Waaddegaard M, 2002). Ifølge Sundhedsstyrelsen er der 
desuden de seneste 10 år sket en udvikling i antallet af børn og unge, som diagnosticeres med en 
spiseforstyrrelse i børne- og ungepsykiatrien (Sundhedsstyrelsen,2017).  
Når en ung har udviklet en diagnosticerbar spiseforstyrrelse, er det vigtigt at tilbyde specialiseret 
behandling straks fremfor at ”se an” eller først afprøve ikke-specialiserede interventioner. Der er 
klar evidens for, at tidlig behandling, rettet mod kernesymptomerne bedrer prognosen 
(Sundhedsstyrelsen, 2016; Treasure & Russell ,2011). Det er derfor vigtigt, at de fagpersoner, der 
møder de unge i de almene kommunale arenaer, ved hvad de skal være opmærksomme på, og 
hvem de kan kontakte, når der opstår bekymring om, hvorvidt et barn/en ung har/er på vej til at 
udvikle en spiseforstyrrelse. 
 
Tidlig indsats kan forstås som primær forebyggelse, hvor der opspores tidlige tegn på mistrivsel 
(f.eks. tidlige tegn på spiseforstyrrelse) og der iværksættes en tidlig intervention.  
 

Formål I lyset af ovenstående ønsker vi at udvikle og afprøve en tidlig indsats for unge med risikoadfærd for 
spiseforstyrrelser samt unge med tidlige symptomer på spiseforstyrrelse. Mere specifikt: 
 

 At udvikle en tidlig interventionsform til unge med risikoadfærd og tidlige tegn på spiseforstyr-
relser, på baggrund af afdækning af eksisterende indsatser i internationalt perspektiv. 

 At udvikle og afprøve et koncept for opkvalificering af frontpersonale i de deltagende 
kommuner med fokus på tidlige tegn samt støttemuligheder.  

 At styrke det tværsektorielle samarbejde om unge med begyndende spiseforstyrrelser  
  

Målgruppe  Den primære målgruppe for indsatsen er børn og unge i alderen 10-17 år med risikoadfærd 
samt tidlige symptomer på spiseforstyrrelser. Kendte risikofaktorer er bl.a. høj krops-
utilfredshed, oplevet pres for tyndhed (fra familie, venner, medier m.v.), internalisering af 
tyndhedsideal, overevaluering af udseende som det mest afgørende for selvværd, forhøjet BMI 
samt ændret fokus og/eller vaner i forhold til kost og motion.  

 De sekundære målgrupper er forældrene til primærmålgruppen samt frontpersonale (lærere, 
sundhedsplejersker, tandplejen m.m.).  

  

Indsats Afdækning 
Da der i dansk sammenhæng ikke er udviklet en målrettet tidlig interventionsform på dette område 
afsættes der i opstartsperioden tid og midler til en afdækning af evidensbaserede indsatser afprøvet 
i udlandet. Denne afdækning skal kvalificere nedenstående foreløbige elementer.  
 
Tidlig opsporing 
Det er hensigten, at unge med symptomer på spiseforstyrrelse opspores tidligst muligt og hurtigt 
tilbydes hjælp på rette niveau, enten i form af en tidlig indsats eller, hvis symptomerne er mere 
fremskredne, regional behandling. Risikofaktorer og tidlige tegn er oftest til stede længe før en 
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spiseforstyrrelse kan diagnosticeres. Det er vigtigt, at frontpersonale er opmærksomt på disse og har 
let adgang til information og sparring mhp. vurdering af alvorsgraden og behovet for hjælp. 
 
Der skal udvikles kommunikationsmateriale, fx en webside, med information om tidlige tegn, 
handlemuligheder, henvisningsmuligheder mm. Dette målrettes såvel frontpersonale som unge og 
deres forældre. 
 
De kommunale medarbejdere uddannes til at kunne varetage en oplysende og rådgivende funktion 
over for lærere, studievejledere mm., med fokus på tegn på spiseforstyrrelser, tidlige støtte- og 
handlemuligheder samt rettidig henvisning til tidlig indsats eller regional behandling. 
  
Tidlig indsats  
Det skal først afklare, hvilke programmer indsatsen skal omfatte, på baggrund af evidensstudier og 
matchet til den aktuelle målgruppe og dansk kulturel kontekst. Ud fra aldersspændet i målgruppen 
må det forventes, at indsatsen skal kunne rette sig mod såvel den unge som forældrene. Flere 
programmer har i udlandet vist effekt i reduktion af etablerede risikofaktorer for spiseforstyrrelser. 
Et eksempel på et sådant program er ”The Body Project”, som er en gruppebaseret intervention på 4 
gange en times varighed, som indeholder mundtlige, skriftlige og adfærdsbaserede øvelser og 
hjemmeopgaver. Programmet skal oversættes og/eller tilpasses, pilotafprøves og uddanne 
facilitatorer til interventionen. Det skal undersøges, hvilke muligheder der er for at koble 
interventionen på eksisterende tilbud i kommunerne. 
  

 
Referencer: Indsatsspor spiseforstyrrelser 

 Børnerådet (2016): Børneindblik. Analysenotat fra Børnerådet Nr. 5/2016.  

 Waaddegaard M. (2002): Risikoadfærd for udvikling af spiseforstyrrelser blandt danske kvinder. Statens Institut for 
Folkesundhed og Sundhedsstyrelsen 

 Sundhedsstyrelsen (2017): Forløbsprogram for børn og unge med spiseforstyrrelser.  

 Sundhedsstyrelsen (2016): National klinisk retningslinje for behandling af anoreksi. 

 Treasure J, Russell G. (2011): The case for early intervention in anorexia nervosa: theoretical exploration of maintaining 
factors. Br J Psychiatry. Jul 1;199(1):5–7. 
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Indsatsspor symptomer på selvskade 

Alle 7 kommuner deltager: København, Gentofte, Frederiksberg, Høje-Taastrup, Lyngby-Taarbæk, Gladsaxe, 
Bornholm 

Baggrund Flere og flere børn og unge udviser ikke-suicidal selvskade ved at skære, brænde, slå eller kradse sig 
til blods. Tidligere forekom selvskade næsten udelukkende hos mennesker med psykiske lidelser, 
men den stigning, der er sket i de forløbne 20 år her i landet, involverer ligeledes unge mennesker 
uden psykisk sygdom. Undersøgelser af ikke-kliniske populationer viser, at mellem en femtedel og 
en tredjedel af unge i baggrundsbefolkningen har haft mindst én episode af selvskade i løbet af 
deres liv (ViOSS, 2015; Møhl & Skandsen, 2012; Børnerådet, 2016). Kun en tredjedel af landets 
kommuner har målrettede tilbud til selvskadende børn og unge (ViOSS, 2013). Disse tilbud er 
ustrukturerede og forskelligartede. Desuden har fagpersoner (fx lærere, PPR og sundhedsplejersker) 
begrænset viden om selvskade, og efterlyser henvisningsmuligheder. I psykiatrien tilbydes kun 
behandling til unge, der ud over selvskade har andre psykiske lidelser eller unge, der udviser 
selvmordsadfærd. Mulighederne for at få rettidig hjælp og specialiseret behandling for selvskade i 
Danmark er derfor begrænsede, alt imens forekomsten af selvskade er stigende (Zøllner, 2014). 
Indeværende projekt henter inspiration fra Sveriges Nationella Självskadeprojektet, som startede i 
2011. 
Visionen er at udvikle indsatser for at reducere antallet af unge, der skader sig selv. Dette skal ske 
gennem tidlig opsporing og rettidig, målrettet behandling. Det er dokumenteret, at hurtig, 
lettilgængelig hjælp, der kommer umiddelbart efter første selvskade-episode, signifikant reducerer 
fremtidig selvskade og øvrig brug af psykiatrien efterfølgende (Morgan et al., 1993). Projektets 
hovedvision er, at selvskade hos børn og unge opdages og behandles så tidligt i selvskade-forløbet 
som muligt for at undgå konsekvenser i form af psykisk og fysisk afhængighed (Rubæk & Møhl, 
2016), selvmordsadfærd (Whitlock & Knox, 2007), social smitte (Jarvi et al., 2013), drop-out fra 
uddannelser, omkostninger i sundhedssystemet og generel mistrivsel (Tsiachristas et al., 2017).  
 

Målgruppe  Målgruppe 1: Unge fra 13 til 17 år i Region Hovedstaden uden tilknytning til psykiatrien med 
direkte selvskadende adfærd, som har skadet sig selv minimum fem gange i det forgangne år, 
og dermed opfylder kriterierne for forsknings-diagnosen Non-Suicidal Self-Injury (NSSI) i DSM-5. 
Baseret på en svensk undersøgelse antages det, at omkring 6,7 % af de unge i denne 
aldersgruppe opfylder kriterierne for NSSI, dvs. ca. 1-2 i hver klasse (Zetterqvist et al., 2013). 

 Målgruppe 2: Forældre til unge i ovenstående målgruppe. 

 Målgruppe 3: Fag- og frontpersonale i kommunerne som fx sundhedsplejersker, lærere, PPR og 
skolepædagoger (opkvalificering og tidlig opsporing). 

 

Indsats Opkvalificering og kompetenceudvikling af frontpersonale i kommuner:  
Dette bestående af gratis web-baseret uddannelse til fagpersoner indenfor skolesystemet 
(målgruppe 3) i tidlig opsporing af selvskade samt hvordan man bedst møder en selvskadende elev 
(en version - Selvskade ABC - er allerede udviklet i et samarbejde mellem Region Hovedstaden og 
Videnscenter om Spiseforstyrrelser og Selvskade (ViOSS), og klar til anvendelse). 

 
Det foreslås, at der er særligt fokus på kompetenceudvikling af sundhedsplejersker, således at de 
ved det obligatoriske sundhedsplejerskebesøg i folkeskolens udskoling (7.-9. klasse) har bedre 
forudsætninger for at opspore de elever, der skader sig selv. Kompetenceudviklingen vil centrere sig 
om at opdage tidlige tegn på selvskade, at spørge kvalificeret og hensigtsmæssigt ind til elevens 
selvskade, at fastslå sværhedsgrad og henvise til rette indsats og evt. behandling (jfr. 
nedenstående). Denne erfaring vil danne grundlag for, at der i projektperioden bliver afsøgt fordele 
og ulemper ved at indføre rutinemæssig screening for selvskade ved sundhedsplejerskebesøg i 
folkeskolens udskoling.  
 
Lokalt og lavintensivt tilbud til behandling af selvskade (ERITA) :  
Der er i forskningslitteraturen konsensus om, at den væsentligste drivkraft for selvskadende adfærd 
er følelsesregulering (Brausch & Girresch, 2012; Klonsky & Muehlenkamp, 2007; Nock, 2010; Turner, 
Austin & Chapman, 2014). Behandlingsformer, der adresserer følelsesregulering, har da også mest 
veldokumenteret effekt på selvskade, men kendetegnende for eksempelvis dialektisk adfærdsterapi 
(DBT) og mentaliseringsbaseret terapi (MBT) er, at de er intensive og meget indgribende i klientens 
dagligdag. Emotion Regulation Group Therapy (ERGT) er en nyere, lavintensiv 
tillægsbehandlingsform, der blev udviklet i USA i starten af 00’erne. ERGT fokuserer målrettet på at 
bedre evnen til følelsesregulering, og har vist gode resultater i forhold til at reducere selvskade mv. 
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(Gratz & Gunderson, 2006; Gratz & Tull, 2011; Gratz, Tull & Levy, 2014; Sahlin et al., 2017). I Sveriges 
nationale selvskadeprojekt har man i tæt samarbejde med ophavspersonerne til ERGT tilpasset 
behandlingen til unge. Denne behandling kaldes Emotion Regulation Individual Therapy for 
Adolescents (ERITA), og det første studie har vist god effekt af behandlingen (Bjureberg et al., 2017). 
For at øge adgangen til behandlingen har man efterfølgende i Sverige udviklet en internetbaseret 
udgave af ERITA, som indledningsvist blev afprøvet i Stockholm og omegn (Bjureberg, 2018; 
Bjureberg et al., in press), og som, grundet lovende resultater, siden 2017 har været nationalt 
udbredt i et stort randomiseret kontrolleret studie. 
 
Der ses en sammenhæng mellem udviklingen af selvskadende adfærd og dysfunktionaliteter i 
familier (såsom fx et invaliderende omsorgsmiljø), ligesom gode familierelationer kan have en 
beskyttende effekt (Byrne et al., 2008; Power et al., 2009; Raphael, Clarke & Kumar, 2006; Wester et 
al., 2015). Få studier har undersøgt effekten af at involvere forældrene i behandlingen af unges 
selvskade og selvmordsadfærd, og de studier peger på, at den bedste behandlingseffekt opnås, når 
forældrene inddrages i behandingen (Glenn, Franklin & Nock, 2015; Ougrin et al., 2015). 
 
Indeværende projekt vil tilbyde behandling til selvskadende unge med det web-baserede 12-ugers 
behandlingsprogram ERITA, som har moduler både til den unge og dennes forældre (målgrupperne 
1 og 2). Den unge kommer sammen med sine forældre til forsamtale og afsluttende samtale hos 
den/de kommunale terapeuter, og herudover vil behandlingen foregå over internettet, hvorfor den 
griber minimalt ind i den unges dagligdag, og ikke virker stigmatiserende - og hvorfor behandlingen 
er lige for alle unge uanset bopæl. Under hele behandlingen er både den unge og forældrene i 
kontakt med en terapeut via internettet. Den unge monitorerer sit humør, sin selvskade og 
eventuelle selvmordstanker via en app, hvilket giver terapeuten mulighed for at reagere på 
pludselige forværringer i humør eller ved tanker om selvmord. Bliver den kommunale terapeut 
bekymret fx omkring selvmordsrisiko hos en ung, så vil der være direkte adgang til at rådføre sig 
med en medarbejder i det regionale team for selvskade (jfr. nedenstående), som organisatorisk er 
forankret under Kompetencecenter for selvmordsforebyggelse. Her vil der blive foretaget en 
vurdering af, om den unge (via henvisning fra vagtlæge eller egen læge) skal til akut vurdering og 
evt. behandling i børne- og ungdomspsykiatrien.  
 
Under forudsætning af positivt tilsagn på satspuljeansøgningen ”Kapacitetsudvidelse og 
opkvalificering af behandlingen for selvskadende patienter i børne- og ungdomspsykiatrien i Region 
Hovedstaden: Oprettelse af team for selvskade”, vil der med midler fra dette projekt blive tilføjet en 
ekstra medarbejder i det nyoprettede regionale ”team for selvskade”. Denne medarbejder vil stå for 
at uddanne lokale terapeuter i kommunerne (psykologer eller lignende) i at udføre behandling med 
ERITA, ligesom de vil bistå med implementeringen af ERITA i kommunalt regi og løbende supervisere 
terapeuterne ift. behandlingsformen.   
 
Professor ved Aalborg Universitet, Bo Møhl, vil som en af landets førende eksperter på selvskade-
området blive tilknyttet projektet som sparrings-partner for at sikre en høj faglig kvalitet. 
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Indsatsspor: Symptomer på angst/depression 

6 deltagende kommuner: Gentofte, Frederiksberg, Høje-Taastrup, Lyngby-Taarbæk, Gladsaxe, Bornholm 

Baggrund De mest almindelige psykiske helbredsforstyrrelser hos børn og unge er angst og depression, og 
mindst en femtedel af alle børn og unge har inden voksealderen en periode med angst og/eller 
depressive symptomer i en grad, der belaster dem og påvirker deres funktion (Copeland, Shanahan, 
Costello, & Angold, 2011). Det svarer til ca. 5-10 pct. af alle unge indenfor de sidste 6-12 måneder 
har et indikeret behov for tidlige og forbyggende indsatser. Angst er den allermest almindelige 
problemstilling i barne- og ungealderen (Polanczyk, Salum, Sugaya, Caye, & Rohde, 2015), men 
forekomsten af depressive tilstande stiger efter puberteten (Costello, Copeland, & Angold, 2011), 
især hos pigerne. Uden hjælp er der en øget risiko for, at de psykiske helbredsproblemer persisterer 
(Kessler et al., 2012) og udvikler sig til sværere og mere behandlingskrævende fysiske, psykiske og 
sociale problemer (Copeland, Wolke, Shanahan, & Costello, 2015) med belastning af familien 
(Meltzer, Ford, Goodman, & Vostanis, 2011) og store samfundsmæssige omkostninger til følge (Snell 
et al., 2013). 
Tidlig identifikation og behandling af de emotionelle problemer i barne- og ungealderen kan således 
antageligt forebygge sværere psykiske sygdomme og mere komplekse sociale vanskeligheder senere 
i livet.   
Der er på nuværende tidspunkt bedst evidens for gavnlige effekter af psykologiske interventioner 
med kognitiv adfærdsterapi (KAT/CBT) til forebyggelse og behandling af angst og depressive 
tilstande hos børn og unge (Higa-McMillan, Francis, Rith-Najarian, & Chorpita, 2016; James, James, 
Cowdrey, Soler, & Choke, 2015; Reynolds, Wilson, Austin, & Hooper, 2012). Effekter er størst ved 
angst (Weisz et al., 2017), mens effekterne er mere begrænsede ved depression, uanset valg af 
behandling (Weisz, McCarty, & Valeri, 2006).  Det er vigtige at involvere forældrene (Sun, Rith-
Najarian, Williamson, & Chorpita, 2018) svarende til barnets udviklingsmæssige behov.      

Målgruppe Angst og depressive symptomer er en del af den normale udvikling, og det kan derfor være 
vanskeligt at adskille normal og forbigående angst fra angst som psykisk lidelse. Det afgørende er 
om de emotionelle problemer er ’overdrevne’ og ude af proportion set i forhold til barnets alder, 
udviklingstrin og situation. Desuden er det vigtigt at undersøge om barnet er ulykkeligt eller på 
anden måde belastet af symptomerne og om symptomerne eller den undgåelsesadfærd som de 
udløses, betyder at barnet begrænses i sin livsudfoldelse og dermed i en sund psykisk udvikling.  
Angst og depressive symptomer kan vise sig forskelligt i forskelige aldre.  
 
Eksempler på angst symptomer:   
• Er konstant bekymret og stiller mange spørgsmål for at blive beroliget 
• Vil ikke være alene hjemme bare et øjeblik eller sove alene i sin egen seng 
• Er specielt bange for – eller prøver at undgå – sociale situationer, fx at møde nye mennesker eller 
gøre noget, mens andre ser på, dt kan være at fremlægge i klassen eller at spise sammen i 
frikvarteret 
• Har alvorlige anfald af panik, der kommer ”som lyn fra en klar himmel” og 
tilsyneladende uden nogen særlig årsag 
• Viser overdreven frygt for bestemte situationer eller ting såsom mørke, 
hunde, blod, tandlæge og lægebesøg, menneskemængder eller det at være 
væk hjemmefra 
• Klager over hovedpine, mavepine eller kvalme, er bange for at kaste op, 
bliver svimmel, tør i munden, får hjertebanken, kvælningsfornemmelse 
eller kan ikke få vejret 
 
Eksempler på depressive symptomer:   
• Er meget trist, ulykkelig, ked af det eller græder meget 
• Bliver sur og irritabel over små ting og er svær at opmuntre 
• Virker træt og keder sig hele tiden 
• Mangler lyst eller interesse i ting, som plejer at være spændende for det 
at lave 
• Spiser meget mere eller meget mindre end normalt 
• Har svært ved at falde i søvn eller sover mere end sædvanligt 
• Virker opkørt eller rastløs meget af tiden 
• Føler sig værdiløs eller har overdreven skyldfølelse, ser sort på fremtiden 
• Har fået usædvanligt svært ved at koncentrere sig sammenlignet med tidligere 
• Stigende skolefravær 
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Angst og depressive symptomer er forandringer i indre følelsesmæssige tilstande, som kan være 
svære for barnet, at fortælle om. I nogle tilfælde opdages barnets mistrivsel først via den 
undvigende eller kravafvisende adfærd, der følger af barnets forsøg på at undgå situationer, som det 
er bange for eller føler sig utilstrækkelig og opgivende i forhold til. Dvs. at bekymrende skolefravær 
(sv.t. mere end 10 pct. fravær i de seneste 3 mdr.), uforklarlige fysiske klager, social tilbagetrækning, 
selvskade, misbrug, risikoadfærd etc. kan være tegn på underliggende psykiske forstyrrelser som fx 
angst og depression.              

 Målgruppen er børn/unge og deres forældre, der henvender sig med bekymringer sv.t. 
overstående. Egen læge, skolelærer, pædagoger og andre fagprofessionelle med bekymringer 
for et barns mistrivsel vil blive bedt om at støtte forældrene i at søge hjælp via den fælles 
faglige funktion mhp en afklaring af barnets samlede problemstillinger, herunder den specifikke 
psykopatologi.  

Indsatser Ad angst 
Trin 1: 
Psykoedukation og vejledning af forældre i at hjælpe det ængstelige barn. Dette kan ske med 
udgangspunkt i bogen ”Hjælp dit ængstelige barn” som er en trin-for-trin guide der henvender sig 
direkte til forældre. Programmet er målrettet familier der har ressourcer til selv at gennemføre 
træning med barnet efter de kognitive og adfærdsterapeutiske (KAT) grundprincipper med 
eksponering for den/de frygtede situationer, kognitiv og omstrukturering af negative automatiske 
tanker til mere hjælpesomme tanker, der muliggør ny og modig adfærd.  Se  
http://psy.au.dk/cebu/om-vores-forskning/forskningsprojekter/cool-kids-biblioterapi/ 
 
Trin 2: 
De mest anvendte KAT/CBT-programmer til behandling af angst hos børn er gruppebehandling med 
”Cool Kids” og for unge ”Chilled”. Forældre involveres som støtte for barnets træning og 
hjemmearbejde. Randomiserede kontrollerede studier af ”Cool kids” sammenlignet med 
ventelistekontrol har vist signifikante gavnlige effekter af cool kids, både internationalt og i Danmark 
(Arendt, Thastum, & Hougaard, 2015). 
Det danske Cool Kids program er allerede et standard tilbud i flere danske kommuner og 
implementering og fastholdelse af Cool kids understøttes af uddannelser i både offentligt og privat 
regi, og der er senest udviklet en dansk certificeringsmodel. Evidensen vedrører programmet når det 
udbydes af psykologer der er trænede i manalen og som modtager regelmæssig supervision. Cool 
kids kan også gives individuelt.  

 
Ad depressive tilstande          
Nationale og internationale kliniske retningslinjer (fx NICE guidelines) anbefaler uspecificeret 
psykoterapi, herunder KAT, som første valg ved de tidlige og milde grader af depression.  
Depression er potentielt en mere alvorlig psykisk lidelse der ofte ledsages af anden psykopatologi 
samt selvmordstanker og adfærd. Derfor anbefales alle børn og unge med depressive symptomer en 
opstart i den fælles faglige funktion under rådgivning/konsultativ bistand fra BUC.  
Undersøgelsen bør som minimum indeholde en samtale med barnet/den unge og forældre, en 
systematisk afdækning af den samlede psykopatologi ved klinisk samtale med psykopatologisk 
interview/udspørgen samt kortlægning af sociale, familiære og skolemæssige forhold. 
Spørgeskemaet ’Strengths and Difficulties Questionnaire’ (SDQ) (Goodman, Meltzer, & Bailey, 1998; 
Goodman, 1999) samt problemspecifikke spørgeskemaer bør bruges til at måle sværhedsgrad mhp 
monitorering af forløbet. 
Indsatsen skal planlægges med afsæt i den samlede vurdering. Den kommunale terapeut opstiller 
med bistand fra BUC en 'case-formulering' og præsentere den for familien. Herudfra hjælper 
terapeuten familien og barnet/den unge med at sætte mål for forløbet. Målene skal være specifikke, 
målbare, attraktive, realistiske og tidsbestemte (såkaldte SMART mål). Den unge og forældre 
tilbydes psykoedukation om depressive symptomer samt om behandling baseret på KAT model. De 
vigtigste KAT metoder er adfærdsaktivering og omstrukturering af automatiske negative tanker. 
Desuden er konkret rådgivning, støtte og problemløsning ift. interpersonelle konflikter, svigt og tab 
ofte centralt i depressionsbehandlingen. Der arbejdes med stress reduktion ved at støtte forældrene 
i at sænke krav og forventninger til den unge i en periode og fokusere på nærende aktiviteter og 
gode rutiner for søvn, spisning, samvær etc.  
Der udarbejdes kriseplan for håndtering af evt. selvmordsimpulser, herunder konkret anvisning om 
at søge hjælp i psykiatrisk skadestue ved akut selvmordsfare (Hopkins, Crosland, Elliott, & Bewley, 
2016). 

http://psy.au.dk/cebu/om-vores-forskning/forskningsprojekter/cool-kids-biblioterapi/


 

19 
 

Organisering 
Der er behov for uddannelse og kompetenceudvikling af de involverede psykologer samt udvalgt 
frontpersonale. 
Der skal etableres en tydelig og simpel arbejdsgang som gør det nemt for den enkelte forælder, 
lærer, psykolog etc. at reagere relevant på mistanke om angst og depression hos et barn og 
iværksætte en vurdering, der ved mistanke om depression bør gå via den fælles faglige funktion. Der 
bør indhentes SDQ besvarelse fra den unge (≥11 år), forælder og skolelærer. 
Indsatserne forankres i kommunen ved PPR-psykologerne/familiepsykologerne (alt efter 
kommunens organisering). Dette sker i tæt samarbejde med repræsentanter fra skoleafdelingen og 
eventuelt familieafdelingen.  
Der skal udvikles en standardguide til, hvilke forventninger skole, familie og psykolog kan have til 
hinanden. Eventuel opstart af forløb ved et netværksmøde med skole, forældre, psykolog samt evt. 
andre relevante aktører i henhold til, hvordan den enkelte kommune har organiseret indsatsen. 
Den enkelte kommune er ansvarlig for at opbygge eller benytte sig af eksisterende koordinerings- og 
samarbejdsstruktur, der involverer de lokale aktører, der måtte have aktier ind i indsatser omkring 
målgruppen. Kommunerne er forskelligt organiserede, hvorfor der tænkes i lokale løsninger. 
Der etableres et fast supervisionsrum hvor kommunens nøglemedarbejdere i indsatserne har 
mulighed for at få supervision/sparing med regional samarbejdspartner. 
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Indsatsspor: Symptomer på ADHD 

4 kommuner deltager: Gentofte, Frederiksberg, Lyngby-Taarbæk, Gladsaxe 

Baggrund  Prævalens for tegn på ADHD er ca. 3 - 5 % af en børneårgang (Sundhedsstyrelsen, 2017). Prævalens 
for adfærdsforstyrrelse og oppositionel adfærdsforstyrrelse (ICD-10) ligger på cirka 3 % for børn 
(Broberg et al., 2005). Da disse tal er prævalens for børn der lever op til diagnostisk kriterier, 
forventes tallene at være højere for den gruppe, som inkluderes i indsatsen, da de ikke skal leve op 
til fulde diagnostiske krav.  

Målgruppe  Målgruppen er børnehavebørn og indskolingsbørn, der identificeres med mistrivsel eller 
adfærdsproblemer, og/eller med et symptombillede, der ses hos børn med ADHD.  

 

 Kravet er at symptomerne viser sig i så stort omfang, at de skaber funktionsnedsættelse eller 
bekymring hos de voksne. Børnene kan fint inkluderes, selv om de har symptomer på anden 
mistrivsel fx: angst, tristhed oven i adfærdsforstyrrelse og/ eller tegn på ADHD. Eksklusion: sker 
hvis der er mistanke om svære tegn på ADHD, autisme og/ eller psykose.  

Indsatser Fagligt team 
Indsatsen koordineres og visiteres i et fagligt team. Teamets størrelse og faglige sammensætning, 
kan variere efter kommunernes lokale behov. Det vil dog være væsentligt at temaet ikke bliver for 
stort, eller kun består af én faggruppe, da det vurderes at det kan vanskeliggøre den koordinerede 
og fagligt brede indsats. Den tværfaglige sammensætning skal sikre at indsatsen bliver koordineret 
og sammenhængene som anbefalet til målgruppen i sundhedsstyrelsens forløbsprogram 
(Sundhedsstyrelsen, 2017). Et team kunne eksempelvis bestå af 2 PPR-psykologer, samt 2 
konsulenter (AKT/ inklusion) og en socialrådgiver. Der tilknyttes en psykolog og en miljøterapeut fra 
BUC. Én af personerne i temaet er udpeget som tovholder. 

 
Screening 
Der oplyses bredt i kommunen, både via åbne forældreaftener, E-boks, og intranet omkring 
målgruppen, hvilke tegn man skal være opmærksom på, og hvordan man kan henvende sig, såfremt 
man tænker et barn passer i målgruppen.  
 
Børn der udviser tegn på betydelig mistrivsel og lever op til målgruppekriterierne kan henvises til 
screening. Forældre eller professionelle, der beretter om målgruppen, skal kontakte tovholderen for 
projektet i den pågældende kommune. Tovholderen sender SDQ til professionelle og forældre 
elektronisk. Ud fra besvarelsen vurderes der i teamet om der er grundlag for en screeningssamtale 
med forældrene, og relevante fagpersoner. Hvis ikke sendes afslag til forældre og professionelle 
med begrundelse. Ved screeningssamtalen orienteres forældrene om evt. deltagelse i gruppeforløb 
og orienteres om at evt. professionelle tilbydes opkvalificering. Hvis forældrene ikke vurderes egnet 
eller der er mistanke om anden årsag til barnets mistrivsel, henvises til øvrige relevante fagpersoner 
i kommunen. 
 
Teamet mødes i starten 1. gang om måneden hvor der koordineres/ superviseres med psykolog og 
miljøterapeut fra BUC. Her vurderes på SDQ og screeningssamtale og hvem der skal tilbydes forløb.  

 
Evidensbaseret program, De Utrolige År 
Forældre og professionelle omring et barn der opfylder kriterierne i målgruppen tilbydes et 
evidensbaseret program, her foreslået De Utrolige År (DUÅ), da dette både retter sig til 
fagprofessionelle og forældre og er videreudviklet til børn med symptomer på ADHD (Center for 
ADHD, Aarhus). 
 
For ressourcestærke forældre tilbydes først Selvhjælpsudgaven af NFPP-SH (Daley  et al. 2013) med 
kort introduktionskursus til forældrene i brug af bogen og en ugentlig påmindelse med 
telefonopkald. Hvis der stadig ses vanskeligheder tilbydes DUÅ. 
 
 
De professionelle i teamet får kompetenceudvikling i administration af SDQ og udviklingssamtale 
forstået af BUC. De professionelle der skal være gruppeledere af forældregrupper eller gruppe for 
professionelle får efteruddannelse i afvikling af dette. 
 
De professionelle der er underviser på programmerne får løbende supervision i De Utrolige År samt 
ADHD-adfærd af psykolog og miljøterapeut fra BUC. 
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Forældre til målgruppen tilbydes forældretræningsgruppe i det evidensbaserede program De 
Utrolige År, afhængig af alder og modenhed hos barnet. Udvalgte professionelle tilbydes De utrolige 
År for professionelle grundmodul og de professionelle i skolen tilbydes tillægsmodul for skole. Både 
forældre og professionelle får et tillægsmodul for tegn på ADHD. Efter gennemførelse screenes 
børnene igen elektronisk. Ses stadig problemer hjælpes familien videre til øvrige relevante aktører. 
Grupper startes op løbende, således at der ikke bliver for lang ventetid.  
 
Såfremt en kommune allerede har dele eller alle programmer i De Utrolig År tilføjes kun de 
elementer af projektet der relevante for kommunen. 

 

Referencer: Indsatsspor ADHD 

 Sundhedsstyrelsen, 2017: Forløbsprogram for børn og unge med ADHD. 

 Broberg et al., 2005: Klinisk børnepsykologi. Udvikling på afveje. København: Hans Reitzel 132-157, 249-294 

 Daley et al. 2013: A small-scale randomized controlled trial of the self-help version of the New Forest Parent Training 
Programme for children with ADHD symptoms. Eur Child Adolesc Psychiatry. 2013 Sep;22(9):543-52.  
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Bilag 2: Beskrivelse af de kommunale forvaltninger 
 

Kommunerne ansøger med forbehold for lokale politiske godkendelser.  

Københavns Kommune 

Københavns Kommune deltager i de to indsatsspor som vedrører selvskade og spiseforstyrrelser. 

Projektledelsen samt de tilhørende Indsatser forankres i kommunens Socialforvaltning (SOF); nærmere bestemt i det 

ambulante behandlingstilbud ROBUS, som er en del af Center for Socialpædagogik og Psykiatri. I ROBUS er der i dag 

fire ansatte med specialviden og erfaring med behandling af spiseforstyrrelser; tre psykologer og en pædagog. Det 

forventes at blive ansat yderligere 3,5 psykologer, som led i projektet.  Københavns Kommunes Børne- og 

Ungeforvaltning (BUF) indgår som central samarbejdspartner i projektet. Det er i BUF at kommunens almene tilbud 

er organiseret; herunder PPR, skoler og sundhedsplejersken. Opsporingen af børn og unge med hhv. selvskade og 

tegn på risikoadfærd for spiseforstyrrelser foregår dermed i BUF og med evt. henvisning til en tidlig indsats i ROBUS. 

Ansatte i BUF kan dertil tilbydes opkvalificering, sparring og rådgivning af ansatte i ROBUS, som led i afprøvningen. Al 

indsats og koordinering – herunder samarbejdet med regionens børne- og ungepsykiatri – sker altså med 

udgangspunkt i projektets organisatoriske forankring i ROBUS.  

Gentofte Kommune 

Gentofte Kommune deltager i alle fire indsatsspor. 

Afdelingerne PPR, Sundhedsplejen og Børn og Familie indgår i projektet. PPR tilbyder psykologisk, 

talehørepædagogisk og specialpædagogisk rådgivning og vejledning til dagtilbud, skoler og forældre med henblik på 

at støtte læring, udvikling og trivsel hos børn og unge. Sundhedsplejersker arbejder primært i kombineret ordning – 

det betyder at sundhedsplejersken både følger spædbørn og skolebørn. Således kan sundhedsplejersken, der 

besøger spæd- og småbørn i hjemmet være den samme, som er sundhedsplejerske på den skole, familiens børn 

benytter. Sundhedsplejen er også konsulenter i kommunens dagtilbud og dagplejen. Børn og Families kerneopgave 

er at skabe tryghed, for såvel de mest udsatte børn og unge, som børn med funktionsnedsættelser. Det sker i tæt 

samarbejde med private og professionelle netværk. Afdelingen består af 4 teams: 1. Modtagelsen, 2. Specialteamet, 

3. Udsatte børn, 4.  Udsatte unge. Børn og families 4 sagsbehandlerteams, er alle involveret i samarbejdet med BUC.  

Frederiksberg Kommune  

Frederiksberg Kommune deltager i alle fire indsatsspor. 

Fællesrådgivningen er en tværgående rådgivningsstab med to afdelinger, Familie- og Ungerådgivningen (FUR) og 

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR). Fællesrådgivningen løser opgaver efter både folkeskoleloven, serviceloven 

og sundhedsloven og arbejder tæt sammen med kommunens dagtilbud og skoler samt Familieafdelingen og 

Sundhedsplejen. Fællesrådgivningen har ca. 60 medarbejdere (psykologer, talehørekonsulenter, fysioterapeuter, 

ergoterapeuter og sekretariat). Fællesrådgivningen vil afsøge muligheden for at samarbejde med 

Sundhedsplejen om projektet.  

Fællesrådgivningen vil anvende de midler der tildeles til psykologer.  

Høje-Taastrup Kommune 

Høje-Taastrup Kommune deltager i de to som vedrører selvskade og angst/depression. 
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Projektet vil hovedsageligt være forankret i Børne- og ungerådgivningscentret, der består af en familieafdeling, 

sundhedsplejersker, PPR-grupper samt en udførerenhed bestående af familiepsykologer, familiebehandlere og 

kontaktpersoner. Projektet vil desuden involvere frontpersonale i form af lærere og pædagoger i Institutions- og 

skolecentret. 

Mere specifikt vil indsatsen omkring selvskade involvere sundhedsplejersker, PPR-psykologer samt familiepsykologer 

i tæt samarbejde med frontpersonale. Indsatsen omkring angst og depression vil involvere PPR-psykologer, 

socialrådgivere samt kontaktpersoner og familiepsykologer/behandlere – i tæt samarbejde med familierne og 

frontpersonale. Indsatsen vil supplere og kvalificere allerede igangsatte aktiviteter som Cool Kids forløb samt 

individuelle behandlingsforløb. 

HTK opretter desuden en egen styregruppe bestående af centerchefen for institutions og Skoleafdelingen Flemming 

Ellingsen, centerchef for Børne- og ungerådgivningscentret Karen Koefoed, lederen af familieafdelingen Hannah 

Wilson og lederen af psykologerne Lisbeth Møller. 

Lyngby-Taarbæk 

Lyngby-Taarbæk Kommune deltager i alle fire indsatsspor. 

Fra Lyngby-Tårbæk kommune vil følgende to kommunale centre være involveret: Center for Uddannelse og 

Pædagogik og Center for Social Indsats. Projektet placeres primært i Center for Uddannelse og Pædagogik. Der er i 

dette center, at PPR er placeret. I PPR vil projektet varetages af psykologerne, som systematisk betjener alle 

kommunens skoler og daginstitutioner. Varetagelsen af samarbejdet sker i samarbejde med Center For Social 

Indsats. 

Gladsaxe Kommune 

Gladsaxe Kommune deltager i alle fire indsatsspor. Gladsaxe har den tværkommunale projektlederfunktion.  

Familie og Rådgivning består af ca. 200 med-arbejdere som arbejder med børn med særlige behov og deres familier. 

Afdelingen arbejder tværfagligt med at understøtte børn og unge ift. at opnå optimal udvikling, trivsel og læring i tæt 

samarbejde med skoler, dagtilbud, dagpleje og ungeenheden. Afdelingen er delt op i tre enheder: Myndighed, 

Udfører og Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR). I Myndighed arbejder socialrådgivere og 

familieplejekonsulenter med at understøtte børn og unge og deres familier. Alle familier kan få en socialrådgiver i 

Familieafdelingen, hvis de har behov for råd og vejledning eller støtte. PPR arbejder i tværfaglige teams, der alle 

inkluderer psykologer, ressourcekonsulenter, tale/høre-lærere, ergoterapeut, tosprogsvejledere og 

specialpædagoger. Hér understøttes børn og unges læring, for at skabe muligheder for at få en uddannelse. I 

Udførerenheden ligger Familie og Rådgivnings decentrale tilbud, der udfører den behandling et barn, en ung, eller 

deres familie har behov for på et givent tidspunkt. Sundhedsplejen består af 26 medarbejdere (sundhedsplejersker, 

fysioterapeuter, kommunallæge), som varetager forebyggende sundhedsydelser for børn - både en generel indsats 

til alle børn og en særlig indsats til børn med særlige behov. Sundhedsplejersker og fysioterapeuter arbejder i 

kombineret ordning, dvs. at alle varetager opgaver med både spædbørn, småbørn og skolebørn. Kommunallægen 

arbejder primært med indskolingsundersøgelser og børn med særlige behov. Alle tre faggrupper yder konsultativ 

funktion til andre faggrupper. 

Projektet vil tilrettelægges tværfagligt med forankring i Familie og Rådgivning – PPR. Midlerne vil blive benyttet til 

ansættelse af psykologer.  

Bornholms Regionskommune 
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Bornholms Regionskommune deltager i de tre indsatsspor som vedrører selvskade, spiseforstyrrelser og 

angst/depression. 

I Bornholms Regionskommune vil projektet bliver forankret i PPR, som er en del af Center for Børn og Familie. 

Center for Børn og Familie består ud over PPR af dagtilbud, Sundhedsplejen, Myndigheds sagsbehandlere og en 

række udfører enheder indenfor servicelovens paragraffer (bl.a. familiebehandling) 

PPR består af: 

 Ledende Psykolog (Jakob Holst) 

 7 psykologer som arbejder med PPR opgaver 

 7 psykologer som arbejder med opgaver bestilt af myndighed (efter serviceloven) 

 6 tale-hørekonsulenter 

 2 PPR (inklusions-)konsulenter 

 1 Læsekonsulent  

Desuden har vi i centeret et Spise- og Selvskade team, hvor sammensætninger er på tværs af de forskellige enheder i 

Centeret. 

Dette team vil skulle indgå i arbejdet med spiseforstyrrelser og selvskade. 

Det består af: 

 2 Psykologer fra PPR (bl.a. Ledende psykolog Jakob Holst, som også er leder af teamet) 

 1 Sundhedsplejerske 

 3 familiebehandlere (hvoraf en har funktion for specialrådgivning og en er ansat som spisestøtte) 

 1 Sagsbehandler fra myndighed 

 2 Ungekonsulenter fra vores ungehus 

 

 


