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Spørgsmål

Besvarelse
(Udfyld i nedenstående felt)

Vejledning til spørgsmål 1.
I spørgsmål 1 ønskes en beskrivelse af baggrunden for projektet, samt de problemstillinger der er kendetegnende for
projektets arbejdsfelt.
1.

Baggrund Hvad er baggrunden for
og
projektet?
problemstil
ling

Når selvmordstruede børn og unge skal have hjælp, er det som
regel nødvendigt med et samarbejde mellem en række forskellige
indsatser. Ud over familien og netværket omkring den
selvmordstruede er der principielt tre instanser, som kan inddrages:
For hver af de tre instanser gælder, at de både kan stå som afsender
og modtager af sager vedrørende selvmordstruede børn og unge.
Det vil sige, at hver instans skal være i stand til at afgøre, hvilken
undersøgelse, bistand eller behandling, der skal iværksættes, og
hvilket samarbejde der skal etableres med de to andre instanser.
Kommunen, sygehuset eller den praktiserende læge kan således
ikke nøjes med at tage udgangspunkt i eget speciale, men kan
udvikle og beskrive deres del af indsatsen med henblik på at tage
initiativer til afklaring af samarbejdet med de andres specialer.
Imidlertid er det typisk - at det er i overgangen mellem de
forskellige instanser og sektorer - at der opstår vanskeligheder med
koordination og kontinuitet af hjælpen til den selvmordstruede.
Koordineringen mellem samarbejdsparterne bør derfor
tilrettelægges, så der udarbejdes nedskrevne samarbejdsaftaler og
rutiner.

Beskriv de
problemstillinger, der
førte til iværksættelse af
projektet. (Angiv
maksimalt de tre væsentligste
problemstillinger)

•
•
•

Ventetider for børn og unge i selvmordsfare
Usikkerhed om hvor man kan henvende sig (kastebold i
systemet)
Tilfældig vurdering og opfølgning

Vejledning til spørgsmål 2.
I spørgsmål 2 ønskes en beskrivelse af projektets formål – hvilke ideer og initiativer er det man ønsker at udbrede med
projektet?
2.

Projektets
formål.

Hvad er projektets
formål?

Formålet er:
•
•

•

en kvalificering og serviceforøgelse vedrørende
selvmordsforebyggelse til samtlige fynske kommuner.
at sikre en udvikling af et speciale i form af kompetent og
hurtig opfølgning, vurdering og visitering til relevant
støtte og behandling for børn og unge i selvmordsfare
med udgangspunkt i eksisterende tilbud.
at udvikle og implementere Fyns Amts Børne- og

•

•

Ungerådgivning
Vestfyns
erfaringer
og
specialistfunktioner, således de Fyns Amts videreføres
efter Kommunalreformen. Herunder afklaring af mulig
funktion under VISO.
at sikre børn og unge i selvmordsfare en kontinuerlig,
ledsagende og støttende hjælp på tværs af organisatoriske
og
institutionelle
grænser
under
og
efter
Kommunalreformen.
én indgang for henvendelse for personer med
selvmordsadfærd, uanset alder.

Den henvises til vedlagte ”Programteori” for mere detaljeret
overblik over delmål for projektet.

Spørgsmål
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Vejledning til spørgsmål 3
Nogle projekter omhandler efteruddannelse af personale, etablering af netværk mv., og er således ikke direkte rettet
imod, hvad der kan benævnes som den primære målgruppe som for eksempel narkomaner, sindslidende, hjemløse,
udsatte børn og unge, udviklingshæmmede, handicappede mv. Er projektets målgruppe således personale, pårørende,
medarbejdere i forvaltningen mv. beskriv da som det første i spørgsmål 3 hvilken gruppe, der er tale om, og hvor
mange der deltager i projektet.
Er projektets målgruppe ikke personale, men udsatte grupper, beskrives i spørgsmål 3, hvordan målgruppen er
opgjort for efterfølgende at beskrive målgruppens størrelse og sammensætning nærmere. Opgørelsen af alder og
antal foregår ved at angive antallet i målgruppen inden for de fastsatte aldersgrupper
Optællingen af målgruppen kan baseres på enten en optælling af antallet af kontakter projektet modtager eller en
optælling af antallet af brugere i projektet. Med kontakter menes det antal besøg, telefonhenvendelser e.l. som
projektet modtager i løbet af et år. Måler man antal kontakter kan der optræde gengangere blandt brugerne. I
modsætning hertil er optælling af målgruppen ud fra antallet af brugere baseret på, hvor mange forskellige brugere, der
reelt er tilknyttet projektet . Måler man målgruppen ud fra antallet af brugere, optælles det altså ikke, hvor mange
gange brugerne opsøger projektet, men hvor mange forskellige brugere, der opsøger projektet. Er der anvendt andre
metoder til at optælle målgruppens størrelse bedes det beskrevet.
(Beskriv kort målgruppen)
3. Målgru Hvem er projektets
ppe
målgruppe?
Indtil Behandlingskæden og Klinikken er opbygget er målgruppen
primært samarbejdspartere såsom Kommunale Børne- og
ungeforvaltninger og Sygehus. Når behandlingskæde og klinikken
er opbygget, er målgruppen børn og unge op til 18 år og deres
forældre samt professionelle fagpersoner primært på Fyn.
Målgruppen:

Er projektets målgruppe
personale, medarbejdere i
forvaltningen eller
lignende grupper –
eksempelvis i forbindelse
med et projekt om
efteruddannelse?

1: Behandlingskæden: Fagpersoner/professionelle
2: Børn og Unge op til 18 år samt deres forældre.
(Sæt kryds)
Ja: Såfremt alle 10 fynske kommuner deltager i projektet samt
relevante sygehus afdelinger estimeres antallet til 80 fagpersoner
fordelt på følgende hovedgrupper og faggrupper:
1:Kommunale Børne- og ungeforvaltninger fordelt på typiske
faggrupper som:
Socialrådgivere
Pædagoger
Psykologer
Sundhedsplejerske
Skoleledere
2: Relevante Sygehusafdelinger på OUH som indgår i
behandlingskæden udgør typisk faggrupper som:
Læger
Sygeplejersker
(Hvis ja angiv da antallet af deltagere i projektet, og angiv også hvilke
personalegrupper mv., der er tale om.)
Nej:

Hvordan er målgruppen
opgjort?

(Sæt kun et kryds)
Antal kontakter:
Antal brugere:

Angiv hvor mange i
målgruppen der er inden
for hver aldersgruppe i
nedenstående tabel?:

0 – 10 år

11 – 18 år

19 – 30 år

31 – 67 år

30

50

>67 år
-
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Vejledning til spørgsmål 4.
Spørgsmål 4 besvares ud fra, hvilke problemstillinger der karakteriserer den primære målgruppe – altså den gruppe
som projektets deltagere arbejder med/for til daglig.
4.

Projektets
primære
problemstillinge
r

Hvilke
problemstilling(er)
karakteriserer
målgruppen? Angiv de
tre væsentligste
problemstillinger,
gerne i prioriteret
rækkefølge.

(Angiv problemstillingerne i nedenstående felt)
•
•
•

Opkvalificerer de fagpersoner der indgår i
behandlingskæden til at møde børn og unge i
selvmordsfare
Tilføre viden og rutiner for at fungere i en
behandlingskæde til gavn for opfølgningen.
Sikre rutiner og systemer for vedligeholdelse af
kompetencer og behandlingskæder (fx:
personudskiftninger)

Spørgsmål
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Vejledning til spørgsmål 5.
Nedenfor ønskes en angivelse af antallet af ansatte i projektet og deres uddannelsesmæssige baggrund. Derudover
ønskes en angivelse af antallet af frivillige i projektet. Ansatte defineres som den gruppe i projektet, der er aflønnet af
projektet. Frivillige defineres som, personer, der arbejder ulønnet i projektet. Endelig ønskes en besvarelse af dels,
hvilke parter, der, foruden Socialministeriet, har været involveret i projektet, dels hvordan finansieringen af projektet er
konstrueret.
5.

Ansatte og
samarbejdspart
nere

Hvor mange er fuldtidsansatte
i projektet?

I 2006
1 stilling 37/37 (socialrådgiver)

Hvor mange er deltidsansatte i I 2006
projektet?
1 stilling 29/37 (psykolog)
1 stilling 16/37 (sekretær)

Hvor mange er frivillige?

ingen

Angiv antal ansatte inden for
hver uddannelsesgruppe:
Socialfaglig uddannelse

2

Sundhedsfaglig uddannelse:
Erhvervsuddannelse:

1

Andet (erhvervsrelateret
erfaring eller lign.):…..

Er der foruden
Socialministeriet andre parter,
som deltager i finansieringen
af projektet, f.eks. via
kontorlokaler, lønninger eller
andet? I så fald hvem?
Hvor stor en andel udgør
anden finansiering af
projektets samlede
finansiering?
Samarbejder projektet med
andre parter f.eks. via
styregruppe eller andet fra
kommune(r), amt,
organisationer, frivillige mv.?

Overhead fra Fyns Amts Børne- og Ungerådgivning
Vestfyn

0

•
•
•
•
•

Kommunale Børne- og ungeforvaltninger
Center for forebyggelse af selvmordsadfærd,
Psykiatrisk Afdeling P – OUH
Det Børne- og Ungdomspsykiatriske Hus –
OUH
Ungdomspensionen Ny Møllegård
Center for Evaluering Psykiatrien Århus
v/Centerleder Knud Ramian
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Vejledning til spørgsmål 6
Spørgsmål 6 omhandler projektets metodiske baggrund. Her ønskes en uddybende beskrivelse af de overvejelser og
fremgangsmåder, der er valgt i projektet.
Projektet bruger Programteori som styrende princip for
6. Metode
Hvilke faglige overvejelser og gennemførelsen af projektet. Det er en måde til at give
strategier er anvendt for at nå en systematisk beskrivelse af, hvilket arbejde der skal
projektets mål?
udføres, og hvilke metoder man betjener sig af.
Modellen har den sidegevinst at bidrage til overblik og
disponering af, hvilke arbejdsopgaver som står for tur.
1) Projektet beskrives som forskellige komponenter,
som hver især dækker over en indsats indenfor et givet
område.
2) Til hver komponent knytter der sig en målgruppe, i
forhold til hvilken der rettes en aktivitet eller en
samling af handlinger mod.
3) Ved en udført aktivitet er der knyttet et forventet og
ønsket resultat. I skemaet kaldes dette output.
Fordelene ved at opstille en programteori for projektet
er:
1) opsummering af hovedelementerne i
projektet som samtidig forklarer
rationalet bag det, der udføres.
2) det bliver synliggjort, hvad der er
årsag til ændringen - effektrelation
mellem aktiviteter og resultater.
3) at arbejdsmetoder og resultater bliver
nedskrevet i en form, der gør det muligt
at kommunikere og revidere projektet.
4) at projektets aktiviteter foreligger i
en form som er tilgængelig for
evaluering og dokumentation.
Vejledning til spørgsmål 7
Her ønskes en beskrivelse af de redskaber, der er anvendt, for at understøtte metoden og opnå projektets mål. Her
tænkes bl.a. på, om der er anvendt særlige tilgange for få kontakt til målgruppen.
7.

Redskaber/
aktiviteter

Beskriv hvilke konkrete
redskaber, der er anvendt i
projektet?

Alle projektets aktiviteter og metoder er beskrevet i
vedlagte programteori. Heraf fremgår det også hvilke
konkrete redskaber og metoder der er anvendt i forhold
til projektets aktiviteter.
Det grundlæggende er, at man arbejder i et diagram, som
beskriver:
hvem forventes at få glæde af indsatsen
hvad forventer man at gøre - hvad består indsatsen af,
og hvorledes praktiseres det
hvorfor - hvad forventes det at resultere i

Vejledning til spørgsmål 8
Spørgsmålet omhandler projektets resultater. Her tænkes på hvilken viden og erfaring der er opnået, og hvilke
konkrete tiltag der er gennemført Spørgsmålet er opdelt i fire underspørgsmål.

8.

Projektets
resultat(er)

Beskriv hvilke resultater I har
opnået i forhold til projektets
formål (som angivet i
spørgsmål 2).

Formål:
• en kvalificering og serviceforøgelse vedrørende
selvmordsforebyggelse for børn og unge til
samtlige fynske kommuner.
Resultat
Jvf. projektbeskrivelsen er det målsætningen at de 10 nye
fynske kommuner indgår i behandlingskæden.
Status er:
Odense, Nyborg og Nordfyns kommuner er næsten
færdige og kan henvise sager fra 1. april 2007. Disse
kommuner har i november 2006 gennemgået
efteruddannelses kursus – se vedlagte kursusbeskrivelse.
Projektet har tilsagn fra Middelfart, Assens, FåborgMidtfyn om deltagelse.
I foråret 2007 kontaktes de resterende 4 kommuner:
Kerteminde, Svendborg, Ærø og Langeland.
Vedrørende serviceforøgelsen skal det nævnes at Klinik
for Selvmordstruede Børn og Unge forventes klar til
indtag af klienter 1.april. Kun de kommuner med
opbygget behandlingskæde kan henvise til Klinikken.
Kommunepakken indgår i opkvalificeringen af de fynske
kommuner. (se www.kommunepakken.dk)
Formål
• at sikre en udvikling af et speciale i form af
kompetent og hurtig opfølgning, vurdering og
visitering til relevant støtte og behandling for
børn og unge i selvmordsfare med
udgangspunkt i eksisterende tilbud.
Resultater
Projektet (Klinik for Selvmordstruede Børn og Unge) er
efter Fyns Amts ophør blevet en afdeling i Det Børneog Ungdomspsykiatriske Hus–Psykiatriscenter Øst.
Dette vurderes at øge muligheden for at projektet kan
overgå til drift efter projektperiode udløb pr. 31.12.2008.
Formål
• at udvikle og implementere Fyns Amts Børneog Ungerådgivning Vestfyn`s erfaringer og
specialistfunktioner, således de videreføres
efter Kommunalreformen. Herunder afklaring
af mulig funktion under VISO.
Resultater
Projektet er fra 1.januar 2007 og to medarbejdere
overført til Det Børne- og Ungdomspsykiatriske Hus –
Psykiatricenter Øst.
Det er indgået kontrakt med VISO således landets
kommuner kan støttes via Klinik for Selvmordstruede
Børn og Unge til udredning/specialrådgivning i sager
vedr. børn og unge i selvmordsfare. Der afventes
nærmere information fra VISO om dette system.
Formål
•

at sikre børn og unge i selvmordsfare en
kontinuerlig, ledsagende og støttende hjælp på

Beskriv hvilke andre resultater,
der evt. er opnået i
Markedsføring.:
projektperioden.
Oplæg/foredrag (5 stk.)
Presse
Hjemmeside (indhente tilbud)
Pressebrev
Kommunepakken og Børnepolitik
Plan for overførsel af projekt til Center for
Forebyggelse af Selvmordsadfærd
Møder med FC
Udarbejdelse af Drejebog
Møde med chefer og ledere
Aftaler
Lokalesøgning
Flytning til nye lokaler
Plan for finansiering af klinik
VISO
System for indtægtsdækket virksomhed
Tilbudsportal
Undersøge grundlag for Regionsaftale men henblik på at
kunne overgå til drift
Plan for invitation til kommuner om deltagelse i
projektet
Overblik over ny ledelse i kommunerne
Udarbejdelse af materialer og intromøder
Møder med kommunale ledere
Behandlingskæde opbygning i Kommuner
Odense Kommune: 3 ud af 4 moduler
Nordfyns Kommune: 3 ud af 4 moduler
Nyborg Kommune: 3 ud af 4 moduler
Forarbejd i forhold til Middelfart, Assens og Fåborg
Midtfyns Kommune
Plan for hele projektet
Udarbejdelse af Programteori
Efteruddannelse
- Møder med DSH-O (Den Sociale
Højskole i Odense) med henblik på
udvikling af efteruddannelse.
- Afholdelse af to-dages efteruddannelseskursus
november 2006. (34 personer)
Vedligeholdelse
- Årlig samling af kontaktpersoner fra kommunal del af
behandlingskæden (12 personer)
- Årlig samling af behandlingskæden (45 personer)
Økonomi
- Budgetstyring
- Sikring og overførsel af midler til det Det Børne- og
Ungdomspsykiatriske Hus -OUH

Hvordan kan det konstateres,
at projektet har opnået de
Fremgår hovedsagligt af ovennævnte samt af vedlagte
beskrevne resultater? - Beskriv programteori
konkrete træk, f.eks. vedr.
målgruppen, adfærdsmønstre,
aktiviteter, samarbejde mv.
Er der resultater, som
projektet evt. endnu ikke har
nået, eller evt. helt har måtte
opgive?.

- Udarbejdelsen af hjemmesiden var forventet færdig til
årsskiftet. Denne er forsat under udarbejdelse ved
Region Syddanmark
-Tilbudsportalen: Afventer ændringer i optagelses
kriterier til Tilbudsportalen
- Samarbejdsaftaler med Ungdomspensionen Ny
Møllegaard - pt. gennemført men ikke nedskrevet
- Færre deltagende kommuner i 2006 end forventet på
grund af kommunalreform.
- Uforudset stort tidsforbrug og arbejdspres som følge
af kommunalreformen og Fyns Amts nedlæggelse.
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Vejledning til spørgsmål 9
Spørgsmål 9 skal besvares ud fra om der i projektet er foretaget ændringer i forhold til det, der var planlagt for
projektet. Ofte sker der ændringer enten i forhold til målgruppen eller i forhold til, hvordan man vil gribe problemet
an. Såfremt der er sket sådanne ændringer ønskes det uddybet.
9.

Afvigelser fra
den oprindelige
projektplan

Er der sket justeringer i
forhold til den oprindelige
projektplan, f.eks. i forhold til
projektets målgruppe, tidsplan
eller andet? Beskriv hvorfor og
hvordan?

Opbygningen af behandlingskæden har ikke været
muligt i det forventede tempo på grund af kommunalreformen.
På grund af at det har taget længere tid at opbygge den
kommunale del af behandlingskæden, har der indtil nu
ikke været behov for ansættelse af psykolog - jf.
projektbeskrivelse.
Klinikken og projektet bliver forankret i Børne- og
Ungepsykiatrien i stedet for i Voksenpsykiatrien.

Vejledning til spørgsmål 10 & 11.
I spørgsmål 10 og 11 skal projekterne beskrive hvilke succeser og vanskeligheder, der har været i projektperioden. Det
må understreges at en beskrivelse af evt. problemer er lige så væsentlig som beskrivelserne af de positive oplevelser.
• Stor kommunal interesse for behandlingskæde og
10. Væsentlige
Beskriv hvad der er
klinik for selvmordstruede børn og unge
succeser
lykkedes særligt godt i
• Samlokaliseringen og fagfællesskab med Center for
projektforløbet. (Beskriv
Forebyggelse af Selvmordsadfærd
de tre væsentligste succeser)
• Forankring som selvstændig Klinik i Det Børne- og
Ungdomspsykiatriske Hus-OUH
• Kontrakt med VISO vedr. ydelser i
specialrådgivning og udredning
11. Væsentlige
problemer

Beskriv hvad der har
været særligt vanskeligt i
projektforløbet.(Beskriv de
tre væsentligste problemer)

•
•

Afvikling af projekt i Fyns Amts regi samt sikre
overførsel til Region Syddanmark
Stort arbejdspres som følge at Kommunalreform og
Fyns Amts nedlæggelse.

Vejledning til spørgsmål 12 & 13
Her ønskes en beskrivelse af de overvejelser eller kommentar, som projektet ønsker at videregive til andre, der evt. skal
påbegynde et lignende projekt. Ved spørgsmål 13 skal fremtidige projektplaner beskrives, såfremt der er tale om en
midtvejsrapport.
Både i forhold herværende projekt samt tidligere projekter
12. Andre
Evt. andre erfaringer, råd som Vestfynsprojektet (SELVFO) og Kommunepakken har
til andre projektmagere
Programteori været anvendt som et styrende princip for
kommentarer
eller refleksioner mv.
gennemførelsen af projektet. Det er en metode som varmt
kan anbefales til andre projekter.
Der er tre hovedspor vedrørende fremtidige projektplaner:
13. Fremtidige
projektplaner
(udfyldes hvis

midtvejsrapport
).

Beskriv planerne for
resten af
projektperioden.

- Opbygningen af behandlingskæden
- Etablering af Klinikken men hensyn til daglig drift, indtag af
klienter og bistand til behandlingskæden og VISO.
- Sikre at projektet overgår til drift efter projektperioden.

For mere detaljeret information om fremtidige projektplaner
henvises til vedlagte Programteori.

Vejledning til spørgsmål 14
Er der tale om en afsluttende rapport bedes man besvare spørgsmål 14, som omhandler forankringen af projektet. Med
forankring af projektet menes om projektet fortsætter efter støtteperiodens ophør. Forankring kan have forskellig
karakter. Man kan her skelne mellem forankring af projektet og forankring af ideerne/erfaringerne. Forskellen er, at ved
forankring af projektet fortsætter projektet mere eller mindre uændret, hvorimod projektet ved forankring af
ideerne/erfaringerne kan ophøre, men erfaringerne implementeres i eksempelvis andre dele af den (amts)kommunale
forvaltning eller den frivillige verden. Desuden bedes det uddybet hvilken form for forankring, der er tale om.
14. Forankring
(udfyldes hvis

afsluttende
rapport).

Er der gjort tiltag for at
projektet vil opnå
forankring? I så fald
hvilke? Hvad har
udfaldet af
forankringstiltagene
været?

•
•
•

Samlokalisering med Center for Forebyggelse af
Selvmordsadfærd (Klinik for Selvmordstruede
Voksne)
Forankring i Det Børne- og Ungdomspsykiatriske
Hus -OUH
Indgåelse af VISO kontrakt

Vejledning til spørgsmål 15
I spørgsmål 15 skal besvares, hvis viden om projektets eksistens og/eller resultater er videregivet til andre. I den
forbindelse ønskes det beskrevet, hvorledes en sådan formidling er foregået. Har der eksempelvis været afholdt
seminarer, har man anvendt internettet eller lignende?
15. Formidling
Er projektets eksistens
Ja.
og/eller resultater
Oplæg/foredrag
formidlet til andre? Til
• Årlig samling af behandlingkæden på Vestfyn
hvem og hvordan?
• Grønlandske forstandere
• Det Børne- og Ungdomspsykiatriske Hus
• Årsmøde for socialrådgivere på Børneafdelinger i
Danmark
• Amtscentralen Fyns Amt
• Foreningen for Efterladte
• Efteruddannelseskursus DSH-O
• Kommuner i den fynske behandlingskæde
• Børnepsykiatrisk selskabs årsmøde
• Årsmøde for Forebyggelsescentre i Danmark
- Pressemeddelelser
- Deltagelse i DR2 udsendelser: STOP Selvmord
- Løbende kontakt med presse og radio
- Artikel i fagbladet Socialrådgiveren

