
Tidlig indsats i Halsnæs 
kommune. 

Målgruppe:  Unge mænd i 
alderen 17 – 25 år med psykisk 

sårbarhed. 
 
 

Ved: Susanne Lefevre Rasmussen, sulr@halsnaes.dk og Bo Bromberg Olsen, bobo@halsnaes.dk  
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Tidlig indsats. 

• Jo før kursen korrigeres ind jo mindre er der at 
rette op på… 



Vejen frem…. 

Små trin. 

Dosering. 



Forudsætninger.. 

Andre, fx Jobcenter, 
rådgiver m.v. 

Borger 

Støtteperson 



Tænkningen…. 

• Kendskab, kontakt og føling med… 



Metoder 

• Aldersvarende personale. 
• Afklaringsforløb. 
• ”En hånd i ryggen.” 
• Italesat forskelsbehandling. 
• Netværksarbejde. 
• Åben dialog. 
• Gennemsigtighed. 
• Autenticitet. 
• Netværksanalyser. 
• Handleplaner. 
• Fleksibilitet. 
• STU- og eller EGU-forløb. 
• Virksomhedspraktik. 



”Værktøjer” 
Mål 
- Flow i arbejdet 

- Godt 
samarbejde 

- Fokus på effekt i 
forløb 1. Uforpligtende 

kontakt til 
Voksenstøtte 

   Nej  
          Ja 

VHR opretter   

1. 
Trekantssamtale 

VHR - Borger - 
Voksenstøtte 

  Nej  
           Ja 

På mødet afklares 
forløbstype efter 
behov 

- Afklaringforløb 

- Kort indsats 3 
mdr. 
VHR, 
Voksenstøtte og 
borger afklarer 
forløbets omfang 

 

Basis  - Tilkøb - 
Pakke 

- Voksenstøttes 
tilbudsvifte er 
under 
udarbejdelse/ 
godkendelse 

- Voksentøttes 
aktivitetsstyrings
model 
implementeres i 
praksis 

Voksenstøtte 
melder indenfor 
en uge 
starttidspunkt til 
VHR og borger 

Voksenstøtte  
sender efter 
mødet §85-
skema til VHR 

VHR journalisere 
§85-skema 

VHR sender 
standardbrev til 
borger om start 
af forløb VHR booker 
opfølgende møde  
efter  2 ½ mdr. 
med  

Borger - 
Støtteperson - 
VHR 

- fremgår af brev §85-skema 
erstattes af 
DHUV-skema Hvis borger ikke 
ønsker at 
medvirke i forløb 
kontaktes 
voksenstøtte 
(VHR) for 
afslutning af 
forløb - hurtig 
proces! 

Voksenstøtte 
udarbejder status 
- kvalificerende 
for handleplan - 
sendes 1 uge 
inden  2. 
trekantssamtale 

2. 
Trekantssamtale 

- efter 2 ½ mdr. 

VHR - 
Støtteperson - 
Borger 

Forløb afsluttes 
eller fortsætter 



  

Samarbejdsmodel 

 
Sagsbh. 

Sagsbh. 
 

Sagsbh. 

Faglig 
 

Vis. 
 

udvalg 

Afklaringsforløb 

Udviklingsforløb 

Vedligeholdelsesforløb 

Afslutningsforløb 

Tilkøb 

Ny borger 

Kendt borger 

Kendt borger 

Særlige forløb 2 timer/2 besøg ++ 

Handleplaner   

Efter max. 3 måneder fremsender Voksenstøtte kvalificerende handleplan 



Erfaringer. 

• Unge medarbejdere.  

• Adhd/misbrug/kriminalitet. 

• Matrikelløst ctr. fast base. 

• Café aftener. 

• Virksomhedsbesøg. 

• Skift af støtteperson. 

• Den sociale arv. 

 

 

 



Og  

• så har vi også arbejdet med……. 



Tilbud til unge kvinder. 

Rammer og målgruppe: 

• Kvinder mellem 18 – 25 år. 

• 5 – 10 kvinder i grupper. 

• Forløb over 10 gange. 

• Mødes hver 14. dag á 2 timer. 

• 2 medarbejdere fast tilknyttet gruppen. 



Succeskriterier. 

• At deltagerne bliver bevidst om mulighederne 
i forhold til ”det raske liv.” 

• At deltagerne får nye kompetencer og 
erfaringer i forhold til socialt samvær. 

• At der åbnes op for netværksdannelse uden 
for gruppen. 



Formål. 

• Fokus skal ligge på det raske liv, og hvordan 
det mestres af den enkelte. Arbejde, 
uddannelse, familie og venner. 

• Forløbet skaber mulighed for 
netværksdannelser, herunder at deltagerne 
opnår erfaringer og kompetencer i forhold til 
socialt samvær. 



Handleplan 
 

Handleplan/ dokumentation af socialpsykiatrisk indsats 
 

Beskriv: 
 

1. Start med at skrive hvilken periode der måles på: Fra hvilken dato til hvilken 

dato?. 

 

2. Indsatsen : Hvad drejer det sig om?  

 

3. Beskriv hvad der er aftalt at gøre. Helt konkret: 

 

a. Hvad skal brugeren gøre?  

b. Hvad skal medarbejderne gøre?  

c. Hvad skal andre gøre? 

 

4. Beskriv de forventede resultater: Beskriv den virkning handlingerne forventes at 

gøre  

………………………………………………………………………………… 

  

5. Ved måleperiodens afslutning beskrives:  

 

a. de konkrete aktiviteter der har fundet sted, hvis de afviger fra de aftalte. 

Der beskrives hvorfor de afviger fra det der er aftalt.  

 

b. De konkrete resultater beskrives:  

 

c. De uventede resultater beskrives:  

  

6. Det beskrives hvad der har virket/ikke virket i forhold til: 

a. Brugerens indsats:  

  

b. Medarbejdernes indsats:  

 

7. Det beskrives om indsatsen har gavnet brugeren og på hvilken måde. Se ovenfor. 

  

8. Det beskrives om indsatsen har skadet brugeren og på hvilken måde. Nej. 

 

9. Det beskrives om indsatsen har været en god ide og på hvilken måde.  

 
Socialpsykiatrien i Halsnæs kommune. 

 



Netværksanalyse. 



Frivilligcenter 


