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Hvem er Kombu – og hvorfor behovet for et Nationalt 
Kompetencecenter?

Region H, Region N, Psykiatrifonden, Sundhedsstyrelsen

• Tallene viser….

• Børnene og forældrene fortæller….

• Fagpersonerne mangler….

• Kommunernes tilbud indikerer….



Undersøgelse af forekomst af psykisk sygdom blandt 
forældre til børn i alderen 0-18 år

310 000 børn vokser op med forældre med psykisk sygdom (herunder medregnes 
misbrug)

Hertil børn der vokser op med søskende med psykisk sygdom

Konsekvenser kan være:

- Faglig og social mistrivsel

- Skolefravær

- Forhøjet risiko for udvikling af psykisk sygdom



Når børn og unge er pårørende

En kvalitativ undersøgelse af familier, der lever med psykisk sygdom

- Adfærd mistolket – symptombehandling

- Ønsker om forøget fokus på psykisk sygdom i hjemmet

- Det hjælper med en fortrolighed med en voksen (lærer eller pædagog)

- Snak om det



Fra en fagpersons perspektiv

En undersøgelse af arbejdet i kommunale institutioner omkring børn og unge, som 
vokser op i familier med psykisk sygdom

”Vi har vist ikke nogle børn, som vokser op i familie med psykisk sygdom”

- Mangler viden

- Ønsker viden



Kommunerapport om børnegrupper

Baseret på kommuneafdækning og kommunebesøg

40 kommuner har et aktivt tilbud

Fokus på: Systematisk opsporing og udbredelse af viden om tilbuddet mellem 
forvaltninger



Sofie og Johanne



Vision
At børn og unge, som vokser op i en familie med 
psykisk sygdom, får samme muligheder som 
andre for at leve et selvstændigt liv i trivsel

Nationalt kompetencecenter for børn 
og unge i familier med psykisk sygdom



Formål

• Der er udbredt viden hos fagpersoner 
som familierne møder, om det vilkår 
at vokse op i en familie med psykisk 
sygdom

• Børn og unge, som vokser op i en 
familie med psykisk sygdom, bliver 
identificeret

• Fagpersoner, som arbejder tæt på 
familier med en psykisk sygdom, har 
kompetencer til at tilbyde og forestå 
tidlig støtte og indsats

Viden

Opsporing

Indsats



Børn i optimal 
udvikling

Specifikke 
behov for særlig 

støtte

Væsentlige 
behov for 

særlig støtte

Åbenbar 
risiko for 
alvorlig 
skadeMidlertid

igt behov 
for støtte

Almenområdet
Børn og unge i risiko

Støtte og vejledning
Børn og unge i risiko

Socialområdet
Udsatte børn og unge

KOMBU





Model for tidlig opsporing

Familien

Spørg til børnene 
procedurer hos 
fagpersoner der 

møder den 
voksne

Spørg til familien 
procedurer hos 
fagpersoner der 
møder børnene

Indsats
Lokale indsatser
Børnegrupper

Andre § 11 tilbud



Arbejdsgang for fagpersoner der møder voksne

SPØRG TIL BØRNENE

MOTIVER FORÆLDER 
TIL INDDRAGE BARN,  

SKOLE ELLER 
INSTITUTION

UDLEVER GUIDE TIL 
FORÆLDRE FRA 

KOMBUS 
HJEMMESIDE

GØR NOGET*

*
• HENVIS TIL INDSATS (FINDES PÅ Kombus HJ.SIDE.)
• HENVIS TIL ANDEN BØRNEFAGLIG MEDARB. 
• LAV EN UNDERRETNINGEksempler på opkvalificering, 

procedurer, samtaleguides mm. kan 
hentes fra Kombus hjemmeside



Procedure for afdelinger der møder den voksne

OPKVALIFICERING 
AF PERSONALE 
VIDEN OM BSP

ARBEJDSPROCEDURE 
FOR SPØRG TIL 

BØRNENE

KLARE 
HENVISNINGSVEJE 

TIL RELEVANTE 
INDSATSER FX 

BØRNEGRUPPE

UNDERRETNING, HVIS 
FAMILIEN HAR BRUG 
FOR MERE STØTTE

Eksempler på opkvalificering, 
procedurer, samtaleguides mm. kan 
hentes fra Kombus hjemmeside



Arbejdsgang for fagpersoner der møder barnet

SPØRG BARNET 
OG FAMILIEN

BLIV EVT. VED 
MED AT SPØRGE

OBS PÅ BØRN I 
MISTRIVSEL

DRØFT I TEAM

HANDLEPLAN 
FOR LOKAL 

INDSATS

HENVIS TIL 
INDSATS EX.

BØRNEGRUPPE

UNDERRETNING

Eksempler på opkvalificering, 
procedurer, samtaleguides mm. kan 
hentes fra Kombus hjemmeside



Procedurer for institutioner der møder barnet (skoler og 
institutioner)

PROCEDURER  
FOR TIDLIG 

OPSPORING, 
STØTTE

OPKVALIFICERING 
AF PERSONALE I BSP 

SAMT I DEN 
MODIGE SAMTALE

KLARE 
HENVISINGSVEJE 
TIL RELEVANTE 
INDSATSER fx. 

BØRNEGRUPPE

UNDERRETNING 
HVIS FAMILIEN 
HAR BRUG FOR 

YDERLIGERE 
HJÆLP

Eksempler på opkvalificering, 
procedurer, samtaleguides mm. kan 
hentes fra Kombus hjemmeside



Opkvalificering af personale via Fagligt Fyrtårn

Uddannelse over 3 dage med 1 dags opfølgning 

Specifik viden om børn og unge i familier med psykisk sygdom

Vejledende funktion ift. kollegaer



Opkvalificering af personale via E-learning

• Tilpasset et teammøde (45 minutter)

• Vekselvirkning mellem information og praksisøvelser

Formål

At få viden om børn og unge, der lever i hjem med psykisk sygdom

At kende til tegn på mistrivsel

At få viden om hvordan man kan handle, hvis man  er bekymret for et barn



Indsatser overfor barnet via børnegrupper

At møde andre i samme situation….

At få kendskab til den psykisk sygdom….

At minimere skyld og skam….

At udvikle strategier….

Opmærksomheder:

Kontinuitet og genkendelighed

Skabelse af sammenhæng mellem barnets forskellige arenaer



Indsatser overfor børnene via vigtig voksen

Funktion:

• At spørge til barnet 

• At lave aftaler med barnet

• At være kontakten til hjemmet

• At sikre sig at barnets lærere og pædagoger kender til de aftaler, der vedrører 
dem



Værktøjer på Kombu.dk



Samarbejdskommuner

• 14 samarbejdskommuner



KOMBUS TILBUD TIL KOMMUNER

NYTTIG VIDEN KAN 
HENTES PÅ KOMBUS 
HJEMMESIDE

UDDANNELSE AF 
FAGLIGT FYRTÅRN 
CA. 20 PR. 
PROJEKTKOMMUNE

MHBP TIDLIG 
OPSPORING

OPKVALIFICERING 
AF MEDARBEJDERE 
MED HJÆLP FRA 
FAGLIGE FYRTÅN

(OPLÆG OG E-
LEARNING)

UDDANNELSE AF 
GRUPPELEDERE 4 
PR. 
PROJEKTKOMMUNE

MHBP INDSATS

HJÆLP TIL IMPLE-
MENTERING AF 
BØRNEGRUPPER I 
KOMMUNE

TRIN 1

TRIN 2

TRIN 3

TRIN 4

TRIN 5

Model 1 

Model 2 
Basis



Samarbejdskommuner

Model 1.

• Opstartsmøde med styregruppen

• Uddannelse af 20 faglige fyrtårne

• E-learning til fagpersoner

• Sparring til implementering af 

tidlig opsporing

Model 2.

• Opstartsmøde med styregruppen

• Uddannelse af 20 faglige fyrtårne

• E-learning til fagpersoner

• Uddannelse af 4 gruppeledere

• Sparring til implementering af 

børnegrupper samt tidlig 

opsporing



Hvordan bliver min kommune en samarbejdskommune

• Drøft det med dem, som har beslutningskompetence på området

• Vi vil kontakte jer som har deltaget. I første omgang via mail 

• Ansøg Kombu vha. ansøgningsskema inden den 15. december 2020

• Alle får svar inden den 22. december

• Uddannelse til Fagligt Fyrtårn i med opstart marts 2021 

• Uddannelse til gruppeleder maj 2021


