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En fremstrakt ha nd - Et forebyggende tilbud til psy-
kisk sa rbare unge fra 13-25 a r i Svendborg Kommune 
 
Projektets formål 

I Svendborg Kommune vil vi være ambitiøse over for målgruppen af unge med psykisk sårbarhed 

og forældre til unge med psykisk sårbarhed. Vi ønsker tidligt at række hånden ud til dem der, hvor 

de er, så de oplever at få hurtig hjælp i trygge omgivelser på den mindst indgribende måde. Derfor 

kalder vi vores projekt ”En fremstrakt hånd”. Vi vil understøtte de unge og deres forældre, så de 

unge får de bedste betingelser for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse, komme i job og 

få en selvstændig voksen tilværelse.  

 

I arbejdet med tidlig opsporing af psykisk sårbare med spiseforstyrrelse eller selvskadende adfærd 

har Svendborg Kommune kortlagt kommunens indsatser og tilbud til unge med psykisk sårbarhed, 

der strækker sig over en bred kam i de kommunale forvaltninger. 

 

I relation til dette arbejde har vi opdaget, at trods de mange tilbud og indsatser til målgruppen af 

psykisk sårbare unge, så kalder området på en høj grad af koordination og en meget større gen-

nemsigtighed i den eksisterende tilbudsvifte. Det er nødvendigt, at kommunens tilbud på tværs af 

faggrænser kan komme den enkelte borger og familie til gavn. Det skyldes, at vi i de seneste år 

har set en øget specialisering i psykiatrien, der medfører, at vi i større omfang skal behandle og 

hjælpe børn og unge lokalt i kommunen. Det udfordrer den gængse måde at tænke behandling og 

hjælp på, især for målgruppen af psykisk sårbare unge under og over 18 år. Med dette projekt er 

der mulighed for at styrke indsatsen for psykisk sårbare unge og binde faglighed og afdelinger tæt-

tere sammen på tværs af hele Svendborg Kommune. 

 

Projekt ”En fremstrakt hånd” etableres i rammerne af Svendborg Kommunes sammenhængende 

ungeindsats i Ungekontakten og med afsæt i de centrale og obligatoriske elementer, som beskre-

vet i puljeopslaget. Formålet med projektet er først og fremmest at forbedre den mentale sundhed 

blandt unge mellem 13-25 år, således at de unge og deres familier bevarer deres tilknytning til 

hverdagslivet med skole, fritidsinteresser, familie, uddannelse og arbejde. Dette vil projektet ar-

bejde for, ved at: 

 

 sikre en styrket indsats for psykisk sårbare unge fra 13 til 25 år, ved at fokusere på en tyde-

lig og sammenhængende koordinering af eksisterende og nye indsatser for målgruppen på 

tværs af kommunale forvaltningsområder. 

 række hånden ud til relevante ungemiljøer og derved skabe og etablere fysisk tilstedevæ-

relse, der hvor de unge er, så psykisk sårbare unge kan modtage en hurtig og indledende 

hånd i ryggen i kendte omgivelser.  

 sikre tydelighed og gennemsigtighed omkring tilbud til gruppen af psykisk sårbare unge, så-

dan at både unge, forældre og professionelle omkring den unge altid har en fremstrakt 

hånd at gribe i. 

 fokusere på løbende opkvalificering af allerede eksisterende netværk af fagprofessionelle 

på tværs af kommune, uddannelses- og civilsamfund. Dette med henblik på, at de professi-

onelle omkring den unge får redskaberne til at opspore og agere over for psykisk sårbare 

unge, og dermed sikre at den unge følges til den rette og sammenhængende hjælp. 
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Projektets målgruppe 

Projekt ”En fremstrakt hånd” er målrettet psykisk sårbare unge i Svendborg Kommune i alderen 

13-25 år samt forældre til psykisk sårbare unge, der kan have gavn af et forebyggende tilbud. Pro-

jektets målgruppe er kendetegnet ved et spektrum af unge med vidt forskellige psykiske vanske-

ligheder. Der er derfor stor forskel på behovet for behandling, støtte og omsorg hos de unge i mål-

gruppen og hos forældrene omkring den psykisk sårbare unge. ”En fremstrakt hånd” ønsker at 

håndtere denne udfordring ved at møde og hjælpe de unge tidligt, sådan at den unge kan følges 

og guides videre til den rette hjælp, via en koordinerende relationskæde, inden udfordringerne vok-

ser sig til mere alvorlige behandlingskrævende psykiske problemer.  

 

I nedenstående beskrives kendetegnene på de unge og forældre, som vil indgå i de forskellige ind-

satser i ”En fremstrakt hånd”. 

 

Anonyme rådgivningssamtaler 

Kendetegnet for de unge i målgruppen til de åbne rådgivningssamtaler er, at de enten selv vurde-

rer, at de har behov for samtale med en professionel, eller at en kammerat, en vejleder, en lærer 

eller en anden hjælper den unge til samtalen, fordi den unge udviser tegn på psykisk sårbarhed. 

Samtidig er det unge, som ikke har behov for et længere forløb, men måske bare har brug for at 

tale med et andet menneske. Nogle unge vil kunne opsøge tilbuddet selv, mens en del vil have 

svært ved det. Derfor vil tilstedeværelsen af det åbne rådgivningstilbud tæt på de unges hverdags-

liv såvel som på internettet have stor betydning for, hvorvidt de unge vil opsøge tilbuddet.  

 

Forældrene til de psykisk sårbare unge kan også tage kontakt til den åbne rådgivning. Forældrene 

kan enten selv henvende sig, eller de kan tage den unge med. Forældrene vil være kendetegnet 

ved, at de føler en magtesløshed ift. hvordan de kan agere over for deres unge psykisk sårbare 

barn. De anonyme rådgivningssamtaler skal give forældrene et frirum, hvor de kan blive rådgivet 

om nyttige værktøjer. 

 

Når vi møder unge og deres forældre i den anonyme rådgivning, vil vi ud fra et systemisk perspek-

tiv forsøge at involvere hele familien, idet vi mener, at udfordringer i familiesystemet også skal lø-

ses af parterne i familiesystemet.  

 

Behandlings/samtale forløb 

Unge som har brug for et behandlingsforløb, er unge som er i en psykisk udsat position. Måske har 

den unge selvværdsproblemer, føler sig ensom, har svært ved at håndtere følelser, kontrol af tan-

ker og hverdagsstruktur. Måske ses den unge med spiseforstyrrelse, med selvskadende adfærd, 

angst eller let til moderat depression. Fælles for disse unge vil være, at de alle vil være i målgrup-

pen for et behandlingstilbud. Mange fra målgruppen vil være unge, som er i gang med uddannelse 

eller beskæftigelse, men hvor de pga. deres udfordringer er ved at miste grebet om tilværelsen, og 

deres problemer ved at vokse dem over hovedet. Målgruppen bliver derfor unge, som har brug for 

behandling ift. enten at kunne blive fastholdt i uddannelse eller job, eller at kunne komme i gang 

med uddannelse eller job. Erfaringsmæssigt vil en væsentlig del af behandlingsforløbene om-

handle angstproblematikker. 

 

Gruppespor for Unge 

Gruppesporet er for unge, som har overstået et behandlingsforløb, og som kunne have gavn af at 

få styrket deres netværk til andre unge med lignende udfordringer. Samtidig er gruppesporet også 

for de unge, som får 1-5 anonyme rådgivningssamtaler, og hvor det efterfølgende vurderes, at den 

unge med fordel vil kunne deltage i et gruppeforløb med andre unge, med henblik på at give den 
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ALLE UNGE

unge en mulighed for bearbejde oplevelser og følelser omkring sin specifikke psykiske udfordring i 

selskab med andre unge. Der lægges i denne henseende vægt på, at målgruppen for gruppespo-

rene vil være unge med specifikke udfordringer, som f.eks. angst, depression, sorg, lavt selvværd 

osv. En specifik udfordring kan også relatere sig til udfordringerne ved at være ung og skulle hånd-

tere udfordringer i overgangen til voksenlivet omkring uddannelse, job og selvstændighed.   

 

Netværksgrupper for forældre 

Det kan være svært at være forældre til en ung som udviser tegn på psykisk sårbarhed. Ud over 

almindelige teenageproblemer, skal en spirende mistrivsel også håndteres. Og hvordan gør man 

det uden at støde det unge barn fra sig? Netværksgrupper for forældre til psykisk sårbare unge er 

konkret målrettet mod de forældre, som har behov for at modtage mere rådgivning om redskaber til 

håndtering af deres barns udfordringer, end hvad de anonyme rådgivningssamtaler kan levere. 

Netværksgrupperne skal ramme ned i de forældre, som har brug for en øget viden om og forstå-

else for håndteringen af den unges udfordringer, bl.a. ved at kunne spejle sig i og lade sig inspirere 

af andres lignende udfordringer og løsninger.  

 

Rekruttering til projektet 

I arbejdet med at få rekrutteret unge og forældre til projektet vil ”En fremstrakt hånd” benytte sig af 

en række gensidigt supplerende og afhængige tiltag. Projektets rekrutteringsstrategi er nærmere 

beskrevet under ”element 1”, men vil overordnet bestå af opsøgende aktiviteter i form af frem-

skudte projektmedarbejdere i relevante ungemiljøer, anvendelse af allerede eksisterende netværk 

af fagprofessionelle på tværs af kommune, uddannelses- og civilsamfund som opsporende front- 

og vidensmedarbejdere, etablering af årlige trivselsdage på alle ungdomsuddannelser og 10. klas-

secentret samt etablering af et ungepanel. Samtidig vil projektet etablere en række formidlingsakti-

viteter som oprettelsen af én samlende videns- og tilbudsportal over tilbud og muligheder for psy-

kisk sårbare unge i Svendborg Kommune, og produktion af relevant kommunikationsmateriale med 

afsæt i videns- og tilbudsportalen.  
 
Antal unge og forældre i projektet 

 

 
  
 
 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grøn ALLE 13-25-årige i 
Svendborg Kommune = 
8269. 
 

Gul: Unge med periodisk 
psykisk sårbarhed (dår-
ligt mentalt helbred) = 
17% = 1406. 
 

Rød: 13-25-årige der er i 
det specialiserede sy-
stem i forvejen 7,7% = 
637. 
       

 

De unge, som vil mod-
tage et tilbud i projektet, 
svarende til ca. 5% af 
alle unge i Svendborg 
Kommune = 446 unge 
pr. år. 
        
 



4 
 

 
 
Svendborg Kommunes unge kan overordnet opdeles i tre grupper:  
 
Grøn: Det samlede antal unge i aldersgruppen 13-25 år er i 2019 på 8269 (jf. Danmarks Statistik). 
Den store gruppe af unge, klarer sig igennem ungdomslivet uden hjælp fra andre end deres foræl-
dre, vennerne og skolen, og det er dem, som har ikke brug for et kommunalt tilbud. 
 
Rød: I den røde zone ligger de unge, som kommunen har kontakt med. Svendborg Kommunes Fa-
milieafdeling har i øjeblikket sager på ca. 7.7% af alle børn i alderen 0-22 år (jf. Nøgletal for Fami-
lieafdelingen 2. kvartal 2019, Svendborg Kommune). Omregnes dette til 13-25-årige bliver antallet 
637 unge. Det estimeres, at andelen på 7,7% godt kan ekstrapoleres op til 25 år, idet det vurderes, 
at Jobcentret, Socialafdeling, Ungeafdelingen, Psykiatrien og andre specialiserede afdelinger fort-
sat vil have ’hånd om’ cirka samme andel, som har/har haft en sag i Familieafdelingen. 
 
Gul: Midt imellem den grønne gruppe og den røde målgruppe vil der være en stor gruppe unge, 
som i perioder vil opleve en psykisk sårbarhed. Der vil være et løbende flow af unge, som selv kan 
bevæge sig ud af deres psykiske sårbarhed ved hjælp fra deres forældre, kammerater, skole eller 
andre. Størrelsen på den gule målgruppe kan estimeres ud fra befolkningsundersøgelser fx med 
indikatoren selvvurderet mentalt helbred. I Region Syddanmark og i Svendborg Kommune er der 
som i hele landet sket en markant stigning i andelen af unge16-24-årige, der angiver at have det 
mentalt dårligt. I 2017 er andelen 11,2% blandt mænd og 23,1% blandt kvinder (Hvordan har du 
det? Region Syddanmark 2017). Samlet giver det en andel på ca. 17% svarende til 1406 unge i 
Svendborg Kommune. 
 
Det er målet, at vi med målrettet opsporing og en god rekrutteringsstrategi vil kunne tilbyde ca. 336 
unge et rådgivningsforløb om året, når projektet er implementeret. Herudover vil vi kunne tilbyde et 
behandlingsforløb til ca. 44 unge om året. Desuden vil der være en del unge, som kan deltage i 
gruppeforløb. Denne gruppe af unge anslås at være på ca. 66 unge om året fordelt på ca. 5 grup-
peforløb.  
 
Målet er således at projektet vil have kontakt med ca. 446 unge om året ved fuld implementering. 
Dette svarer til 5% af hele målgruppen af unge mellem 13 og 25 år i Svendborg Kommune. 
 
Ovenstående estimater baserer sig på erfaring fra eksisterende tilbud i Åben Anonym Rådgivning, 
hvor vi med en enkelt fuldtidsansat medarbejder i 2017 og 2018 har haft samtaler med hhv. 174 og 
193 unge per år. Erfaringen er, at jo mere formidling om tilbuddet og opsporing der finder sted på 
ungdomsuddannelserne, jo flere unge kommer i den åbne anonyme rådgivning. Erfaringen er des-
uden at ungdomsuddannelserne har efterspurgt muligheden for rådgivning på ungdomsuddannel-
serne, hvorfor vi mener, at vi kan øge antallet væsentligt ved dels at være til stede på ungdomsud-
dannelserne, dels at styrke rekrutteringsstrategien. Vi har hidtil haft flere piger end drenge i den 
åbne rådgivning men ambitionen er, at vi vil øge antallet af drenge. Vi forventer dog fortsat at have 
en overvægt af piger i rådgivningstilbuddet, hvilket også er i overensstemmelse med deres selvvur-
deret mentale helbred. 
 
Erfaringen fra Åben Anonym Rådgivning er, at mange unge gerne vil involvere deres forældre i 
samtaleforløbene, også selvom de unge er over 18 år. Det vurderes derfor, at der samlet set vil 
være forældredeltagelse i ca. halvdelen af samtaleforløbene. Disse forældre tælles også med i ne-
denstående tabel over forældre, som bliver en del af projektet. Derudover vil der være forældre, 
der selv henvender sig. Det anslås derfor, at vi vil nå et antal forældre svarende til ca. 60% af an-
tallet af unge i den åbne anonyme rådgivning. 
 
Gruppeforløbene for unge vil afholdes dels ved SIND Ungdom i Svendborg, dels ved Svendborg 
Kommunes Ungdomsskole.  
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SIND Ungdom har estimeret, at de vil kunne afholde to løbende netværk ad gangen med cirka 10 
unge. Der vil være udskiftning i netværkene, således at der i alt vil være 30 unge om året, der del-
tager i SIND Ungdoms gruppeforløb.  
 
Svendborg Kommune Kommunes ungdomsskole tilbyder i øjeblikket MiLife-kurser til 7.-9. klasses 
elever henvist fra forskellige folkeskoler i kommunen. Ungdomsskolen vurderer, at der er stor efter-
spørgsel på kurset, og at de ved en udvidelse af målgruppen op til 25 år vil kunne gennemføre tre 
ekstra MiLife-kurser, således at der vil være 36 unge årligt, der vil deltage i MiLife-kurser i projek-
tet. 
 
Åben Anonym Rådgivning har ikke erfaring med at etablere gruppeforløb for forældre, hvorfor esti-
matet på forældre baserer sig på oplysninger fra andre samarbejdspartnere. SSP tilbyder i øjeblik-
ket forældrenetværk for unge i eller på vej ud i misbrug af rusmidler, og deres erfaring er, at det 
kun er mødre, der er interesserede i deltagelse i netværket. Sundhedsplejen tilbyder i samarbejde 
med bl.a. SSP og Åben Rådgivning et forældreforløb, der hedder Forstå din teenager. Til dette for-
løb er der også flere mødre end fædre. Vores ambition er at få fædrene med i gruppen, men vi for-
venter fortsat en overvægt af mødre i forældregrupperne. 
 
Opdelt over årene ser vores målgrupper ud som følger. I første projektår forventes projektet ikke at 
nå målet for det årlige antal henvendelser, idet første halvår vil være forberedelsesfasen i projek-
tet. Dog vil der fortsat være én rådgiver i Åben Anonym Rådgivning, som der har været hidtil i 
Svendborg Kommune, hvorfor der fortsat vil være et godt flow af unge i den Åbne anonyme rådgiv-
ning. Der henvises desuden til budgettet, hvor det fremgår, hvornår de forskellige aktiviteter iværk-
sættes. 
 
 

UNGE   2020 2021 2022 I alt 2020-2022 

Åben Anonym Rådgivning Drenge 80 134 134 348 

  Piger 120 202 202 524 

I alt    200 336 336 872 

Behandlingstilbud Drenge 10 18 18 46 

  Piger 14 26 26 66 

I alt   24 44 44 112 

Gruppetilbud til unge SIND 
ungdom 

Piger 7 18 18 43 

  Drenge 7 12 12 31 

I alt   14 30 30 74 

Gruppetilbud MiLife Piger 12 22 22 56 

  Drenge 12 14 14 40 

I alt   24 36 36 96 

I alt unge   262 446 446 1154 

      

FORÆLDRE           

Åben anonym rådgivning Forældre 120 202 202 523 
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Netværk for forældre Mødre 7 15 15 37 

  Fædre 5 10 10 25 

I alt forældre   132 227 227 585 

 
 
Hvordan opgøres antallet af unge og forældre? * 

 

Åben Anonym Rådgivning registrerer antallet af henvendelser fra unge og forældre ved hver sam-

tale. Desuden registreres køn, alder, hvorfra der henvises, forældredeltagelse samt hvilket tema 

samtalen berører. Det er aftalt, at Åben Anonym Rådgivning skal overgå til nyt IT-system i efteråret 

2019. Det vil i det nye system være muligt at trække samme oplysninger ud af systemet. I IT-syste-

met er det desuden muligt at skrive noter ind fra hver samtale, så rådgiveren har mulighed for at 

huske, hvad der blev talt om ved sidste samtale. Det er ikke muligt at kræve aktindsigt fra syste-

met, da der ikke registreres på CPR-nummer. 

 

På gruppeforløbene vil der for hver mødegang blive optalt og registreret antal deltagere. 

 
Hvordan arbejdes der med samtlige centrale og obligatoriske elementer i projektet? * 

 

Element 1 - Rekruttering: 

Projekt ”En fremstrakt hånd” vil sikre en sammenhængende og koordineret rekruttering ved at fo-

kusere på følgende punkter: 

 

 Etablering af én samlende videns- og tilbudsportal for unge, forældre og fagprofessionelle. 

 Vidensambassadører: Anvendelse af allerede eksisterende netværk af fagprofessionelle på 

tværs af kommune, uddannelses- og civilsamfund som opsporende front- og vidensmedar-

bejdere. 

 Etablering af en relationskæde til de unge via fremskudt fysisk tilstedeværelse i relevante 

ungemiljøer. 

 Årlig trivselsdag på alle ungdomsuddannelser og 10. klassecentret i Svendborg Kommune. 

 Etablering og inddragelse af et ungepanel. 

 Anvendelse af årlige BørneUngeLivs undersøgelser som rekrutteringsværktøj. 

 

Etablering af en samlende videns- og tilbudsportal for unge, forældre og fagprofessionelle. 

Hvad enten du er ung, forældre til en psykisk sårbar ung eller en fagprofessionel omkring den 

unge, skal det være nemt og tilgængeligt at kunne få et overblik over, hvordan du kommer i kontakt 

med det forebyggende tilbud i ”En fremstrakt hånd”. Det skal også være tydeligt, hvilke tilbud der i 

øvrigt eksisterer til målgruppen på tværs af kommunale forvaltninger, psykiatrien, ungdomsuddan-

nelser, det frivillige sociale område og civilsamfundet generelt. Derfor vil projektet oprette en over-

skuelig videns- og tilbudsportal, som i sit indhold stilladseres efter, om du kommer til hjemmesiden 

som psykisk sårbar ung, som forældre til en psykisk sårbar ung eller som en fagprofessionel om-

kring en psykisk sårbar ung. 

 

Målet med portalen er at få én samlende online indgang til området omkring unge med psykisk sår-

barhed. Portalen vil stå centralt i arbejdet med rekruttering af unge til det forebyggende tilbud i ”En 

fremstrakt hånd”. Portalen skal nemlig i høj grad synliggøres og aktualiseres over for fagprofessio-

nelle, da der i Svendborg Kommune er en stigende efterspørgsel fra netop denne gruppe af perso-
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ner tæt på de unge ift. overblik over hvilke tilbud, der eksisterer for unge med ”ondt i livet”, og hvor-

dan man som vejleder på f.eks. et gymnasium får guidet den unge rigtigt videre. Portalen vil derfor 

løbende blive sat i spil på promoverings- og informationsmøder og ved events, som projektets an-

satte igennem projektperioden vil foretage for områdets forskellige fagprofessionelle og frivillige 

aktører såsom uddannelsesinstitutioner, kommunale forvaltninger, børne- og ungdomspsykiatrien, 

praktiserende læger og de frivillige sociale foreninger. Portalen skal dog også kunne lykkes med at 

fange de unge, som projektet ikke får fat i, og de unge som heller ikke af sig selv kommer ind fra 

gaden. Disse unge skal kunne kontakte ”En fremstrakt hånd” via portalen, fordi det er, hvad de er 

tryggest med, og på denne måde få en online hjælpende hånd til at blive rekrutteret ind i projektet.  

 

Vidensambassadører: Anvendelse af allerede eksisterende netværk af fagprofessionelle på tværs 

af kommune, uddannelses- og civilsamfund som opsporende front- og vidensmedarbejdere 

Svendborg Kommune har to væsentlige netværk, som til sammen rummer ca. 65 fagprofessionelle 

personer på tværs af kommunale forvaltninger, uddannelsesinstitutioner, børne- og ungepsyki-

atrien og civilsamfundet. De to netværk arbejder på forskellig vis med unges trivsel. Det ene arbej-

der for at forebygge brugen af rusmidler ved bl.a. at fokusere på oplysning og sociale trivselsaktivi-

teter på tværs af uddannelsesinstitutioner og udskoling. Det andet arbejder med forebyggelse af 

spiseforstyrrelse og selvskade, gennem oplysning og opkvalificering af netværkets deltagere.  

 

Netværkenes deltagere er på forskellig vis der, hvor de unge er, og de er ligeledes blandt kollegaer 

som også arbejder med og for unge. Målet er derfor at aktivere netværksmedlemmerne som op-

sporende front- og vidensmedarbejdere, der formidler viden om og henviser til projektet, og der-

med bliver vidensambassadører. Vidensambassadørernes formidling af projektet vil ske med afsæt 

i projektets videns- og tilbudsportal og vil især skulle målrettes mod deres kollegaer. Ift. direkte re-

kruttering af unge til projektet, vil vidensambassadørerne, qua deres faste arbejde blandt de unge, 

fungere som første led i projektets relationskæde, da de vil kunne opspore unge med tegn på psy-

kisk sårbarhed, og derved sørge for at følge den unge hen til en rådgivningssamtale ved en af pro-

jektets fremskudte medarbejdere eller sende dem direkte i Ungekontakten. For at give netværkene 

og den enkelte medarbejder heri et fagligt fundament at stå på ift. opsporing af unge med tegn på 

psykisk sårbarhed, så vil projektets psykologer facilitere en række undervisningsdage for videns-

ambassadørerne. Projektets psykologer er fagligt forankret i PPR, hvorfor de har stor erfaring i råd-

givning af lærere og pædagoger. I dette projekt vil psykologerne bl.a. skulle rådgive undervisere af 

psykisk sårbare unge ift. hvordan disse unge kan fastholdes i det ’almindelige uddannelsesmiljø’ 

ved relevante ændringer i læringsmiljøet.   

 

Etablering af en relationskæde til de unge via fremskudt fysisk tilstedeværelse i relevante ungemil-

jøer 

Projekt ”En fremstrakt hånd” er fast forankret i Svendborg Kommunes Ungekontakt, hvor alle unge 

og forældre til unge kan henvende sig direkte fra gaden af og få rådgivning. I Svendborg Kommune 

er vi af den overbevisning, at denne ene indgang har brug for at blive suppleret med en stærk rela-

tionskæde. En relationskæde bestående af medarbejdere i projektet, som via en planlagt og fysisk 

tilstedeværelse i relevante ungemiljøer, skal sikre en tæt og kontinuerlig relation til de unge. Der er 

i relationskæden fokus på at række hånden ud mod unge i målgruppen i deres egne kendte ram-

mer. Dette har to markante fordele. For det første vil den unge opleve mødet med projektet på en 

mindre indgribende måde, da den unge i første omgang gribes i trygge rammer. For det andet vil 

den unge blive fulgt videre i projektet af den pågældende medarbejder, hvis en afklarende rådgiv-

ningssamtale viser, at den unge har behov for behandlingssamtaler ift. specifikke problemer eller 

andre tilbud i regionalt, kommunalt eller frivilligt regi. Svendborg Kommune har tidligere haft en 
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’brobygger’ ansat i et projekt i Ungeafdelingen (misbrugsbehandling for unge). Denne brobygnings-

funktion havde til formål at styrke samarbejdet med ungdomsuddannelserne, kommunale samar-

bejdspartnere m.fl. og at rådgive om misbrugsproblemstillinger, holde afklarende samtaler med 

unge med rusmiddeludfordringer og motivere unge med behov for egentlig rusmiddelbehandling til 

dette. Brobyggeren havde bl.a. fast tilstedeværelse i Ungekontakten én dag om ugen og løbende 

tilstedeværelse på ungdomsuddannelserne. Ud fra erfaringerne fra denne funktion ønsker vi at 

etablere og udvikle en lignende funktion i dette projekt overfor psykisk sårbare unge. 

 

Det vil være de to medarbejdere i Åben Anonym Rådgivning, der primært vil varetage den frem-

skudte rådgivning i ungemiljøerne. I grundskolen vil det være sundhedsplejersken, der vil varetage 

den fremskudte rådgivning i projektet. 

 

 

Trivselsdag for alle ungdomsuddannelser 

Svendborg Kommune har siden 2017 afholdt ”Trivselsdag” på forskellige uddannelsesinstitutioner. 

På trivselsdagen bliver de unge, igennem dialog- og workshopoplæg, præsenteret for konkrete 

redskaber til at håndtere en række af de dilemmaer og udfordringer, de vil kunne komme til at stå 

over for i deres studie- og ungeliv. Denne dag har ramt en stor efterspørgsel fra ungdomsuddan-

nelserne. Derfor er det ønsket, at dagen inkorporeres i ”En fremstrakt hånd” og fremadrettede styr-

kes og samtidig udbredes til også at dække 10. klassecentret. Dagen sætter nemlig igennem de 

forskellige oplæg fokus på de mange aspekter af et ungeliv, som kan føre til mistrivsel såsom øko-

nomi, rusmidler, eksamens angst, stress osv. Dagen vil således kunne fungere, som et stærkt ud-

stillingsvindue for projektet, og hvordan det tilbyder hjælp til psykisk sårbare unge. 

 

Etablering og inddragelse af et ungepanel 
Projekt ”En fremstrakt hånd” skal ikke kun skabes for de unge. Det skal også skabes med de unge. 
Ambitionen er således klar; de unge skal involveres på en reel måde i den løbende udvikling og 
implementering af det samlede projekt. Og ikke mindst i arbejdet med rekrutteringen af unge til 
projektet vil de unges stemme være relevant. Ligesom ung til ung mentorring ofte er populært 
blandt de unge pga. en forholdsmæssig ligeværdighed i relationen, gælder det samme for kommu-
nikation til de unge. Ved f.eks. at inddrage unge i udformningen af projektets videns- og tilbudspor-
tal, og i projektets øvrige kommunikationsmateriale til unge, så opnås der ligeværdighed i kommu-
nikationen, og kommunikationen om mulighederne i ”En fremstrakt hånd” vil således gå mere ”klart 
igennem”.  
 
Projektets ungepanel etableres på tværs af projektets aldersmålgruppe på 13 – 25 år, og på tværs 
af unge i grundskole, ungdomsuddannelser, forberedende uddannelser og beskæftigelse, samt 
unge uden for uddannelse og beskæftigelse. Ungepanelet etableres stående på et solidt funda-
ment af erfaringer med ungeinddragelse. Som noget unikt i Danmark, har Svendborg Kommune 
etableret projektet ”I politisk mesterlære”. I kraft af projektet har 13 byrådsmedlemmer fra Svend-
borg Kommune fået ansat en ungerådgiver på baggrund af ansøgninger fra 42 unge. Lokalpolitike-
ren og ungerådgiveren skal indgå i et gensidigt læringsforløb, hvor den unge kommer tæt på de 
politiske processer, mens byrådspolitikeren kommer tæt på det levede ungeliv. Udvalgte ungeråd-
givere vil også blive en del af projektets ungepanel, med henblik på dels at kunne præge ungepa-
nelet med deres erfaringer fra det gensidige læringsforløb og dels at kunne præge politikerne med 
viden om deres perspektiver på indsatser over for unge med psykisk sårbarhed. 
 
Unge som er en del af ungepanelet i ”En fremstrakt hånd” vil blive honoreret på samme vis, som 
Svendborg Kommunes ungerådgivere; nemlig via faste diæter per mødegang. Dette for at under-
strege vigtigheden i deres rolle, som centrale sparringspartnere i forhold til hvordan ”En fremstrakt 
hånd” kan række ud mod flest mulige unge. Det er intentionen, at netværket skal bestå af minimum 
8 medlemmer, som mødes én gang månedligt. Projektlederen vil koordinere ungepanelet. 
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Anvendelsen af BørneUngeLivs undersøgelser som rekrutteringsværktøj 
Svendborg Kommune har på tværs af børne- og ungeområdet investeret i BørneUngeLivs under-
søgelserne for 0-30 årige. BørneUngeLiv er et dialog- og monitoreringsværktøj omkring trivsel og 
sundhed. På baggrund af forældre, børn og unges spørgeskemabesvarelser genereres børn- og 
ungeprofiler, som giver Svendborg Kommune detaljerede målinger af trivsel og sundhed på 
gruppe- og individniveau. 
 
Potentialet i disse undersøgelser er, at man kan udarbejde rapporter på klasse-, skole- eller kom-
muneniveau over f.eks. unge i mistrivsel eller andre tegn på psykisk sårbarhed såsom søvn- eller 
rusmiddelproblematikker. Disse rapporter vil de fremskudte medarbejdere kunne anvende i dialog 
med klasselærer, gymnasievejleder, skoleleder, PPR, SSP eller andre relevante samarbejdspart-
nere i forhold til at rekruttere unge ind i projektet, og til helt generelt at kunne tilrettelægge en data-
understøttet forebyggelsesindsats, der hvor behovet er størst. 
 
Element 2: Åbne, imødekommende fysiske rammer 
Projekt ”En fremstrakt hånd” vil have sit udgangspunkt i Ungekontakten. I Ungekontakten kan du 
altid gå u-visiteret ind. Ungekontakten danner rammen om Svendborg Kommunes sammenhæn-
gende ungeindsats, og forener på denne måde i et og samme hus Åben anonym rådgivning, Job-
center, Familieafdeling, Socialafdeling, UU Sydfyn og SSP. Ungekontakten er placeret midt i 
”Campus Svendborg”, præget af et levende ungemiljø med unge fra gymnasiale uddannelser, er-
hvervsuddannelser, videregående uddannelse og den nye Forberedende Grunduddannelse. Un-
gekontakten ligger tæt på bus- og toglinjer og med beroligende udsigt til grønne arealer. I forbin-
delse med indretning af Ungekontakten har der været en bred ungeinvolvering. De unge lagde 
vægt på, at det skulle være trygt og rart at komme i Ungekontakten, og at det ikke måtte være for 
institutionsagtigt. Med dette udgangspunkt og med afsæt i udsigten til de grønne arealer, er ”det 
grønne” forsøgt trukket ind i Ungekontakten, for at skabe den trygge og rare stemning efterspurgt 
af de unge. 
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Element 3: Åbne rådgivningssamtaler 
Arbejdet med ”En fremstrakt hånds” anonyme rådgivningssamtaler vil blive integreret i Ungekon-
taktens eksisterende åbne anonyme ungerådgivning, som i dag har base og eget lokale i Unge-
kontakten. Dette lokale, som i dag allerede er indrettet og bruges som ramme om anonyme unge-
rådgivningssamtaler, vil blive anvendt i projektet. Arbejdet med de åbne rådgivningssamtaler vil 
bygge på det samme teoretiske fundament, som i dag danner rammen om Svendborg Kommunes 
ungerådgivning; nemlig den systemisk narrative tilgang. Med dette afsæt er vi optagede af at forstå 
en given (unge)adfærd som meningsfuld kommunikation. Problemadfærd kan fremstå paradoksalt, 
men må altid ses som et meningsfuldt forsøg på at håndtere vanskelige livsomstændigheder. Ar-
bejdet i den systemiske ramme handler således for os om at se den enkelte unge og den enkelte 
familie, som en del af en større sammenhæng og kontekst.  
 
Den nuværende åbne anonyme rådgivning suppleres i projektet af en medarbejder mere, således 
at der vil være to medarbejdere til at varetage rådgivningssamtaler med de unge. 
 
Projektet ønsker desuden at komme ud til der, hvor de unge er. Der skal bygges bro fra projektets 
hovedbase i Ungekontakten og ud til relevante ungemiljøer, hvor projektets medarbejdere skal 
sikre relationen til de unge såvel som til de professionelle, som omgiver de unge. Denne frem-
skudte indsats skal udmøntes således, at de medarbejdere, som forestår de anonyme rådgivnings-
samtaler, også vil skulle have fast ugentlig tilstedeværelse ude i relevante ungemiljøer. Disse un-
gemiljøer vil indbefatte grundskolen, uddannelsesinstitutioner, ungdomsskolen og boligsociale om-
råder. Via samarbejdsaftaler forventes, at de fremskudte medarbejdere vil få mulighed for fast til-
stedeværelse på de pågældende steder. I den fremskudte indsats vil den enkelte unge kunne få 
samme anonyme rådgivning som i Ungekontakten. Den enkelte unges støttebehov og problemer 
vil således blive afdækket med henblik på enten at ”vende den unge i døren” efter en enkelt samta-
ler, eller at få aftalt et fremadrettet forløb. Ved at kunne ”vende den unge i døren” og ved at kunne 



11 
 

tilbyde de anonyme rådgivningssamtaler i den fremskudte indsats, vil projektet kunne sikre en me-
get lille indgriben i den unges hverdag, da den unge under hele forløbet vil være i et trygt og kendt 
ungemiljø. Dernæst vil den fremskudte indsats bevirke, at den fremskudte medarbejder vil kunne 
tage ”den unge i hånden”, og følge den unge videre i projektets forebyggende tilbud, hvis det er, 
hvad den unge viser behov for i de anonyme rådgivningssamtaler. 
 
Unge, som vurderes at have problemstillinger, der rækker ud over hvad der kan tilbydes i projektet, 
vil få en koordinerende hånd til at komme videre til rette tilbud. En af ambitionerne for projektet er 
at arbejde for, at de unge som ikke kan tilbydes hjælp i projektet, hurtigt skal kunne tilbydes anden 
støtte. Derfor skal projektet arbejde for, at unge som henvises videre fra projektet, automatisk kan 
komme ”forrest i køen” til det tilbud, der måtte være det rette for dem. Dette skulle gerne animere 
til, at flest mulige unge og forældre vil bruge tilbuddet, da man således altid vil kunne få et relevant 
tilbud – enten i rammerne af selve projektet eller ved at få en hjælpende hånd til hurtigt at komme 
ind i rette ”kø”. 
 
Element 4: Behandlings-/samtaleforløb 
Behandlings- og samtaleforløbene i projekt ”En fremstrakt hånd” tilbydes med udgangspunkt i et 
nyindrettet lokale i Ungekontakten. Det påtænkte lokale vil i forbindelse med projektets forberedel-
sesfase skulle indrettes, sådan at dette lokale, som resten af Ungekontakten, kan opleves som be-
roligende og som et rart sted at komme. 
 

Den psykologiske behandling baserer sig overordnet set på en systemisk tilgang til de udfordrin-
ger, den unge oplever at befinde sig i. Ud fra den systemisk funderede analyse foretages et kon-
kret metodisk behandlingsvalg, baseret på den konkrete problematik og den aktuelle viden om be-
handlingsmetoders effekt herpå. Erfaringsmæssigt vil en del at behandlingsforløbene handle om 
forskellige former for angsttilstande og i forhold til dette tages metodisk afsæt i den kognitive ad-
færdsterapeutiske tilgang. 
 
Behandlingsforløbene vil blive varetaget af to psykologer fra Svendborg Kommunes PPR område, 
således at medarbejderne er ansat halv tid i PPR og halv tid i projektet. Disse medarbejdere vil, 
med deres faste forankring i Ungekontaktens tværfaglige rammer, have mulighed for tværfaglig 
sparring på tværs af uddannelses-, beskæftigelses-, familie- og socialområdet. Samtidig hermed vil 
de fortsat have mulighed for at indgå i et fagligt fællesskab med medarbejdere fra PPR området, 
da PPR er ansvarlig for levering af frikøbt personale til de individuelle behandlingsforløb. Dette vil 
sikre, at de to psykologer gennem hele projektet har et psykolog-fagligt fællesskab i ryggen ift. at 
håndtere løbende udfordringer i behandlingsarbejdet. Desuden vil psykologerne deltage i fælles 
supervision fem gange årligt med de to andre medarbejdere i Åben Anonym Rådgivning.  
 
Indgangen for den unge til et behandlings- og samtaleforløb vil være en afklarende anonym rådgiv-
ningssamtale, hvor den unges udfordringer kortlægges. Hvis det i samtalen viser sig, at den unge 
har specifikke psykiske udfordringer såsom depression eller angst, så glider den unge videre fra 
det åbne anonyme tilbud til behandlings- og samtaleforløbet. Forløbet tilrettelægges med udgangs-
punkt i den enkelte unges udfordringer, og med afsæt i en fælles samarbejdsaftale mellem den 
unge og den unges behandler, som angiver de mål den unge skal arbejde hen imod at indfri under 
forløbet. Samarbejdsaftalen bliver et vigtigt redskab for behandlingsforløbet, da det i høj grad er 
nødvendigt, at den enkelte unge er med til at tage hånd om sit eget liv, og derved med til at sætte 
mål for eget udbytte. Der vil i forløbet løbende blive fulgt op på målene, sådan at målene bliver en 
aktiv og tydelig del af behandlingerne. Behandlingsforløbene vil som udgangspunkt kunne vare fra 
2 måneder og op til 6 måneder, med mulighed for en kortere forlængelse, hvis en ung lige mangler 
det sidste for at indfri målene i samarbejdsaftalen. Længden af behandlingsforløbet aftales i sam-
arbejdsaftalen. 
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Element 5: Gruppeforløb for unge 
Projektet vil etablere to forskellige gruppetilbud for unge. Det ene forankres i Ungdomsskolen ud 
fra MiLife-konceptet og vil være for unge 16-25-årige. Det andet forankres i SIND Ungdom i Svend-
borg og vil være opdelt i to typer gruppeforløb for de hhv. 13-16-årige og for unge over 16 år. 
 
MiLife 
Svendborg Kommunes Ungdomsskole har et velfungerende MiLife-tilbud til elever i folkeskolen fra 
7.-9. klasse, der af den ene eller anden grund oplever en psykisk sårbarhed i deres skolegang. Mi-
Life er et forskningsbaseret undervisningskoncept for unge med fokus på livsmestring. Der gen-
nemføres årligt 6 hold, dvs. i alt ca. 72 elever. I projektet ønskes en udvidelse af målgruppen for 
MiLife i Ungdomsskolen, således at unge der har været i rådgivningsforløb i ”En fremstrakt hånd” 
kan sendes videre til et MiLife-forløb, også selv om de er gået ud af folkeskolen. Der etableres så-
ledes 3 ekstra MiLife-forløb i Ungdomsskolen, som gennemføres for unge fra projektet. Undervis-
ningen i MiLife vil foregå uden for almindelig skoletid, således at det ikke kommer til at gå ud over 
de unges skolegang eller arbejde. I MiLife-konceptet i Svendborg Kommune deltager forældrene 
altid i et indledende og et afsluttende forældremøde. Ungdomsskolen oplever, at forældrene i høj 
grad efterspørger et netværkstilbud i forlængelse af MiLife-forløbet. MiLife-kurserne vil derfor 
kunne være en rekrutteringsvej til netværksgrupper for forældre. 
 
 

Ugentlige peer-to-peer fællesskaber for psykisk sårbare i alderen 16-25 år 

Dette gruppetilbud baserer sig på det eksisterende klubfællesskab i Svendborgafdelingen af SIND 
Ungdom. Klubfællesskaberne er en velafprøvet og succesfuld metode, som SIND Ungdom har kørt 
siden 2012, der er baseret på at skabe ligeværdige, peer-baserede, tabufrie og forpligtigende fæl-
lesskaber. SIND Ungdom engagerer frivillige, der selv har en historie, som knytter sig til psykisk 
sårbarhed. Det skaber en fælles forståelse og tillid, som de unge ofte giver udtryk for, har manglet i 
andre sammenhænge. Det er et åbent supplement for unge i behandling, for unge efter endt be-
handling samt til unge som (endnu) ikke er i behandling. Alle unge uanset diagnose eller mangel 
på samme er velkomne, hvis de oplever at mangle en plads i et ligeværdigt fællesskab. Erfaringen 
er, at det ligeværdige fællesskab uanset diagnose eller mangel på samme virker utrolig afstigmati-
serende, og der inddeles derfor aldrig efter diagnoser eller målgruppens tyngde.  
 

Ugentlige gruppeforløb for psykisk sårbare i alderen 13-16 år 

SIND Ungdom vil til de 13-16-årige udvikle et nyt tilbud for den yngre målgruppe baseret på deres 
mange erfaringer. SIND Ungdom vil udvikle gruppeforløb faciliteret af frivillige peers, der vil fun-
gere som rollemodeller for de unge og skabe et inkluderende fællesskab som et trygt rum for per-
sonlig udvikling. Gruppeforløbene vil være en videreudvikling af de eksisterende klubfællesskaber, 
men målrettet en yngre målgruppe og i udgangspunktet i tidsbegrænsede forløb. 
Gruppeforløbene vil have fokus på mental trivsel og opbygning af selvværd, hvor de unge vil blive 
klædt på til at håndtere hverdagens udfordringer og samtidig blive aktive medskabere i et forplig-
tende fællesskab, hvor de lærer, at de ikke står alene med deres sårbarhed. For denne yngre mål-
gruppe, vil gruppeforløbene være mere strukturerede i deciderede forløb og de frivillige vil få en 
mentor-rolle for de unge. Gruppeforløbene vil være tidsbegrænsede af et halvt til et helt års varig-
hed efter behov. 
 
  
SIND Ungdom vil i samarbejdet med projektet udvide det eksisterende tilbud til at kunne inkludere 
endnu flere unge, der henvises fra projektet, uddanne de frivillige til det konkrete samarbejde, lø-
bende supervisere de frivillige, samt samarbejde med kommunen om at opsøge endnu flere unge. 
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Element 6: Netværksgrupper for forældre 
Forældre til psykisk sårbare unge har mulighed for at få 1-5 anonyme rådgivningssamtaler via ”En 
fremstrakt hånd” jf. element 3. For de forældre som har brug for mere end 1-5 rådgivningssamtaler, 
så vil ”En fremstrakt hånd” også række hånden ud mod disse forældre, og følge dem videre i pro-
jektet til deltagelse i netværksgrupper med andre forældre til unge med psykisk sårbarhed. Foræl-
drenetværksgrupperne afholdes i Ungekontakten og ledes af medarbejderne fra Åben Anonym 
Rådgivning. Metodisk tages afsæt i den systemiske tilgang til forståelse af familieproblematikker, 
ligesom i de øvrige elementer i projektet. Forældrenetværksgrupperne inddeles primært efter den 
unges alder, men kan evt. også opdeles efter de problematikker, som forældrene står i. SSP facili-
terer løbende et netværk for forældre til unge med rusmiddelproblematikker, hvorfor forældre med 
disse udfordringer vil kunne blive henvist hertil.  
 
Antallet af mødegange vil blive tilrettelagt ud fra gruppens medbragte udfordringer, men vil bestå af 
mindst 6 og maksimalt 12 møde gange. Det er ideen at afvikle møderne med korte intervaller, for 
herved at kunne styrke samhørigheden i gruppen. Mødegangene planlægges derfor afviklet med 
en uges mellemrum og altid tidligst fra kl. 16.00. 
 
Med inspiration fra Svendborg Kommunes forældrekurser ”Forstå din teenager”, vil forældrekur-
serne inddrage forskellige fagligheder såsom sundhedsplejersker, SSP konsulenter, rusmiddelkon-
sulenter, sexologer mv. Det vil være mødelederen, som på baggrund af medbragte udfordringer og 
konkret udvikling i det enkelte forløb, vurderer relevansen af inddragelsen af eventuel fagprofessio-
nel. Målet med forældrenetværksgrupperne er at give forældrene en øget viden, redskaber og for-
ståelse for deres barns vanskeligheder og situation, samt styrke dem i at håndtere de problemstil-
linger, som den unges vanskeligheder kan medføre for den unge, eventuelle søskende og familien 
som helhed. Kriteriet for at deltage i en forældrenetværksgruppe er, at forældrenes udfordringer 
ikke kan løses i den anonyme rådgivning, og at forældrene selv aktivt er motiveret for at indgå i en 
forældrenetværksgruppe. Der vil til møderne også være mulighed for frie drøftelser forældrene 
imellem for at styrke netværksdannelsen, således at forældrene efter forløbets afslutning anspores 
til at fortsætte som selvstændigt netværk. 
 
 
Element 7: Afrunding og opfølgning 
”En fremstrakt hånd” etableres og organiseres i rammerne af Svendborg Kommunes kommunale 
sammenhængende ungeindsats i Ungekontakten. I Ungekontakten arbejdes der, i tråd med lov om 
kommunal indsats for unge under 25 år, systematisk og koordineret på tværs af fagområder for at 
sikre en tydelig og sammenhængende ungeindsats. Denne systematik vil ”En fremstrakt hånd” 
kunne profitere af når unge, som afsluttes i projektet, og som stadig har behov for støtte, skal føl-
ges videre til næste relevante tilbud. ”En fremstrakt hånd” vil således arbejde for at sikre, at ingen 
unge falder mellem to stole. Hvis en ung enten ikke længere kan tilbydes hjælp i projektet eller hvis 
den unges udfordringer er for tunge, så slipper projektets medarbejdere ikke den unge før den 
unge er ”overtaget” af en anden enhed eller aktør. Projektets medarbejdere skal have nogle værk-
tøjer til at løfte denne opgave. Et eksempel kunne være at der indgås samarbejdsaftaler med an-
dre kommunale og regionale aktører, således at unge, som ikke længere kan hjælpes i projektet 
eller som ikke er i projektets målgruppe, kan komme forrest i køen til visiteringstilbud. Det kunne 
f.eks. være en ung, som har brug for en kontaktpersonslignende indsats for at realisere sin uddan-
nelsesplan, som bliver sat forrest i køen til at få tildelt en UU-guide efter lov om kommunal indsats 
for unge under 25 år. 
 
Ved den unges afslutning på deltagelse i ”En fremstrakt hånd” laves der en evaluering af den un-
ges forløb. Til evalueringen tages der afsæt i det valgte effektmålingsværktøj. Ligeledes inviteres 
den afsluttede unge til en opfølgende fysisk samtale 3 måneder efter sin afslutning, og 6 måneder 
efter afslutning modtager den unge et kort skema, med spørgsmål relateret til den unges aktuelle 
situation. Målet med denne tredeling er, at følge den unge i op til 6 måneder efter afslutning med 
henblik på, at sikre at den unge er i fortsat progression og ikke udviser tegn på psykisk sårbarhed. 
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Element 8: Koordination 
Organiseringen og tilrettelæggelsen af indholdet i ”En fremstrakt hånd” medfører, at projektets 
medarbejdere vil kunne indtage en naturlig og koordinerende rolle. Fra projektets hovedbase i Un-
gekontaktens tværfaglige forvaltningsmiljø over gruppeforløbene hos SIND ungdom til den frem-
skudte tilstedeværelse i relevante ungemiljøer, vil medarbejderne således være tæt koblet til flere 
forskellige tilbud og aktører med relevans for arbejdet med psykisk sårbare unge. Hertil vil medar-
bejderne kunne drage fordel af etableringen af en videns- og tilbudsportal over området om psy-
kisk sårbare unge, som vil hjælpe dem til at få et solidt indblik i, hvad der findes af øvrige tilbud i 
kommunen, psykiatrien, på ungdomsuddannelser, i civilsamfundet m.v. når de skal rådgive unge 
med psykisk sårbarhed eller deres forældre. 
 
For unge, som deltager i projektets behandlingsforløb er det væsentligt, at deres deltagelse koordi-
neres med eventuelle andre indsatser. I planlægningen af mål for behandlingsforløbet, herunder i 
udarbejdelsen af samarbejdsaftale, skal mål med forløbet i videst muligt omfang understøtte øvrige 
igangsatte indsatser. Hvis dette ikke er muligt, så skal projektmedarbejderen sørge for at koordi-
nere den eller de øvrige indsatser, i samarbejde med relevant sagsbehandler, sådan at den unges 
deltagelse i ”En fremstrakt hånd” ikke opleves, som et modarbejdende tilbud hos den unge såvel 
som hos den konkrete sagsbehandler, men snarere som et relevant og koordinerende tilbud til 
målgruppen af psykisk sårbare unge. 
 
 
Dokumentation af aktiviteter  

Projektlederen vil have til opgave at udvikle værktøjer til dokumentation af aktiviteter og indsatser i 

projektet. Dette kunne fx være excelark til registrering af antal deltagere til netværksgrupper, evalu-

eringsskemaer til deltagerne til trivselsdage på ungdomsuddannelser mv. Det er projektlederens 

ansvar at alle aktiviteter i projektet iværksættes og dokumenteres mht. antal deltagere samt ind-

hold og kvalitet. 

 
Dokumentation for opnåelse af resultater for de unge der deltager i projektet  

I projektet ønskes en systematik ift. vurdering af effekten af samtalerne. Det er endnu ikke fastlagt, 

hvilken systematik der skal anvendes idet dette vil være en drøftelse mellem projektets medarbej-

dere. Vi er i gang med at undersøge fordele og ulemper ved bl.a. SDQ og SF12. Vi vurderer dog, 

at det vil være hensigtsmæssigt at anvende samme effektmålingsværktøj som de øvrige projekter, 

der modtager tilskud i projektperioden, hvorfor den endelige beslutning om, hvilket værktøj der skal 

anvendes, afventer tilbagemelding fra Socialstyrelsen. Det vil derfor være en del af forberedelses-

fasen at projektleder og de faglige medarbejdere i projektet skal fastlægge, hvilket effektmålings-

værktøj, der skal anvendes. Ligeledes vil det være en del af forberedelsesfasen at projektleder og 

de faglige medarbejdere i projektet fastlægger hvordan der måles på projektets formål ift. resultater 

på længere sigt på både borger – og organisatorisk niveau. 

 

 
Dokumentation for opnåelse af resultater for forældre der deltager i projektet 

Ligesom beskrevet ovenfor vil det være en del af forberedelsesfasen, at projektleder og de faglige 

medarbejdere i projektet skal fastlægge, hvilket effektmålingsværktøj, der skal anvendes til vurde-

ring af forældrenes effekt af deltagelse i projektet. 

 

 
Organisation og ledelse 

I Svendborg Kommune har vi de organisatoriske rammer til at være ambitiøse og et solidt funda-

ment at stå på, når der skal afprøves nye veje til at lykkes med målgruppen af psykisk sårbare 

unge i ”En fremstrakt hånd”. På tværs af Svendborg Kommunes byråd er der således en fælles 
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enighed om, at børn og unges mentale sundhed skal være et særligt prioriteringsområde i perio-

den 2019 – 2022. Hertil tager Svendborg Kommunes sammenhængende ungeindsats udgangs-

punkt i Ungekontakten, som er et administrativt bygningsfællesskab mellem uddannelses-, be-

skæftigelses- og socialområdet beliggende i grønne områder midt i ”Campus Svendborg”. Ved at 

placere ”En fremstrakt hånd” i Ungekontakten gives projektet de bedste muligheder for at kunne 

lykkes med en bred tværfaglig involvering i implementeringen af projektet. 

 

”En fremstrakt hånd” vil blive organisatorisk placeret i Ungekontakten, som politisk er forankret i tre 

fagudvalg Børne- og Ungeudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelses- og Integrati-

onsudvalget. Ansøgningen behandles i de tre politiske udvalg i november 2019, ligesom resulta-

terne af projektet afslutningsvist vil blive forelagt de tre udvalg. 

 

Projektets styregruppe vil være chefgruppen for Ungekontakten, som består af 4 chefer. Cheferne 

har tilsammen ansvaret for Familie-, uddannelses-, beskæftigelses-, social- og sundhedsområdet.  

 

Den daglige ledelse af projektet vil forankres hos Afdelingsleder Mette Machon Balle, som er leder 

for den sammenhængende kommunale ungeindsats, Åben Anonym Rådgivning, SSP, Ungekoordi-

natoren og Familieafdelingens Ungeteam.  

 

Der vil blive etableret en projektgruppe, som består af den nuværende ledergruppe i Ungekontak-

ten suppleret med lederen af Sundhedsplejen og lederen af PPR. Projektgruppen vil mødes hver 

2.-3. måned i projektperioden. Ungekoordinatoren i Ungekontakten vil sammen med projektlederen 

sørge for at understøtte både projekt- og styregruppe. 

 

Der vil desuden blive etableret en følgegruppe bestående af ledere fra de samarbejdsorganisatio-

ner som projektet vil samarbejde med (ungdomsuddannelser, skoleafdelingen, Ungdomsskolen, 

Ungeafdelingen, boligsocial helhedsplan mfl.). Følgegruppen vil mødes ca. to gange om året. Med-

lemmer af følgegruppen vil dog blive involveret løbende i projektet af projektlederen bl.a. omkring 

indgåelse af samarbejdsaftaler, aftaler om specifikke aktiviteter mv. 

 

Det daglige arbejde i projektet vil blive varetaget af et team bestående af følgende medarbejdere: 

 

 En eksisterende ungerådgiver fra Åben Anonym Rådgivning. Den nuværende medarbejder 

er pædagog og har en terapeutisk efteruddannelse. Rådgiveren har mange års erfaring 

med det åbne anonyme rådgivningstilbud til unge i Svendborg Kommune og har derfor 

også opbygget gode relationer til ungdomsuddannelser og øvrige samarbejdspartnere i 

Svendborg Kommune. Medarbejderen har desuden godt overblik over tilbud til de unge og 

har god indføling med og forståelse for de unges problematikker. Denne medarbejdere fi-

nansieres af Svendborg Kommune. 

 En nyansat ungerådgiver til Åben Anonym Rådgivning (37 timer/uge). Den nye medarbej-

der skal ligeledes have en terapeutisk grund- eller efteruddannelse, således at vedkom-

mende kan varetage de åbne rådgivningssamtaler på lige fod med den anden rådgiver. 

Medarbejderen skal have stort kendskab til ungeområdet, være en positiv og udadvendt 

netværksskaber og have kompetencer til at holde oplæg for unge og samarbejdspartnere. 

 En eller flere sundhedsplejersker (i alt 10 timer/uge) som kan varetage den fremskudte råd-

givning på udskolingsskolerne. Sundhedsplejerskerne er allerede tilstede på udskolings-

skolerne, hvorfor deres opgave vil kunne styrkes ved en yderligere tilstedeværelse med 

henblik på rekruttering til projektet. 
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 To psykologer (i alt 37 timer/uge) som har delt ansættelse i projektet og i PPR. Psykolo-

gerne skal kunne varetage dels behandlingsforløb af unge, dels rådgivning til fagprofessio-

nelle. 

 En projektleder (37 timer/uge) som skal varetage projektledelse og koordination af indsat-

serne gennem hele projektperioden. Projektlederen skal være akademiker med projektle-

dererfaring samt kendskab til området. Projektlederen skal være en dygtig kommunikator, 

idet en del af opgaverne vil knytte sig til formidling til og løbende dialog med de øvrige pro-

jektmedarbejdere og samarbejdspartnere, herunder etablering og løbende udvikling af vi-

dens- og tilbudsportal, indgåelse af samarbejdsaftaler, udvikling af dokumentationsværktø-

jer, kvalitetssikringsværktøjer mv. Projektlederen skal desuden bidrage til Socialstyrelsens 

evaluering af projektet samt diverse workshops og seminarer. Indtil den rette projektleder er 

ansat vil det være Ungekoordinatoren i Svendborg Kommune, som vil varetage projektle-

delsen. Ungekoordinatoren er forankret i Ungekontakten og har tæt samarbejde med alle 

aktører i projektet – og har været primær skriver på projektet. 

 

For at sikre et stærkt fagligt fundament og fællesskab på tværs af medarbejderne i teamet vil de to 

rådgivere i Åben Anonym Rådgivning og de to psykologer skulle deltage i et kort men intensivt ud-

dannelsesforløb i foråret 2020. Dette skal sikre, at de fire medarbejdere som varetager samtaler og 

behandlingsforløb med de unge og forældrene har samme teoretiske afsæt og forståelse (et bud 

på et uddannelsesforløb kunne være et 4-dages kursus i DISPUK, der afholdes i maj 2020 med 

fokus på intensiv træning i narrative samtaler). 
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Videreførelse af projektets aktiviteter efter tilskudsperiodens udløb  

Projektets fokus vil være at styrke den forebyggende indsats på ungeområdet i Svendborg Kom-

mune. En stor del af projektlederens arbejde vil derfor være dels at skabe overblik og sammen-

hæng mellem den store vifte af tilbud til målgruppen blandt både professionelle og frivillige aktører, 

dels at sikre dokumentation af effekt og kvalitet i projektet. Forventningen er, at når projektet har 

løbet i et par år, så vil opgaven som koordinator og projektleder blive væsentligt mindre. Forvent-

ningen er, at projektlederen i sidste del af projektet skal have fokus på, hvilke effekter projektet har 

haft – herunder en analyse fx ved hjælp af Den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM). Sid-

ste del af projektperioden vil således handle om, hvordan projektet kan forankres. Projektlederop-

gaven vil efter projektets ophør kunne overgå til Svendborg Kommunes ungekoordinator, som er 

forankret i Ungekontakten. Ungekoordinatoren vil i projektperioden desuden være projektlederens 

nærmeste kollega og sparringspartner. 

 

Projektets øvrige medarbejdere forventes forankret på følgende måde:  
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Svendborg Kommune har i dag allerede én medarbejder fastansat i Åben anonym rådgivning, 

hvorfor denne medarbejder naturligt vil fortsætte med opgaven efter projektets ophør. Finansierin-

gen af psykologen, som er forankret i PPR, de 10 timer i Sundhedsplejen samt den ekstra medar-

bejder i ÅAR vil ikke have finansiering efter projektperioden. Såfremt projektet viser sig at skabe de 

forventede resultater, vil det dog være muligt at lade en forlængelse af projektet indgå i den sam-

lede prioritering af de forebyggende indsatser i Svendborg Kommune, enten via omlægning af res-

sourcer i de respektive fagudvalg eller via de årlige budgetforhandlinger. Projektets organisering 

og stærke fokus på dokumentation og effektmåling vil være af væsentlig betydning for vurderingen 

af, hvordan projektet kan fortsætte i Svendborg Kommune. Svendborg Kommune har stort fokus 

på unges mentale sundhed, og det vurderes at forudsætningerne for en mulig videreførelse af pro-

jektet i en tilpasset form er tilstede. Dette understøttes af, at Svendborg Kommune har etableret en 

stærk ramme for arbejdet med den sammenhængende kommunale ungeindsats i Ungekontakten. 

Denne ramme er netop tænkt som afsæt for koordinering og styrkelse af den forebyggende indsats 

blandt unge med henblik på først og fremmest at øge den mentale trivsel blandt unge, og dernæst 

at styrke unges mulighed for gennemførelse af en ungdomsuddannelse og komme i job og dermed 

skabe de bedste betingelser for, at de unge får en god selvstændig voksentilværelse. 
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