Ungespecialet
Døgnophold - Korttidsanbringelse 0 - 12 mdr. - 12 pl.
Afdelingen ”Korttidsanbringelse” er en del af Ungespecialet. Afdelingen ”Korttidsanbringelse” er en nyoprettet
afdeling med fokus på korte, afklarende og målrettede forløb beliggende i Sulsted og Nibe.
Vi arbejder på, at skabe individuelle behandlingsforløb der er gennemsigtige, involverende og fleksible.
Vi er i opbygningen af afdelingen meget opmærksomme på definering af målgruppen. Det betyder, at de unge der
har behov for anbringelse på institution af længere varighed, stadig får det tilbud. Afdelingen ”Korttidsanbringelse”
differentierer sig fra andre døgnafdelinger ved intensivt at bruge det korte tidsperspektiv til at arbejde inden for den
tidsramme, hvor motivationen hos barnet/unge i en anbringelse er størst.
Målgruppen for Takst 1 og 2 er børn og unge (12-18 år) der har behov for i en periode på op til 9 måneder at bo
et andet sted end hjemme. Målgruppens behov er karakteriseret ved, at være truet på deres udvikling og har sociale
og følelsesmæssige problemer. Har vanskeligheder i skolen og det både primære og sekundære netværk. Samtidig
vurderes det, om der er tilstrækkelig ressourcer tilsted i netværk, familie og hos den unge til, at en hjemgivelse,
anbringelse på eget værelse med netværk som ressource eller anbringelse i plejefamilie inden for max 9 måneder er
en realistisk mulighed.
Primær opgave ved takst 1 (også udredning i denne takst) og 2 vil være at inden for 4 uger at have et overblik over
den unges og familiens problemområder, ressourcer og muligheder for at deltage aktivt i anbringelsesforløbet. Dette
foregår gennem pædagogisk screening. De følgende 6-8 måneder arbejdes der målrettet på en hjembringelse med
udgangspunkt i handleplanens punkter og den efterfølgende udarbejdede udviklingsplan. Såfremt det vurderes efter
screening af familie og netværk - at der ikke er tilstrækkelige ressourcer i familie og netværk til at det skønnes muligt
at udvikle kompetencerne i familie og netværk til at støtte op om den unge – kan man overgå til takst 3 hvor der
”kun” arbejdes med den unge.

Målgruppen for Takst 3 er børn og unge (12-18 år) der har behov for i en periode på op til 12 måneder at bo et
andet sted end hjemme. Målgruppens behov er karakteriseret ved, at være truet på deres udvikling har sociale og
følelsesmæssige problemer. Har vanskeligheder i skolen og det både primære og sekundære netværk. Det er unge,
hvor der vurderes ikke at være tilstrækkelige ressourcer i familie og netværk til at kunne arbejde med
kompetencerne i familie og netværk til at støtte op om den unge på både kort og længere sigt. Målgruppen skal have
tilstrækkelige ressourcer til at kunne udvikle en selvstændighed, der gør dem i stand til at bo på eget værelse med
støtte eller i plejefamilie efter op til 12 måneders behandling.
Primær opgave ved takst 3 vil være at gøre den unge klar til en tilværelse med en mindre indgribende indsats – fx
en indsats i ”Ungehuset”, at bo på eget værelse eller i plejefamilie.
I den socialpædagogiske behandling er vi orienteret mod, at pædagogik er en praktisk størrelse. Børn og unge på
stedet deltager aktivt, struktureret i alle dagligdags aktiviteter. Herigennem gives der en oplevelse af kundskaber og
kvalifikationer. Samtidig med at man er en aktiv og forpligtende del af et fællesskab. Vi samtaler med børn og unge.
Vi arbejder miljøterapeutisk i pædagogikken. De faktuelle mål der er opsat for anbringelsen bruges dagligt i dette. Vi
bruger aktivt anbringelsens længde, som en motiverende faktor.
Der er udarbejdet materiale til løbende evaluering og opfølgning af de iværksatte udviklingspunkter. Det holder fokus
på målet.

Akutplads i tilknytning til korttidsanbringelsen, som kan benyttes i særlige akutte tilfælde til alle målgrupper inden for
Ungespecialet.
Prisen for denne vil være kr. 4045 pr. døgn.

Takst 1
Udredning, intensiv behandling, familiebehandling max 3 måneder
Målgruppen er unge mellem 12-18 år
Forældre/netværket skal have en motivation for at få deres barn hjem igen hurtigst muligt.








Der udarbejdes en psyk. / pæd. Udredning – inkl. 40 timers psykolog arbejde med udredning.
De unge får støtte til at udvikle tilstrækkelige sociale, følelsesmæssige, kognitive og
kulturelle/samfundsmæssige kompetencer, så de kan mestre at komme hjem og bo eller bo på eget
værelse eller i Ungespecialets støtteboliger med støtte fra eget netværk.
Parallelt med døgnanbringelsen skal der pågå et intensivt familie-/netværksarbejde med mål om
hjemgivelse til familie/netværk hurtigst muligt, 5 timer ugentligt arbejde fra familieterapeut inkl.
Familie og netværk inddrages som en naturlig del af anbringelsen
Hyppige opfølgninger mellem myndighed og udfører for at evaluere og planlægge indsatser
Intensiv social pædagogisk behandling

Takst 2
Intensiv behandling, inddragelse af familie/netværk max 9 måneder
Målgruppen er unge mellem 12-18 år.
Forældre/netværket skal have en motivation for at få deres barn hjem igen hurtigst muligt.








Parallelt med døgnanbringelsen skal der pågå et intensivt familie-/netværksarbejde med
mål om hjemgivelse til familie/netværk hurtigst muligt, 5 timer ugentligt arbejde fra
familieterapeut inkl.
Familie og netværk inddrages som en naturlig del af anbringelsen
Hyppige opfølgninger mellem myndighed og udfører for at evaluere og planlægge
indsatser
De unge får støtte til at udvikle tilstrækkelige sociale, følelsesmæssige, kognitive og
kulturelle/samfundsmæssige kompetencer, så de kan mestre at komme hjem og bo eller
bo på eget værelse eller i Ungespecialets støtteboliger med støtte fra eget netværk.
Intensiv social pædagogisk behandling

Takst: 3258 pr
døgn

Takst: 3515 pr
døgn

Takst 3
Socialpædagogisk behandling max 12 måneder
Målgruppen er unge mellem 12-18 år.




De unge får støtte til at udvikle tilstrækkelige sociale,
følelsesmæssige, kognitive og kulturelle/samfundsmæssige
kompetencer, så de kan mestre at bo på eget værelse eller i
Ungespecialets støtteboliger med støtte fra eget netværk.
Social pædagogisk behandling

Takst: 2652 pr døgn

Behandling, timebaseret

Takst: 375 pr time

Udredning,
intensiv
behandling,
familiebehandling max
3 måneder

3515 pr. døgn

Intensiv
behandling,
inddragelse af
familie/netværk
max 9
måneder

3258 pr. døgn

Socialpædagogisk
behandling max
12 måneder

2652 pr. døgn

Time behandling

375 pr. døgn

Samlet pakkeoversigt korttidsanbringelse:

