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Vi bruger stadig flere penge……
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+ 50 mia. 

om året 
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ASF 

+20 pct. 

om året

ADHD/

ADD 

+14 pct. 

om året

Angst 

+8 pct. 

om året
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Vi kommer sent i gang, og der dukker mange unge op
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1/4 af alle 

underret-

ninger er på 

unge over 15 

år

1/5 af nye 

forebyggende 

foranstalt. er 

for unge over 

15 år

1/4 af nye 

anbringelser 

er for unge 

over 15 år
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< 50 pct. 

har gen-

nemført en 

ungdoms., 

inden de 

fylder 25

3X så 

mange er 

dømt for 

kriminalitet

Over 

dobbelt så 

mange er 

ledige

Hvordan går det de unge 
med en psykiatrisk diagnose?

6X så 

mange er i 

misbrugs-

behandling



Kan I genkende billedet?



Hvordan kommer 
vi videre?
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Hvad er kompleksitet?
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2 - 4 pct.

A B C D E

4 - 6 pct.20 - 30 pct. 40 - 45 pct. 30 - 35 pct.

Problemer på 

mange fronter

Massive 

problemer
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Kompleksitet – et eksempel fra børneområdet

Funktionsniveau - anbringelser Antal

Ingen problemer (A)
9

Lette problemer (B)
24

Moderate problemer (C)
41

Svære problemer (D)
19

Fuldstændige problemer (E)
8
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Hvem er målgrupperne?

Skarpere definition af målgrupper 

(kriterier for kompleksitet)

Større viden om diagnoser



Hvordan får vi bedre billede af 
målgrupperne og kompleksiteten?
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Se i bakspejlet – lær af erfaringerne

Alder             10                              15             16                  17                 18                   19 20 år

Dropper 

ud af 

praktikfor

løb

Dropper 

ud af 4-

årig HTX

Efterskole 

(10. klasse)

Fuldfører 

folkeskole

Underretning 

fra 

ungdomspsyk.

Angst/

indlæggelse

BFU

Tre skoleskift

Folkeskole 

Mobbet i 3-6 

klasse

Specialskole 

9. klasse
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Vi skal bruge den 

viden, vi har, bedre 

og mere systematisk



Hvordan bliver vi bedre til 
at bruge viden og data?
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Vi skal investere 

i (god) myndighed
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De må gerne være mere ambitiøse 

på mine vegne

Hun må gerne give mig en kærlig 

hånd i ryggen

Han lyttede virkelig til mig

Jeg følte mig set og forstået 

for første gang
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• At jeg arbejder aktivt med strategier i ADL-

opgaver

• At jeg trænes i at strukturere samt planlægge 

dagligdagsopgaver i faste rammer

• At du har struktur og indhold i din hverdag

• At du har mestringsstrategier til hverdagen

• At du har strategier til at forvalte din energi

• At du arbejder med ADL funktionen og bliver så 

selvhjulpen som muligt

Motivation?



Hvordan prioriterer vi både 
det formelle og relationen?
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Man får stor frygt for at skulle ud af 

systemet, fordi man kender systemet 

bedre end det, der er uden for. Man 

bliver lidt afhængig af systemet og det 

at have hjælp. Jeg har skullet på 

udtrapning…. 

Gruppeforløb: Det har været virkelig 

godt at møde nogen med de samme 

problemer og få konkrete redskaber til 

min hverdag



Vi skal dyrke mindsettet, 

den fælles faglighed og viden 

om, hvad der virker



Hvordan undgår vi at ryge i 
”det gør vi da allerede”-fællen?



Vi skal have mere på hylderne 

og bruge indsatserne mere 

koordineret



Hvordan kan vi bringe relevante 
indsatser i spil på tværs? 
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Succes skaber vi sammen …

Mette Lindgaard, partner
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mette.lindgaard@pwc.com


