Familie- og Socialudvalget

Punkt 2.

Godkendelse af ansøgning til Socialstyrelsen om støtte til nyt projekt i
Ungerådgivningen til psykisk sårbare unge
2019-087070
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender,
at der ansøges om pulje ved Socialstyrelsen til nyt projekt i Ungerådgivningen til psykisk sårbare unge
at forvaltningen i god tid inden projektperiodens udløb evaluerer projektet og kommer med forslag til en
eventuel fremtidig organisering og finansiering af tilbuddet
Beslutning:
Godkendt.
Familie- og Socialudvalget fremhæver vigtigheden af at sikre sammenhæng mellem tilbud og overblik over
eksisterende tilbud både for målgruppen og for fagprofessionelle. Eksisterende kortlægning fremsendes til
Familie- og Socialudvalget.
Christina Halkjær var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Socialstyrelsen har afsat 50,3 mio. kr. til en ansøgningspulje til udvikling af forebyggende kommunale tilbud
for psykisk sårbare unge i alderen 13-25 år og deres forældre. Socialafdelingen har ansøgt om 7.375.312
mio. kr., i perioden 01.12.2019 til 30.11.2022. (Se bilag med ansøgning og budget)
Formålet med puljen er at bidrage til, at psykisk sårbare unge modtager hjælp på den mindst indgribende
måde, og i et sammenhængende forløb med henblik på, at de og deres familier bevarer tilknytningen til
hverdagslivet med skole, fritidsinteresser, familie, uddannelse og arbejde. Med puljen kan kommunerne
være med til at kvalificere og udvikle et forebyggende kommunalt tilbud til psykisk sårbare unge.
Socialafdelingen har ansøgt om puljen og ønsker at styrke, kvalificere og udvikle Ungerådgivningen via den
treårige pulje. Dette særligt ved at styrke unges mulighed for hurtig samtale med psykolog, samt samtaler til
forældre og endeligt at styrke gruppesporet til både unge og forældre.
Beskrivelse af projektet
Aalborg Kommune ønsker at oprette et åbent og forebyggende tilbud ”Ungepsykologisk Team”, hvor psykisk
sårbare børn og unge i alderen 13-25 år og deres forældre kan ”gå ind fra gaden” og modtage







Råd- og vejledning
Samtaler med psykolog og lettere psykolog behandling.
Udredning
Netværksinddragelse
Konsulentbistand
Gruppeforløb

Formålet er, at de unge kan modtage hjælp på den mindst indgribende måde.
”Ungepsykologisk Team” vil få en koordinerende rolle, og dermed være med til at ”binde sløjfen” imellem den
unges relevante netværk, så som den unges skole og PPR, videregående uddannelsesinstitutioner,
Jobcenter og herunder den kommunale ungeindsats, andre kommunale tilbud og indsatser både på børneog voksen området, fysiske og mentale sundhedstilbud, praktiserende læge og Psykiatrien.
Aalborg Kommune har allerede den understøttende organisering via tilbuddet Ungerådgivningen, og ønsker
med projektmidlerne at styrke og understøtte Ungerådgivningen med et forebyggende ungepsykologisk team
for psykisk sårbare børn og unge, hvor målgruppen 13-25 år styrkes i forhold til behandling, udredning og
gruppeforløb. Ligeledes vil oprettelsen af et ungepsykologisk team kunne tage over på målgruppen for
Aalborg Kommunes forebyggende Børnepsykologiske Team, hvis målgruppe er fra 6 til 13 år. (se bilag med
grafisk fremstilling)
Der er tale om børn og unge, der ikke allerede er udredt med en psykiatrisk diagnose. Men psykisk sårbare
børn og unge, der har lettere former for ensomhed, stress, selvskadende adfærd, angst og depression,
spiseforstyrrelser, koncentrationsbesvær, lavt selvværd mv.

Projektet ”Unge Psykologisk Team” vil bestå af følgende medarbejdere
1 koordinerende socialrådgiver ansat i 37 timer pr. uge
2 psykologer ansat 2 x 37 timer pr. uge
1 projektleder ansat 7,5 timer pr. uge, Ungerådgivningens leder Bo Fischer
Hvad er forventningerne til projektet, herunder effekt og evaluering
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Styrkelse af Aalborg Kommunes Ungerådgivning forventes via projektet at kunne ses på følgende områder
 Børn og unge får friere, fleksibel, frivillig og hurtigere adgang til psykologsamtaler, lettere behandling
og udredning.
 Styrkelse af råd og vejledning til forældrene til psykisk sårbare børn og forældre
 Styrkelse af gruppeforløb til både børn, unge og forældre.
 En styrket koordinering mellem kommunale indsatser, herunder skole og uddannelsesinstitutioner,
fritidstilbud, frivillige indsatser, de praktiserende læger og endelig ved behov, hjælp til at komme
videre til psykiatrien eller andre relevante tilbud.

På længere sigt forventes projektet at kunne minimere de risikofaktorer, der er ved psykisk sårbarhed for
børn og unge i Aalborg Kommune, så som
 Svage eller svigtende sociale netværk
 Svagere uddannelses- og arbejdsmarkedstilknytning
 Fysiske helbredsproblemer og kortere levetid
 Hjemløshed
 Kriminalitet
Familie og Beskæftigelsesforvaltningens kvalitetsenhed vil foretage en evaluering ud fra følgende parametre










Antallet af årlige henvendelser samt hvilken indsats, der er givet til henholdsvis den unge og dennes
forældre, og om der er tale om en individuel indsats, gruppebaseret indsats, rådgivning, udredning
eller behandling. Herunder hvor mange frivillige, der er inddraget i forhold til gruppeforløbene.
Har den unge fået en bedre indsigt i og håndtering af egne udfordringer, og har forældrene fået mere
viden, redskaber og forståelse for deres barns vanskeligheder og situation.
Oplever den unge et sammenhængende forløb på tværs og at Aalborg Kommunes tilbud er
relevante og hjælpsomme.
Oplever forældrene mere mestring efter forløbet i forhold til den unge eventuelle søskende og
familien som helhed
Videre henvisning til Psykiatrien
Den unges trivsel
Trivslen i familien
Barnets og den unges tilknytning og gennemførelse af skole, uddannelse og beskæftigelse

Forankring af projektet
På baggrund af evalueringen, som også skal se på effekten af indsatsten i sammenhæng med målene i den
sammenhængende ungeindsats, skal forvaltningen i god tid inden projektperiodens afslutning komme med
forslag til en evt. forankring af tilbuddet. Heri skal indgå et forslag til den fremtidige organisering og
finansiering af tilbuddet
Ansøgningspuljen er ansøgt med det forbehold, at den politisk godkendes i Familie- og Socialudvalget.
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Bilag:
Endelig ansøgning til Socialstyrelsen Ungerådgivningen.pdf
Grafisk fremstilling ansøgning socialstyrelsen.pptx
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