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Projektbeskrivelse:  
Pulje til støtte af implementering af lettere behandlingstilbud i 
kommunernes pædagogiske psykologiske rådgivning (PPR) 

1. Projektets titel: 
Angst og autisme 

 
2. Stamoplysninger: 

• Kommune: Frederiksberg Kommune 
• CVR-nummer: 11259979 
• Adresse: Falkoner Alle 7, 2. 
• Mail: fbu@frederiksberg.dk 

Kontaktperson  
• Navn: Marie Lønstrup 
• Tlf.nr.: 38211166 
• Mail: Malo01@frederiksberg.dk 

 
3. Om projektet 
3.1. Formål: 
Beskriv formålet med projektet, herunder sandsynliggør, at det vil medvirke til at fremme puljens formål, jf. afsnit 1.1. i vejledningen om 
puljen. 
Projektet søger, med angstbehandlingsprogrammerne Cool Kids ASF og Chilled ASF, at støtte 
såvel barn/ung som forældre i at håndtere og dæmme op for en angstproblematik tidligt i pro-
blemudviklingen. Dette med henblik på at øge barnets udvikling og trivsel og forhindre skolefra-
værsproblematikker samt yderligere komorbiditet, og evt. diagnosticering og/eller medicinering til 
følge. 
 
Der er tale om evidensbaserede angstbehandlingsindsatser, der er særligt målrettet børn og unge 
med en samtidig ASF-diagnose. I Fællesrådgivningen tilbyder vi lettere angstbehandling til børn 
fra 6 –17 år. Dels via programmet ’Få styr på Angsten’, der retter sig imod de 6-12-årige og dels 
via ’STIME; Når bekymring eller tristhed fylder for meget’.  
 
Vi søger således, at tilbyde behandling til en målgruppe, vi ikke har et behandlingstilbud til i dag. 
De børn/unge i kommunen, der har en autismediagnose og samtidig har en angstproblematik, til-
bydes i dag hjælp gennem den specialpædagogiske bistand på skolen. Og hvis ængsteligheden ud-
vikler sig, kan de henvises til udredning og evt. behandling/medicinering i regionalt regi/BUC. 
 
Denne gruppe af børn/unge er i høj risiko for at udvikle bekymrende skolefravær, og de udgør en 
stor del af de børn/unge, der ender med at have behov for dagbehandlingstilbud. 
 
 
3.2. Målgruppe: 
Angiv projektets målgruppe,  herunder hvad der kendetegner de børn og unge, som indgår i målgruppen og deres aldersinterval. 

mailto:fbu@frederiksberg.dk
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1) Cool kids ASF; Børn mellem 6-12 år på Frederiksberg, med en autismespektrumforstyr-
relse (ASF) kombineret med begyndende ængstelighed/en angstproblematik.  

2) Chilled ASF; Børn ml 13-17 år på Frederiksberg, med ASF kombineret med begyndende 
ængstelighed/en angstproblematik.  

3) Cool kids; børn mellem 6-12 år på Frederiksberg, for hvem vores eksisterende tilbud ’Få 
styr på angsten’ (FSPA) ikke viser sig at være tilstrækkeligt.  

 
Ad 1 & 2:  
 

Børnene/de unge vil have en diagnosticeret autismespektrumforstyrrelse, eller et funktionsni 
veau svarende dertil og er præget af ængstelig adfærd/angstproblematik. De er som udgangs-
punkt ikke diagnosticeret med en angstlidelse. Det er netop et af indsatsens formål; at behandle 
børnene tidligt, for at undgå evt. udvikling af komorbiditet og yderligere diagnosticering.  
 
Vurderingen af om barnet/den unge hører inden for målgruppen, foretages som en del af ind-
satsen, ved screening med Spence angstskala for børn (SCAS-C). Det er ikke et eksklusionskri-
terie, hvis barnet/den unge allerede er diagnosticeret med en angstlidelse. 
 
Børn med øvrige psykiske lidelser, som fx depression eller adfærdsvanskeligheder, kan også in-
kluderes i indsatsen. Dog vil børn/unge med PTSD typisk ikke egne sig til programmet, da det 
kan være svært at tale om traumet med børn, der er bekymrede over og angste for hverdagssi-
tuationer, ligesom det kan være vanskeligt for de øvrige børn. Men det vil altid afhængig af en 
individuel vurdering forud for evt. visitation. 
 
For begge grupper gælder, at de er i høj risiko for mistrivsel, skolevægring samt forværrede psy-
kiatriske symptomer (https://www.defactum.dk/Api/CfkPage/Download/?fileId=686).  
 
En stor del af de børn/unge, der på Frederiksberg ender med at blive visiteret til et dagbehand-
lingstilbud, tilhører netop denne målgruppe. Og for både målgruppe 1 og 2 (Cool Kids ASF og 
Chilled ASF), er der tale børn/unge, som kommunen ikke har et eksisterende tilbud til.  

 
Med vores nuværende erfaringer er vi blevet opmærksomme på at lettere behandling godt kan 
forstærke ulighed, hvis ikke man også medtænker gruppen af børn, der har en funktionsnedsæt-
telse. Tidlig indsats er også vigtig for børn og unge, der har en diagnose, idet det kan være med 
til at forhindre yderligere diagnosticering og segregering. 
 

Ad 3 
I dag tilbyder vi selvhjælpsprogrammet ’Få styr på angsten’, til familier, hvor et barn har angst.  
For nogle af disse familier, er et selvhjælpsprogram dog ikke velegnet – og for nogle af børnene  
er det ikke tilstrækkeligt. 
 
Med Cool Kids-certificering, vil vi også kunne tilbyde de almene Cool Kids forløb til disse  
børn/familier. Dette er en sekundær målgruppe for projektet, hvorfor tiltaget udelukkende tæn 
kes iværksat, såfremt efterspørgslen af tilbud til målgruppe 1 og 2 viser sig at være lavere end  
forventet.  
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Hvilken problematik/hvilke problematikker præger børn og unge i målgruppen? Det er vigtigt, at dette beskrives konkret - gerne med 
eksempler - så det tydeliggøres, at formålet falder inden for puljens faglige ramme. 
Gruppen af børn/unge der ud over deres ASF-diagnose er præget af en ængstelig adfærd/begyn-
dende angstlidelse. Mange af disse børn/unge, oplever vanskeligheder med at fastholde skolegan-
gen – og de er en stor del af den gruppe, vi ser ender med at blive visiteret til dagbehandlingstil-
bud. 
 
En del af de børn/unge, der er i målgruppen, vil gå på kommunens specialskole, Skolen v/Nor-
dens Plads, spor 2, men der vil også være en del ude i de almindelige folkeskoler. Det er vores er-
faring, at en del elever på mellemtrinnet og ved overgangen til udskolingen kommer i psykisk mis-
trivsel i en grad, som gør at de ender i Børne- og Ungdomspsykiatrien, hvor de diagnosticeres 
med ASF samt evt. belastningsreaktion, ofte angst eller depression. Vores håb er, at disse unge 
med en kombination af specialpædagogisk bistand og lettere behandling vil kunne bevare en til-
knytning til almenskolen. 
 
Hvor mange børn og unge fra målgruppen forventes at deltage i projektet? Angiv et realistisk bud. 
Det anslås, at 2,4 % af alle børn i Danmark har autismespektrumforstyrrelse 
(https://www.kl.dk/media/14395/ojyf-ezrxvgiuwyfuxvd.pdf).  
 
I Danmark er angst diagnosticeret hos knap 12 pct. af børn og unge med autisme, men forekom-
sten skønnes at ligge op mod 45 pct. hos børn og unge med autisme (Socialstyrelsen, 2020 & 
Ambo, 2014 samt https://www.psykiatrifonden.dk/viden/diagnoser/autisme.aspx).  
 

1) Cool kids ASF:  I Frederiksberg Kommune boede der 1. kvartal 2020, 6.768 børn mellem 
6-12 år. Antagelsen er følgelig, at ca. 156 børn mellem 6-12 på Frederiksberg har ASF. 
 
Det betyder endvidere, at ca. 19 af de 156 børn på Frederiksberg med ASF må formodes 
samtidig at have en angstdiagnose, mens op til ca. 70 af dem må skønnes at have en angst-
problematik/ængstelig adfærd. Altså samlet set ca. 89 børn på Frederiksberg i målgrup-
pen for projektet. Det må dog forventes, at ikke alle familier vil tage imod tilbuddet. 
 
I Cool Kids ASF anbefales det, at grupperne sammensættes af ml 4-8 familier, sammensat 
efter barnets alderstrin. Det er forventning, at der kan etableres en gruppe for hhv. 1./2. 
klasse, 3./4. klasse og 5./6. klasse, forår og efterår, i hhv. 2021 og 2022, hvorfor vores for-
ventning er, at ca. 6 forløb af 4 familier (børn/forældre), i alt 24, vil kunne deltage pr 
år. 
 

2) Chilled ASF; I Frederiksberg Kommune boede der 1. kvartal 2020 4.310 unge ml 13-17 
år. Antagelsen er jf. ovenstående, at ca. 78 af disse unge har ASF, og at ca. 10 af de 78 
unge på Frederiksberg med ASF må formodes samtidig at have en angstdiagnose, mens 
op til 35 af dem må skønnes at have en angstproblematik/ængstelig adfærd. Altså samlet 
set ca. 45 unge på Frederiksberg i målgruppen for projektet. Det må dog forventes, at 
ikke alle familier vil tage imod tilbuddet. 
 
Chilled ASF forløber som udgangspunkt på samme måde som Cool Kids ASF (ovenfor), 

https://www.kl.dk/media/14395/ojyf-ezrxvgiuwyfuxvd.pdf
https://www.psykiatrifonden.dk/viden/diagnoser/autisme.aspx
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dog kun to aldersgrupper. Det er forventningen, at der kan gennemføres 2 forløb forår og 
to efterår i hhv. 2021 og 2020, med 4 familier i hver, i alt 4 forløb af 4 familier 
(unge/forældre), i alt 16, vil kunne deltage pr år.  
 

3) De almene cool kids forløb tilbydes de børn/forældre, for hvem FSPA ikke er tilstrække-
ligt. Ad 1 og 2 vil dog være prioriteten i projektet, hvorfor de almene forløb tænkes til-
budt, hvis der er ledig kapacitet grundet rekrutteringsvanskeligheder til 1+2.  

 
Er der særlige kønsmæssige, handicapmæssige, etniske eller andre perspektiver, der skal tages højde for i projektet? I så fald skal det be-
skrives. 
Indsatsen er for alle køn og fysiske handicap er ingen begrænsning. Indsatsen tilbydes ligeledes 
alle etniciteter – dog er det en forudsætning, at barn og forældre taler dansk. 
 
3.3. Målsætninger: 
Opstil klare og præcise målsætninger for projektet. Målsætningerne skal have sammenhæng med de forventede resultater (succeskriterier) 
for puljen, jf. afsnit 1.1. i vejledningen om puljen. Målsætningerne skal afspejle de konkrete resultater eller forandringer, som projektet 
forventes at opnå i relation til målgruppen, og det er således ikke tilstrækkeligt kun at opstille mål med fokus på gennemførelse af projek-
tets aktiviteter. 

- At op mod 80% af de børn/unge, der gennemfører programmet, har opnået en markant 
forbedring 

- At færre børn/unge med en ASF og angst får behov for mere intensive indsatser i regio-
nalt regi, herunder medicinsk behandling, indlæggelser m.v. 

- At færre børn med en ASF og angst får behov specialpædagogiske indsatser i regi af dag-
behandling 

- At målgruppens trivsel øges 
- At risikoen for øvrig psykopatologi mindskes 
- Mindre skolevægring for målgruppen  

 
3.4. Eksisterende indsatser og tilbudsvifte i PPR: 
Beskriv kommunens eksisterende indsatser og tilbudsvifte i PPR, herunder eventuelle eksisterende lettere behandlingstilbud til projektets 
målgruppe i andet regi end PPR, fx under serviceloven.  
PPR er på Frederiksberg organiseret i Fællesrådgivningen for Børn og Unge (FBU), der også om-
fatter Familie- og Ungerådgivningen (FUR). FUR er et psykologisk behandlings- og undersøgel-
sestilbud, der løser opgaver i henhold til Servicelovens §11, stk. 1, 2, 3 samt §52, stk. 3.  
 
FBU’s indsatstrappe omfatter således indsatser der løses af PPR, i henhold til Folkeskoleloven og 
af FUR i henhold til Serviceloven.  
 
Fællesrådgivningen har igennem de sidste 4 år haft fokus på at udvikle lettere behandlingstilbud i 
PPR, men der findes ikke et eksisterende tilbud/behandlingsindsats, til nærværende projekts mål-
gruppe, i Frederiksberg Kommune. 
 
De indsatser vi tilbyder, har i høj grad været mulige i regi af følgende projekter: 
 

Netværkets Styrke (NVS); et satspuljeprojekt i regi af Socialstyrelsen; ’Investering i 
den tidlige forebyggende indsats i PPR’, i perioden 2017-2020.  
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NVS omfatter 7 forskellige aktiviteter, der alle søger at sikre opsporing og indsats, 
tidligt i et barns/en ungs problemudvikling med stor fokus på det samlede netværk 
omkring barnet/den unge. Indsatserne ’Frisk start’, ’Tryg start’ samt ’Gruppetilbud 
til flygtninge’, kan karakteriseres som lettere behandling. ’Frisk start’ fortsætter efter 
projektets afslutning uændret gennem særskilt politisk bevilling. En række af de øv-
rige aktiviteter fortsætter i en tilpasset form, som en fast del af Fællesrådgivningens 
tilbudsvifte. 
 
STIME; et satspuljeprojekt i regi af Sundhedsstyrelsen, i perioden fra 2019-2021, i 
samarbejde med 7 andre kommuner og RegionH; STIME (https://www.frederiks-
berg.dk/aben-anonym-radgivning). Projektet omfatter en række lettere behandlings-
indsatser; ’Når uro, opmærksomhed eller impulsivitet er en udfordring’, ’Når be-
kymring eller tristhed fylder for meget’, ’Når tanker om krop og mad fylder for me-
get’, ’Når svære følelser fører til selvskade’ samt ’Få styr på angsten’. 

 
Indsatstrappen nedenfor beskriver alle Fællesrådgivningens direkte indsatser til børn, unge og 
familier, hvoraf en del kan karakteriseres som lettere behandling. Uddybende beskrivelser af 
lettere behandlingsindsatser er vedlagt som bilag A. 

 
 
Beskriv, hvad der kendetegner de børn og unge, som modtager de eksisterende indsatser.  
Børn og unge, der modtager tilbud i regi af FBU, har meget forskelligartede vanskeligheder og i 
meget forskelligt omfang. Nærmere målgruppebeskrivelser fremgår af bilag A. 
 
Beskriv, hvor mange børn og unge, der har modtaget de eksisterende indsatser? 
I 2019 var tilbød vi behandlingsindsatserne til: 

• Gruppetilbud til flygtningebørn; 13 
• Familiebehandling; 120 
• Fædregrupper; 26 

https://www.frederiksberg.dk/aben-anonym-radgivning
https://www.frederiksberg.dk/aben-anonym-radgivning
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• Få styr på angsten; 37 
• Samtalegrupper til forældre til børn med handicap; 1 gruppe årligt 
• Frisk start; 14 

 
De 4 øvrige forløb i regi af STIME-projektet er startet i 4. kvartal 2019, og der er frem til i dag; 

• ’Når bekymring eller tristhed fylder for meget’; 11 
• ’Når uro, opmærksomhed eller impulsivitet er en udfordring’; 10   
• ’Når tanker om krop og mad fylder for meget’; 8 
• ’Når svære følelser fører til selvskade’; 3 

 
3.5. Puljens spor: 
Angiv, hvilket af puljens spor kommunen vil arbejde med.                                                                                    Sæt X (kun ét) 
Spor 1: Kommunen tilbyder ikke eller kun i meget begrænset omfang lettere 
behandling i PPR i dag, og kun i mindre omfang i forvejen tilbyder lettere be-
handling til børn og unge i alderen 6-16 år i psykisk mistrivsel, i risiko for at 
udvikle en psykisk lidelse eller med begyndende symptomer på en psykisk li-
delse, og som har behov for en lettere behandlingsindsats i et kortere forløb. 

 

Spor 2: Kommunen tilbyder i forvejen i PPR eller i andet regi, fx under ser-
viceloven, lettere behandling til børn og unge i alderen 6-16 år samt evt. unge 
i alderen 17-18 år i psykisk mistrivsel. Behandlingen tilbydes til børn/unge, 
der er i risiko for at udvikle en psykisk lidelse eller udviser begyndende symp-
tomer på en psykisk lidelse, og som har behov for en lettere behandlingsind-
sats i form af et kortere forløb med henblik på at styrke den eksisterende be-
handlingsindsats og/eller få inspiration til afprøvning af nye.  

 
 
 

X 

Begrund valget af puljens spor. Bemærk, at projektet kan blive omplaceret ved vurdering af ansøgningen. Dette vil ske på baggrund af en 
forudgående dialog mellem STUK og den ansøgende kommune. 
De sidste 4 år har vi arbejdet med at udvikle lettere behandlingsindsatser i PPR. Det har vi gjort, 
ud fra en strategisk prioritering af, at PPR ikke bare skal være rådgivende og vejledende men også 
skal bidrage med mere direkte behandlingsindsatser.  
 
Det er vores erfaring, at en mere samlet og tværfaglig indsats, hvor flere fagpersoner bidrager di-
rekte og koordineret ofte er det mest effektive i forhold til at skabe forandringer for barnet/den 
unge. Det er i sager, hvor forandringer i det pædagogiske miljø ikke kan stå alene, og hvor inddra-
gelse af barnets/den unges netværk samt eventuel lettere behandling kan supplere hinanden, så 
der skabes synergi og løftes i fællesskab. 
 
3.6. Implementering af lettere behandlingstilbud i PPR: 
Beskriv, hvordan kommunen vil tilrettelægge de lettere behandlingstilbud med udgangspunkt i de faglige anbefalinger, herunder hvordan 
kommunen vil arbejde med de faglige anbefalingers seks overskrifter, jf. afsnit 1.1.1. i vejledningen om puljen: 
a) Den samlede tilbudsvifte 
b) Indgang til PPR og faglig vurdering som adgang til lettere behandling 
c) Lettere behandling 
d) Mål, opfølgning og dokumentation af en lettere behandlingsindsats 
e) Samarbejde og koordination på tværs 
f) Kompetencer. 
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a) Frederiksberg Kommune har mange indsatser til sårbare børn og unge, men der findes 
ikke et angstbehandlingstilbud målrettet børn og unge med ASF, i kommunens samlede 
tilbudsvifte. Både Skoleafdelingen og Familieafdelingen efterspørger et tilbud til målgrup-
pen.  
 

b) PPR får henvendelser fra skoler, dagtilbud, sundhedsplejen, almen praksis samt direkte fra 
unge og forældre i Den åbne rådgivning.  
 
Når skoler og dagtilbud henvender sig, sker det typisk ved, at de indbyder PPR-medarbej-
dere til et ’dialogmøde’. På mødet vil typisk deltage skoleleder, klasselærer/-pædagog samt 
forældre (+ evt. barn, afhængig af barnets alder) samt andre relevante i netværket. På mø-
det afklares, hvad der er vanskelighederne og hvilken hjælp, der er brug for. Alle børn, der 
modtager specialpædagogisk bistand, følges af PPR. 
 
For behandlingsindsatserne anvendes systematiske, standardiserede vurderingsredskaber; i 
regi af STIME, hvor der anvendes SDQ, og i projekterne Cool Kids og Chilled ASF, vil vi 
anvende SCAS-C. Forældre og evt. klasselærer vil blive bedt om at udfylde SCAS (Spence 
Child Anxiety Scale) inden behandlingen påbegyndes samt lige efter behandlingens afslut-
ning. 
 
Kommunens Familieafdeling kan henvise til Fællesrådgivningens lettere behandlingsind-
satser via §11. 
 

c) Cool kids ASF og Chilled ASF er evidensbaserede behandlingsindsatser tilpasset 
børn/unge med ASF, der samtidig har en (begyndende) angstlidelse. Der er tale om ma-
nualbasserede forløb, der forestås af certificerede psykologer. Metoderne er nye i en dansk 
kontekst, og Frederiksberg Kommune vil være blandt de første, som kan tilbyde indsat-
sen. 
 

d)  
Målene for indsatserne er (som beskrevet ovenfor): 
- At op mod 80% af de børn, der gennemfører programmet, vil have opnået en markant 
forbedring 

- At færre børn med en ASF og angst får behov for mere intensive indsatser i regionalt regi, 
herunder medicinsk behandling, indlæggelser m.v. 

- At færre børn med en ASF og angst får behov specialpædagogiske indsatser i regi af dag-
behandling 

- At målgruppens trivsel øges 
- At risikoen for øvrig psykopatologi mindskes 
- Mindre skolevægring for målgruppen  

 
 
Opfølgning og dokumentation vil forløbe som anbefalet i manualerne til Cool Kids ASF 
og Chilled ASF. Her gøres brug af Scala-c; SCALE-C (Spence Child Anxiety Scale, SCAS; 
Arendt, Hougaard og Thastum, 2014) er et standardiseret spørgeskema specifikt målrettet 
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børn med angstproblematikker, hvilket giver et validt mål for omfanget af barnets angst-
problematik både før og efter indsatsen.  
Derudover, vil vi dokumentere indsatsen Chilled ASF i samarbejde med Forskningsafsnit-
tet ved Aarhus Universitetshospital Psykiatrien, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling 
 
e)  Indsatsen vil ske i tæt samarbejde med dels, specialkonsulenterne i kommunens Fami-
lieafdelingen samt det pædagogiske personale på skolen (primært kommunens special-
skole). Det vil blive udbudt som et §11 forløb, som Familieafdelingen/myndighed har 
mulighed for at henvise til. Indsatsen vil blive koordineret med arbejdet med barnets/den 
unges læringsmiljø. 

 
Beskriv, hvilke indsatser kommunen påtænker at implementere, jf. bilag 2 og redegør for, hvordan de relaterer sig til kommunens samlede 
indsatsvifte og til den øvrige tilbudsvifte i PPR målrettet puljens målgruppe, jf. afsnit 1.1.2 i vejledningen om puljen. 
 
  
 
Hidtil har behandlingen af angst hos børn og unge med ASF især bestået af pædagogisk støtte 
(struktur, visuel støtte, specialklasse m.v.) samt evt. medikamentel behandling. Nyere studier tyder 
imidlertid på, at kognitivt adfærdsterapeutiske behandlingsprogrammer specifikt udviklet til børn 
med ASF har god effekt på angstlidelser hos disse børn. 

Behandlingsprogrammet Cool Kids og Chilled ASF er netop udviklet og tilpasset de vanskeligheder 
og udfordringer, som børn med ASF ofte oplever. Cool kids programmet er et evidensbaseret 
program udarbejdet i Australien og er en videreudvikling og tilpasning af det oprindelige Cool 
Kids program. 

Cool kids ASF er en evidensbaseret behandlingsindsats tilpasset børn fra 6-12 år med ASF og 
angst/ængstelighed. 

Cool Kids ASF programmet er teoretisk funderet i kognitiv adfærdsterapi. Programmet omfatter 
afspændingsøvelser, kognitiv omstrukturering, gradueret eksponering, forældretræning samt soci-
alfærdighedstræning og assertion. Hver metode er udviklet med henblik på at tackle de centrale 
faktorer, som ifølge forskningen er med til at vedligeholde problematisk angst hos børn med en 
autismespektrumforstyrrelse. 

Til programmet er der et arbejdshæfte til børnene og et arbejdshæfte til forældrene, der indehol-
der materiale til hver af de 12 sessioner samt øvelser, der skal udføres hjemme. 

Der er desuden en terapeutmanual, der i detaljer beskriver, hvordan hver enkelt session udøves. 

Denne terapeutmanual forudsætter, at terapeuten har kendskab til kognitiv adfærdsteori samt træ-
ning i de basale terapeutiske teknikker, der kræves for at kunne arbejde med børn og familier. Ma-
nualen forudsætter ligeledes kendskab til ASF, herunder kernevanskelighederne hos børn med 
ASF, de vigtigste udløsende faktorer for angst i denne population, deres tænkning og indlærings-
stil samt evidensbaserede tilgange til at understøtte deres indlæringsvanskeligheder ved brug af vi-
suelle hjælpemidler. 
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Endvidere viser forskning, at det giver de bedste resultater, når begge forældre er deltagende gen-
nem forløbet, da det er vigtigt med kontinuitet, og at forældrene støtter barnet på samme måde. 

Chilled ASF er ligeledes en evidensbaseret behandlingsindsats, men her tilpasset unge fra 13-17 
år med ASF og angst/ængstelighed. Chilled ASF er først for nyligt blevet oversat til dansk, og År-
hus Universitetshospital, der har forestået oversættelse af Chilled ASF, står overfor at lave en cer-
tificering i ASF versionen.  
 
Vi får med denne indsats en enestående mulighed for, at indgå i et samarbejde med Forskningsaf-
snittet ved Aarhus Universitetshospital Psykiatrien, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling. Det 
betyder, at vi vil få lejlighed til at afprøve og implementere Chilled ASF programmet, i regi af Fæl-
lesrådgivningen/PPR, Frederiksberg, før den bliver udbudt bredt. Og dette med assistance fra og 
i samarbejde med Forskningsafsnittet på Aarhus Universitetshospital Psykiatrien, v/ Tina R. Kil-
burn, Seniorforsker, Cand.psych., ph.d. 
 
Da vi oplever, at det er en målgruppe, der er i høj risiko for yderligere segregering og diagnostice-
ring/medicinering, og som der ikke pt. findes et egnet tilbud til, ser vi dette som en gylden mulig-
hed for, at tilbyde denne hjælp allerede fra 2021. 
Redegør for valg af redskaber til faglig vurdering og systematisk opfølgning. Vælges der alternative indsatser og redskaber end de angivne i 
bilaget, skal det sandsynliggøres, at en alternativ tilgang lever op til de faglige anbefalinger.  
 
SCALE-C (Spence Child Anxiety Scale, SCAS; Arendt, Hougaard og Thastum, 2014) er et stan-
dardiseret spørgeskema specifikt målrettet børn med angstproblematikker, hvilket giver et validt 
mål for omfanget af barnets angstproblematik både før og efter indsatsen. Spørgeskemaet ligger 
til gratis download på angstklinikkens hjemmeside; https://psy.au.dk/cebu/til-professio-
nelle/spoergeskemaer-og-kliniske-interviews-til-fri-afbenyttelse/ 
 
3.7. Organisering og ledelse: 
Beskriv projektets organiseringstruktur og opgavefordeling, og hvordan organiseringen understøtter projektets gennemførelse og målopfyl-
delse. Det kan f.eks. gøres ved en beskrivelse af den organisatoriske placering af indsatsen, projektets medarbejdere, herunder antallet af 
medarbejdere og deres faglige baggrund, forventet opgavefordeling samt eventuelle samarbejdsparter og deres bidrag. Det forventes i denne 
sammenhæng, at kommunen sammensætter en tværfaglig projekt- og styregruppe, som skal bidrage til at sikre udvikling, kvalificering og 
implementering af helhedsorienterede og koordinerede lettere behandlingsindsatser.  
Det overordnede ansvar for projektet ligger hos Fællesrådgivningens chefpsykolog, som refererer 
til kommunens Børne- og Ungedirektør. Sidstnævnte har tilkendegivet opbakning til projektet. 
 
Der foregår et tæt samarbejde på tværs af afdelingerne i Børne- og Ungeområdet; Skoleafdelingen, 
Dagtilbudsafdelingen og Familieafdelingen. Derudover har Fællesrådgivningen etableret samar-
bejde med alment praktiserende læger i kommunen. 
 
Styregruppen sammensættes af projektejer, en psykolog fra projektgruppen, afdelingsleder fra 
specialskolens autismespor samt sektionsleder for Familieafdelingen med ansvar for specialområ-
det. 
 
Projektgruppen vil udover projektejer udgøres af 4 psykologer fra PPR, projektleder samt ledel-
sesrepræsentant fra Familieafdelingen og fra Skoleafdelingen.  
 

https://psy.au.dk/cebu/til-professionelle/spoergeskemaer-og-kliniske-interviews-til-fri-afbenyttelse/
https://psy.au.dk/cebu/til-professionelle/spoergeskemaer-og-kliniske-interviews-til-fri-afbenyttelse/
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De 4 psykologer forestår, sammen med den eksterne konsulent fra Aarhus Universitetshospital 
samt projektejer, den faglige implementering af indsatserne – projektleder den praktiske og doku-
menterende del. At den faglige del af delt på 4 psykologer skyldes et ønske om at sikre efterføl-
gende bred forankring.  
  
 
 
Angiv, hvilke relevante faglige kompetencer vil indgå i projektet, herunder viden og erfaringer med arbejdet med målgruppen.  
Autoriserede psykologer, der har erfaring i arbejdet med børn med ASF, primært i regi af Frede-
riksberg Kommunes specialskole, Skolen v/Nordens Plads. De har samtidig erfaring med de 
børn/unge, der har en samtidig angstproblematik. 
 
Beskriv behovet for kompetenceudvikling, og hvor stor andel af projektets samlede budget (i pct.) kommunen forventer at afsætte til det. 
Hvis det vurderes, at kommunen allerede har de rette kompetencer til fx at gennemføre lettere behandlingsindsatser, skal dette begrundes. 
Certificering til Cool Kids og Chilled ASF, samt løbende supervision til de psykologer, der skal 
varetage opgaven. 
 
3.8. Fremtidig forankring: 
Beskriv forventet  forankring, dvs. hvordan kommunen planlægger at forankre lettere behandlingstilbud i PPR i den eksisterende praksis 
efter projektperiodens udløb. 
Efter projektperiodens udløb, vil vi have dels kompetencen (herunder certificering) og dels erfa-
ringen, der vil gøre det muligt at tilbyde angstbehandlende forløb til gruppen af børn og unge 
med en ASF-diagnose. Ligeledes, vil vi som supplement til selvhjælpsprogrammet ’Få styr på ang-
sten’ kunne tilbyde alm Cool Kids forløb til de børn/forældre, for hvem FSPA ikke viser sig/vur-
deres tilstrækkeligt. 

 
4. Tids- og procesplan 
Angiv overordnet forventet tids- og procesplan for projektet, herunder om der er knyttet særligt kritiske betingelser til nogle aktiviteter, der 
skal være opfyldt, før projektet fortsættes. 
Cool kids ASF certificering, jan/feb 2021 (https://psy.au.dk/cebu/til-professionelle/certifice-
ring-af-cool-kids-behandlere/) 
Chilled ASF certificering, foråret 2021 (endnu ikke fastlagt) 
 

 
5. Forpligtende tilkendegivelse: Sæt X-er 
Kommunen forpligter sig til at modtage implementeringsstøtte og afsætte tiden 
til aktiviteterne, som indgår i den.   

X 

Kommunen forpligter sig til at samarbejde med en ekstern evaluator, herunder 
levere data og dokumentation til en ekstern evaluering gennem hele projektperi-
oden. 

X 

Kommunen tilkendegiver hermed, at der er  ledelsesopbakning på tværs af 
sundheds- social- og børne- og undervisningsområdet til projektet i kommunen, 
som skaber grundlag for at der afsættes nødvendige ressourcer og tid til projek-
tet. 

X 

 
6. Evt. bemærkninger: 

https://psy.au.dk/cebu/til-professionelle/certificering-af-cool-kids-behandlere/
https://psy.au.dk/cebu/til-professionelle/certificering-af-cool-kids-behandlere/
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Inden ansøgningsfristens udløb skal kommunen indsende følgende til puljefou@uvm.dk: 

• Den underskrevne og indscannede kopi af projektbeskrivelsen (pdf-format)  
• Den udfyldte skabelon for projektbeskrivelsen uden underskrift (word-format)  
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• Eventuelle andre bilag. Det bemærkes, at information fra eventuelle bilag ikke vil blive 

anvendt i vurdering af ansøgningen, men kan indgå med henblik på en bedre forståelse af 
projektet.   
 

Af emnefeltet skal ” Pulje til implementering af lettere behandlingstilbud i kommunernes PPR” fremgå.  
  
Fristen for indsendelse af ansøgning er den 11. september 2020, kl. 13.00. 
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