Inspirationskatalog
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vedrørende forebyggelse og sundhed for udsatte unge
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Forord
Kære læser
Dette inspirationskatalog er udarbejdet med henblik på at præsentere en række indsatser og tiltag, der skal være med til at imødekomme nogle af de udfordringer i de kommende år, der forventes blandt unge udsatte i kommunen.
Nærværende katalog er udarbejdet over to års politisk arbejde i § 17, stk. 4 udvalget vedrørende
forebyggelse og sundhed for unge udsatte. Udvalget er nedsat som en del af konstitueringsaftalen
i forbindelse med valget i 2013 og har siden 2016 haft fokus på unge udsatte.
Udvalget har i udarbejdelsen valgt et fokus på følgende områder: mental sundhed, sundhedsfremme og trivsel, angst og depression, rusmidler, selvskadende adfærd, spiseforstyrrelser, KRAM risikofaktorer samt forebyggende ungdomskultur.
For at skabe det bedst mulige faglige fundament for anbefalingerne har det midlertidige udvalg,
foruden politikere, også bestået af særligt udvalgte eksterne ressourcepersoner fra en række foreninger, organisationer og uddannelsesinstitutioner med ekspertise på området.
I forbindelse med udarbejdelse af inspirationskataloget har der været inviteret en række eksterne
gæster, der alle har bidraget med værdifulde erfaringer. Udvalget vil gerne sende en stor tak til:
Helle Schultz, Psykiatri- og Handicapchef i Sønderborg Kommune
Kirsten Opsal Bertelsen, NetopNuPskologerne
Rene Dupont, Leder i Frivilligcenter Aabenraa
Der skal også lyde en stor tak til interne oplægsholdere fra Aabenraa Kommune.

God læselyst!
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Opsummering af anbefalinger
Inspirationskataloget præsenterer en række anbefalinger indenfor de forskellige temaområder. Nedenstående tabel giver et kort overblik over anbefalingerne på de enkelte områder.
Temaemne

Anbefaling

1. Spiseforstyrrelser
og selvskade

At der kan etableres en tværfagligt funktion på tværs af unge- og
voksenområdet, der skal sikre en tidlig koordineret indsats.

2. Angst, stress og
depression

At den nuværende indsats udbygges gennem etableringen af en fælles borgerindgang, der f.eks. kan organiseres under Center for Socialpsykiatri og Udsatte.

3. Rusmidler Beredskab

At der kan udarbejdes lokale beredskabskataloger på folkeskoler og
ungdomsuddannelser.

4. Rusmidler Tidlig opsporing

At indsatsen med den opsøgende medarbejder på ungdomsuddannelser og efterskoler videreføres med udgangspunkt i resultater og anbefalinger fra projektet ”Metodeprogram for stofmisbrugsbehandling”.

5. Overvægt

At Sundhedscentrets projekt vedr. overvægtsindsats for unge udsatte
implementeres som fast tilbud.

6. LIVA

At fortsætte udviklingen af LIVA i forhold til unge udsatte.
At der udarbejdes kommunikations- og markedsføringsstrategi for
LIVA målrettet ungdomsuddannelser, erhvervsskoler og SOSU Syd.
At der udvikles samarbejde med Jobcentret omkring unge overvægtige udenfor arbejdsmarkedet.

7. Rygning

At CFU-tilbuddet om vejledning omkring tobak og rygning skal være
til stede på alle kommunens skoler, og at der i fællesskab med ungdomsuddannelserne udvikles et samarbejde, der kan sikre CFU adgang til undervisningsrummet.
At Aabenraa Kommune tilsluttes som aktiv partner i Kræftens Bekæmpelse og Trygfondens ambition om en ”Røgfri fremtid”.

8. Bevægelse på erhvervsskolerne

At der i samarbejde med lokale foreninger og uddannelsesinstitutioner iværksættes et projekt vedrørende bevægelse på erhvervsskolerne og SOSU Syd.

9. Frivillighed

At der i samarbejde med Frivilligcenter Aabenraa afholdes en workshopdag for unges frivillighed. Workshoppen skal afdække, hvordan
unge bedst engageres i lokalt frivilligt arbejde og mulighederne for
inklusion af udsatte unge i frivillige fællesskaber.
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1. Spiseforstyrrelser og selvskade
Eksisterende indsats og tilbud:
Aabenraa Kommunes indsatser på området er
forankret i Ungecentret, Pædagogisk Psykologisk
Rådgivning (PPR) og i Center for Socialpsykiatri
og Udsatte (CSU).
Ungecentrets tilbud til unge mellem 14 og 18 år
bygger på individuelle samtaleforløb og eventuel
deltagelse i aftener med andre unge op til to
gange ugentlig. Herudover tilbyder Ungecentret
åben anonym rådgivning, hvor unge kan få op til
tre anonyme samtaler. Denne rådgivning tilbydes både på Ungecentret og på ungdomsuddannelserne. Ungecentret tilbyder også individuelle
samtaleforløb om en konkret afgrænset problemstilling. Dette sker hvis det vurderes, at en
tidlig indsats kan afhjælpe, at et mindre problem
vokser sig større.

FAKTA: I Danmark er 75.000 borgere – børn, unge som voksne, der
lider af en spiseforstyrrelse, fordelt
på følgende måde:
5.000 lider af anoreksi
(Gennemsnitlig debutalder: 14 år)
30.000 af bulimi (Gennemsnitlig
debutalder: 16 år)
40.000 af tvangsoverspisning
(Gennemsnitlig debutalder: 23 år)
Der er minimum 80.000 16-19 årige, der er i risiko for at udvikle en
spiseforstyrrelse i Danmark.

efter forudgående aftale med børneområdet. Der er nedsat et team som koncenFor så vidt angår spiseforstyrrelser og selvskatrerer sig om denne målgruppe. Der er
dende adfærd har PPR en rolle i forhold til opmulighed for at tilrettelægge tilbud både i
følgning i skoleregi. Dette vil typisk foregå som
egen bolig eller i et botilbud. Teamet kan
individuelle forløb omkring evt. psykiske følgeendvidere tilknyttes som mentorer for
problematikker, men ikke decideret målrettet
unge med spiseforstyrrelser, som er i udspiseforstyrrelsen. Selvskadende adfærd behandles gennem individuelle forløb med psykolo- dannelse.
gerne. Derudover ydes der rådgivning og underCSU arbejder primært med indsats i forvisning til fagprofessionelle og forældre.
hold til borgere over 18 år, men har også
erfaring i arbejdet med unge under 18 år
CSU arbejder primært med indsats i forefter forudgående aftale med børneområhold til borgere over 18 år, men har også
det. Der er nedsat et team som koncenerfaring i arbejdet med unge under 18 år
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trerer sig om denne målgruppe. Der er
mulighed for at tilrettelægge tilbud både i
egen bolig eller i et botilbud. Teamet kan
endvidere tilknyttes som mentorer for unge med spiseforstyrrelser, som er i uddannelse.
Erfaringer:
Gennem de senere år er der i Aabenraa
Kommune konstateret et stigende antal
tilfælde med borgere, der har betydelige
spiseforstyrrelser og selvskadende adfærd. Samtidig må der, med udgangspunkt i landstal, forventes at være et betydeligt antal borgere med samme problemer, men uden kontakt til kommunen.
Samtidig har kommunen erfaret, at der
kan opstå problematikker i samarbejdet
på tværs af forvaltninger og enheder. Sådanne problematikker skader i sidste ende
behandlingen og dermed borgerens muligheder for at komme ud af sin spiseforstyrrelse eller selvskadende adfærd.
LMS (Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade) erfaringer fra indsatsen i Sønderborg kommune omkring en
forebyggende og tidlig indsats på området
har indgået i udarbejdelsen af inspirationskataloget.
Anbefaling - Oprettelse af en tværfaglig funktion:
Med udgangspunkt i Socialstyrelsens ti
centrale anbefalinger for rehabilitering af
borgere med svære spiseforstyrrelser og
selvskadende adfærd, anbefaler udvalget,
at der etableres en tidlig koordineret indsats, der vægter at fastholde borgeren i
sit kendte nærmiljø med fortsat tilknytning til skole, uddannelse og job.
Indsatsen skal være sammenhængende
og helhedsorienteret på tværs af forvaltninger og driftsenheder i et tæt samarbejde med den regionale psykiatri og ved
inddragelse af relevante ikke-kommunale
aktører på uddannelsesområdet. Målgruppen anbefales at være unge mellem 12 og
26 år.

borgere, der har et støttebehov ud over
den forebyggende og tidlige indsats.
For at sikre en forsat høj kvalitet i indsatsen kan det være hensigtsmæssigt at tilrettelægge fælles uddannelse og intensiv
kompetenceudvikling for de involverede
parter. Dette kan ske i samarbejde med
Videnscenter for Spiseforstyrrelser og
Selvskade samt eksempelvis regionale
kompetencecentre som Odense Universitetshospital. Det vil samtidig være hensigtsmæssigt at sikre vidensdeling gennem deltagelse i relevante regionale og
nationale netværk. Denne viden kan eksempelvis videreformidles gennem en årlig temadag for alle interessenter på området.
Målsætning:

Imødegå problemstillingerne på området gennem en fælles og forebyggende indsats på tværs af fagområder.

Tilbyde en mere sammenhængende
indsats med højere faglig kvalitet.
Ressourcer:
Ressourcerne forudsættes afsat inden for
de gældende økonomiske rammer på
tværs af aktørerne.
Status:
Ikke igangsat
Referencer:
Bilag fra § 17.4 udvalgets behandling den 27. februar 2017:
Inspirationskatalog: Spiseforstyrrelser og selvskade (Løbenr.: 70099/17)
Indføring i § 17, stk. 4 udvalget opgaveportefølje.docx (Løbenr.: 57244/17)

En mulighed for at udmønte ovenstående
anbefaling kunne være at oprette en
tværfaglig funktion på tværs af unge- og
voksenområdet. Funktionen kunne eksempelvis sammensættes af myndighedsrepræsentanter og støttekontaktpersoner
fra unge- og voksenområdet og hjælpe de
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2. Angst, stress og depression
Eksisterende indsats og tilbud:
På ungeområdet består indsatsen i Aabenraa
Kommune af en åben, anonym rådgivning med
anonyme samtaler og individuelle visiterede
samtaleforløb. Rådgivning og anonyme samtaler tilbydes både på Ungecentret og på Ungdomsuddannelserne. Ungecentret supplerer
samtaleforløbene med forskellige gruppetilbud
til unge i mistrivsel.
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) tilbyder angstbehandling af børn og unge gennem
tilbuddene ”Cool Kids” for de 10 til 12 årige og
”Chilled” for de 13 til 19 årige. Tilbuddene kan
evt. suppleres med individuelle psykologforløb.
Der er etableret rådgivning og undervisning i
psykisk sårbarhed til fagprofessionelle og forældre. PPR har fokus på, at der skabes stressreducerende miljøer omkring den enkelte unge.
Sundhedscentret tilbyder desuden ”Lær at tackle” forløb målrettet unge med angst, stress og
depression.
Erfaringer:
Sundhedsundersøgelser og registrering af sundhedsdata viser samstemmende med den konstaterede tilgang til ydelser efter SEL § 85, en
betydelig stigning i efterspørgslen på støtte i
forbindelse med angst, stress og depression.

FAKTA: Det påpeges i flere danske
undersøgelser, at der er en udfordring med unges mentale helbred
og trivsel.
Det anslås i ”Den Nationale Sundhedsprofil
2013”, at 11,2 % af de unge i Aabenraa
Kommune har et dårligt mentalt helbred.
Udfordringen er særlig høj hos 16 til 24årige kvinder, hvor andelen vurderes til
17,5 %.

Anbefaling - Oprettelse af fælles indgang:
Udvalget anbefaler en fælles koordineret indsats med fokus på den rehabiliterende tilgang
tillige med forebyggelse og en tidlig indsats.
Den forebyggende indsats for 12 til 26 årige
psykisk sårbare unge er styrket gennem opstarten af Headspace i 2017. Når Headspace
ikke er et tilstrækkeligt tilbud, træder de kommunale tilbud til.
Den eksisterende indsats for børn og unge anbefales fastholdt, men det anbefales endvidere,
at indsatsen fremover kan koordineres gennem
samarbejdsmøder mellem myndighed på børn-,
unge- og voksenområdet, PPR, udfører enheder
på børn-, unge- og voksenområdet samt ikkekommunale tilbud på området.
For voksne og unge anbefales den nuværende
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praksis for individuel støtte omlagt. Det kan
ske gennem etableringen af en fælles indgang
for borgere, der søger hjælp i forbindelse med
angst, stress og depression. Den fælles indgang kan f.eks. organiseres under Center for
Socialpsykiatri & Udsatte og have adressefællesskab med det nuværende psykiatriske værested i Aabenraa. Indgangen kan indeholde
en visitationsdel og en myndighedsdel. Visitationsdelen skal yde umiddelbar rådgivning og
henvise til Headspace, indsatserne på ungeområdet, samt øvrige relevante gruppeforløb i
kommunen.
Myndighedsdelen leveres af Visitation & Rehabilitering, der agerer som visitator og indgår i
et tæt samspil med forløbene. Myndighedsindsatsen søges i relevant omfang suppleret
med myndighed fra Børn- og Familie og Job-

centret. I det anbefalede tilbud arbejdes der
hen mod etablering af støtte fra ligesindede,
både ved rådgivning, vejledning og introduktion samt i selve kursusforløbene. Åbningstiden i centret tilrettelægges ud fra forventet
efterspørgsel på tidspunkter, der er forenelige
med deltagelse i uddannelse og arbejde.
Målsætning:

Forbedret tværfagligt samarbejde.

Færre unge med dårligt mentalt helbred.
Ressourcer:
Ressourcerne forudsættes afsat inden for de
gældende økonomiske rammer på tværs af
aktørerne. Den fælles indsats kan evt. ses i
sammenhæng med temaemne 1
”Spiseforstyrrelser og selvskade”, samt andre
lignende problemstillinger.
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3. Rusmidler - Beredskab
Eksisterende indsats og tilbud:
Aabenraa Kommunes tilbud og indsatser på området er fordelt på hhv. Ungecenteret, Hus til
Ung og Rusmiddelcenter Aabenraa. SSP og rusmiddelkoordinatoren står for den nuværende
indsats på ungdomsuddannelserne. Rusmiddelbehandlerne bliver i enkelte tilfælde involveret i
samtaler med elever. Enkelte skoler har beredskabsplaner for elever i mistrivsel.
Der findes også ikke-kommunale tilbud i regi af
Headspace og NetOpNu. Headspace er et anonymt og gratis rådgivningstilbud til børn og unge i alderen 12-25 år. NetOpNu tilbyder pædagogisk og psykologisk vejledning på ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser.
Erfaringer:
Det tidligere § 17, stk. 4 udvalg for Forebyggelse og Misbrug efterspurgte mere fokus på området og anbefalede, at der skulle udarbejdes et
beredskabskatalog, der imødegår udfordringen
med unge og hash. Der kan dokumenteres positive erfaringer med arbejdet omkring lignende
beredskabsplaner for alkoholmisbrug.
Erfaringer fra den kommunale indsats på området viser, at risikoforbrug og misbrug af stoffer
og alkohol udgør en trussel mod den unges psykiske og fysiske helbred. Det udgør også en potentiel barriere for at gennemføre en uddannelse, fastholde job og social aktivitet.

FAKTA: I den seneste Ungeprofilundersøgelse
med data fra 2014 for Aabenraa Kommune vurderes hash at være den største aktuelle stofudfordring blandt unge. Det skyldes, at:

2,4 % af eleverne i 7. klasse har prøvet at
ryge hash.

19 % af eleverne i 7-10. klasse har fået
tilbudt hash i folkeskolen.

12 % af eleverne i 9. klasse har prøvet at
ryge hash.

44 % af eleverne på ungdomsuddannelserne har prøvet at ryge hash.
Det anslås i Aabenraa Kommune, at mindst 90
% af borgerne i stofbehandling anvender hash
som ét af deres rusmidler, hvoraf 50 % har
hash som det primære rusmiddel.

Anbefaling – Lokale beredskabskataloger
vedr. rusmiddelmisbrug:
For at hjælpe unge med rusmiddelproblemer kan
det være en mulighed, at såvel folkeskoler som
ungdomsuddannelser udarbejder lokale beredskabskataloger. Den kommunale rusmiddelkoordinator vil kunne bistå udarbejdelsen af lokale
beredskabskataloger på de enkelte skoler og
ungdomsuddannelser. Udarbejdelsen skal ske i
dialog med Aabenraa Kommunes Uddannelsesråd, Rusmiddelcenteret, Headspace og NetOpNu.
Indholdet kan f.eks. omhandle:

Hvem skal reagere?
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Hvornår skal der reageres?
Hvordan skal der reageres?
Hvem kan der rettes henvendelse til?

Målsætning:

Forbedret undervisning vedr. stofmisbrug
på ungdomsuddannelserne og efterskoler.

Nedbringe unges eksperimentering med
hash.
Beredskabskatalogerne har til formål at lærer,
Nedbringe antallet af unge med behov for
elev og forældre opnår en fælles holdning til rus- 
midler. Beredskabskataloget tydeliggør de lokale
misbrugsbehandling.
rammer for procedure, ansvar og handlemuligRessourcer:
heder. På den måde vil beredskabskatalogerne
Ressourcer til udarbejdelse og implementering af
være aktive værktøjer til støtte af den unge.
beredskabskataloger forudsættes afsat inden for
de gældende økonomiske rammer. MisbrugskoBeredskabskatalogerne bør indtænkes i udarbej- ordinatoren kan kontaktes for mere information
delse af undervisningsmateriale og vejledning til om udarbejdelse af lokale beredskabskataloger.
lærere, så undervisningen forbedres og forenkles bedst muligt. Aktiviteten udføres i samarbej- Status:
de med Center for Undervisningsmidler.
Ikke igangsat.
Indsatsen skal give frontpersonalet tryghed i
hverdagen. Lærere og undervisere skal føle sig
klædt på til at opspore og imødekomme problemstillinger med misbrug tidligst muligt i forløbet.

Referencer:
Bilag fra § 17.4 udvalgets behandling 19. april
2017:
Baggrundnotat til udvalgets behandling af sagen.

10

4. Rusmidler - Tidlig opsporing
Eksisterende indsats og tilbud:
Kommunen har på nuværende tidspunkt en opsøgende medarbejder, der er en del af projekt
”Metodeprogram for stofmisbrugsbehandling”. Det er
et udviklingsprojekt, hvor Aabenraa Kommune afprøver en metodisk helhedsorienteret misbrugsbehandling med justering og tilpasning på tværs af forvaltninger og fagområder for unge i alderen 15 til 25 år.
Aabenraa Kommune deltager sammen med ni andre
kommuner, og er den eneste kommune i projektet,
som har fået tildelt midler til en opsøgende medarbejder. Midlerne er tildelt gennem Børne- og Socialministeriet, og løber frem til projektafslutningen ved
udgangen af 2018.

FAKTA: 15-25 årig i stofbehandling
efter Servicelovens § 101
(Aabenraa):
2009

34

2010

32

2011

42

2012

68

2013

72

2014

100

2015
104
Erfaringer:
Erfaringerne med rusmiddelmisbrug viser behov for
2016
116
et tæt samarbejde mellem det kommunale system og
uddannelser. Mange unge kan have vanskeligt ved at
erkende misbrugsproblematikker og behandlingsbebuddet om besøg af en opsøgende medarbejhov.
der. Men nu oplever medarbejderen i stigende
grad at blive inviteret på besøg.
Der opleves også ofte en udfordring i forhold til fastholdelse af unge i behandling. Derfor er der behov for
Anbefaling - Opsøgende medarbejder på
fokus på yderligere fastholdelse i behandlingen, aktiv
ungdomsuddannelser og efterskoler:
opsøgende indsats ved udeblivelse m.m. Udeblivelser
Udvalget anbefaler en videreførelse af den opkan ofte handle om, at den unge oplever vanskeligheder, der kan være svære at italesætte eller pro- søgende medarbejder efter udviklingsprojektets ophør. Formålet er, at flere unge begynder
blemstillinger, der kræver en form for handling.
og bliver fastholdt i behandling på et tidspunkt,
Umiddelbart var mange uddannelsesinstitutiohvor misbruget stadig er på et tidligt stadie.
ner tilbageholdende overfor at tage imod til11

En stor del af arbejdet med forebyggelse og behandling af misbrugsproblemer er baseret på opbygning af tillid gennem synlighed og vedholdenhed. Det vurderes, at den opsøgende medarbejder har en unik mulighed for at skabe et nødvendigt tillidsforhold til de unge, og agere som koordinerende rolle mellem relevante tilbud og indsatser. Den opsøgende medarbejder vurderes
også at være et særlig godt værktøj i forbindelse
med fastholdelse af unge i behandling. Den opsøgende medarbejder skal derfor have et særligt
fokus på yderligere fastholdelse i behandlingen,
herunder en aktiv opsøgende indsats i de tilfælde, hvor den unge udebliver fra behandling.

samspil med evt. udvikling og implementering af
lokale beredskabskataloger for rusmiddelmisbrug
på ungdomsuddannelser og skoler. Den opsøgende medarbejder skal indgå i et samarbejde
med studievejledere, der evt. kan uddannes i
metoder såsom ”den motiverende samtale”.

Videreførelsen af den opsøgende medarbejder
skal tage udgangspunkt i resultater og anbefalinger fra projektet, som offentliggøres i forbindelse
med evalueringen i slutningen af projektperioden. Den opsøgende medarbejder kan også ses i

Ressourcer:
Indsatsen er finansieret frem til udgangen af
2018. Herefter vil der skulle findes alternativ finansiering. Den opsøgende funktion er i perioden
2014-2018 finansieret med 0,350 mio. kr.

Målsætning:

Mere effektiv opsporing og forebyggelse af
rusmiddelmisbrug hos unge.

Nedbringe antallet af unge med behov for
misbrugsbehandling.

At en større andel af unge gennemfører påbegyndt misbrugsbehandling.
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5. Overvægt
Eksisterende indsats og tilbud:
Aabenraa Kommune har på overvægtsområdet
en række initiativer, der skal medvirke til at
hjælpe overvægtige borgere med at tabe sig.
Indsatserne er i vid udstrækning forankret i
kommunens Sundhedscenter, og bygger på individuelt tilrettelagte forløb. Disse har hidtil kun i
begrænset omfang ramt de overvægtige udsatte
unge. I slutningen af 2017 startede Sundhedscenteret et projekt med en overvægtsindsats
målrettet udsatte unge. Projektet har plads til 20
deltagere og løber frem til foråret 2018.
Erfaringer:
Blandt de unge ses der den mindste andel af moderat eller svært overvægtige. Der sker dog en
stor stigning i antallet af overvægtige i aldersgruppen 25-34 årige. Derfor er det vigtigt med
en effektiv indsats mod overvægt i de unge år,
da der i denne periode grundlægges livsstilsvaner, som følger borgerne resten af livet.
Erfaringen fra Sundhedscenteret viser, at de nuværende tilbud ikke i tilstrækkelig grad rammer
de unge. Mange føler sig ikke inkluderet på hold
med borgere ældre end dem selv. De foretrækker forløb, hvor de kan spejle sig med andre unge i samme situation.
Herudover viser erfaringer, at overvægt øger ri-

FAKTA: Overvægt er et stigende på
problem på landsplan. I Aabenraa
Kommune er udfordringerne større
end i kommuner, vi normalt sammenligner os med. Det gælder både
ved overvægt og svær overvægt hos
unge.
Moderat til svær overvægtige i 2013
Alle borgere i kommunen

52,3 %

Målgruppen 16-24 år
Mænd

27,1 %

Kvinder

23,6 %

sikoen for fysisk sygdom, men også mental
usundhed. Overvægt giver ofte de unge ondt i
livet, lavere selvværd og mindre selvtillid. Dette
kan være selvforstærkende effekter, der bidrager til mindre fysisk aktivitet og dårligere kostvaner. Sundhedscentret vurderer, at kommunens hidtidige indsatser mod overvægt ikke i tilstrækkelig grad rammer unge i overgangen fra
folkeskolen til voksenlivet.
Anbefaling - Implementering og udbygning
af overvægtsindsatsen for udsatte unge:
Udvalget anbefaler, at det nuværende projekt
omkring en overvægtsindsats for unge udsatte
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implementeres som et fast tilbud. Tilbuddet kan
med fordel målrettes aldersgruppen 16-20 år, så
der skabes fokus på overgangen fra folkeskole til
voksenliv. Indsatsen har til formål at give de unge handlekompetencer til at fastholde sunde vaner. Dette skal til sikre, at de unge på sigt har
en ændret sundhedsadfærd, således at den enkelte deltager tager ansvar for egen sundhed.
Tilbuddet tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens ”Forebyggelsespakke Overvægt”, der netop
anbefaler tilbud målrettet unge, hvor der er fokus på kost, fysisk aktivitet og adfærdsændring.
Tilbuddet er tilrettelagt ud fra positive erfaringer
fra Tønder Kommune og fokusgruppeinterviews i
Sundhedscentret med de unge, hvor de unge
selv har bidraget til, hvordan der rekrutteres,
vejledes og fastholdes. Rekrutteringen af unge
til projektet sker ved en opsøgende indsats på
produktionsskoler, SOSU Syd og EUC.
Ved en implementering skal tilbuddet tilpasses
de erfaringer og resultater, der opnås i projektperioden. Tilbuddet skal bygge på en kombination af fysisk aktivitet, praktisk madlavning og
individuel vejledning. Vejledningen vil tage ud-

gangspunkt i den enkelte deltagers kost- og motionsvaner. Endvidere bliver alle deltagere tilknytter LIVA med henblik på fastholdelse i de
nye sunde vaner efter endt forløb.
Målsætning:

Nedbringe antallet af unge overvægtige.

Nedbringe de personlige og samfundsøkonomiske omkostninger forbundet med
overvægt.
Ressourcer:
Overvægtsindsatsen målrettet udsatte unge har
i projektperioden fået tildelt 0,150 mio. kr. fra
Sundhedsmidlerne. Beløbet dækker et hold. En
implementering og eventuelt udvidelse vil koste
tilsvarende pr. ekstra hold. Der er i budget 2018
afsat 0,150 mio. kr. til fortsættelsen af et hold.
Status:
Overvægtsindsats målrettet udsatte unge igangsat som projekt frem til foråret 2018.
Referencer:
Sundhedsstyrelsen (2013):
”Forebyggelsespakke Overvægt”.
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6. LIVA
Eksisterende indsats og tilbud:
Aabenraa Kommune har siden starten af 2017
tilbudt kronikere og overvægtige at tilknytte sig
LIVA. LIVA er en onlinetjeneste rettet mod fire
sygdomsområder: Diabetes, hjertekarsygdomme, svær overvægt og KOL. Tjenesten kan tilbydes kronisk syge borgere, der derved på en nem
måde får mulighed for at registrere f.eks. antal
skridt, velbefindende, vægt, blodtryk m.v. Formålet er at skabe sunde livsstilsændringer hos
borgeren. LIVA giver adgang til selvmonitorering, personlig vejledning og online fællesskaber.
LIVA er et samarbejdsprojekt mellem Forskningsenheden for Almen Medicin ved Syddansk
Universitet, sundhedsteknologi-virksomheden
LivaLife ApS, samt en række kommuner heriblandt Aabenraa Kommune.

FAKTA: Et stigende antal borgere lider af kroniske sygdomme, der for en stor del er relateret
til en usund livsstil. Tal fra 2013 viser:
Borgere med en eller flere kroniske
sygdomme (2013)
Region Syddanmark

35,3 %

Aabenraa Kommune

38,6 %

16-24 årige:
Mænd

17,6 %

Kvinder

24,8 %

brug af LIVA. Mange unge efterspørger hurtigere
Erfaringer:
respons og dialog, end hvad der på nuværende
Erfaringer med LIVA viser stor succes i forbindel- tidspunkt tilbydes. Samtidig er det vanskeligere
se med overvægtige borgere. Det er her, der er
at rekruttere unge til platformen i forhold til de
det største antal tilmeldte, og her hvor der er
øvrige aldersgrupper.
opnået de bedste foreløbige resultater. Den personlige kontakt og øgede tilgængelighed er bleAnbefaling - Udvikling af LIVA tilbud til udvet positivt modtaget blandt de tilknyttede borsatte unge:
gere.
Udvalget anbefaler, at der arbejdes videre med
udviklingen af LIVA i forhold til unge udsatte inDer har vist sig udfordringer omkring de unges
denfor en række områder, og at LIVA er en fast
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del af Sundhedscentrets tilbud til unge overvægtige.
Erfaringerne fra dette projekt skal afdække,
hvordan LIVA kan indgå som fast del af overvægtsindsatsen rettet mod unge, og hvilke
ændringer i metoden, der skal foretages.
Overvægtsindsatsen er nærmere beskrevet i
inspirationskatalogets del omkring overvægt.

hed for at følge den unges udvikling.
Målsætning:

At skabe livsstils ændringer blandt unge
udsatte.

Øge antallet af unge, der tilmelder sig
LIVA platformen.

Ressourcer:
LIVA-licensen koster i 2018 0,330 mio. kr. og
Udvalget anbefaler også, at der for LIVA udar- finansieres gennem midler til styrket kronikerbejdes en kommunikations- og markedsføindsats.
ringsstrategi for LIVA, der målrettes ungdomsuddannelserne, erhvervsskolerne og SO- Status:
SU Syd. Endvidere anbefales det, at der i LILIVA – igangsat.
VA indarbejdes yderligere motivationsskaben- Projektet omkring unge udsatte med højt BMI
de funktioner såsom konkurrenceelementer i
– igangsat.
form af motion på tværs af klasser.
Referencer:
Endeligt anbefales det, at der indgås samarRegion Syddanmark (2014): ”Hvordan har du
bejde med kommunens jobcenter. For en
det? – trivsel, sundhed og sygdom blandt
række unge er bl.a. overvægt en barriere for voksne i Region Syddanmark”.
at komme ind på arbejdsmarkedet. UUvejleder eller sagsbehandler vil kunne blive
tilkoblet LIVA, og vil herigennem have mulig-
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7. Rygning
Eksisterende indsats og tilbud:

FAKTA:

Aabenraa Kommune har en række forskellige
indsatser rettet mod rygere, herunder et specifikt
tilbud rettet mod unge i form af samarbejde med
Center for Undervisningsmidler (CFU). CFU tilbyder en forebyggende indsats rettet mod 6. og 7.
klasserne i folkeskolerne samt ungdomsuddannelserne.

Forskning viser, at 75 % rygere begyndte som teenagere. 85 % fortryder at have startet med at ryge.

Kommunen har en række tilbud i forbindelse med
rygestop, herunder individuel vejledning, rygestophold, rådgivning til gravide og virksomhedsrettede tilbud. Herudover køber Aabenraa Kommune individuel rygestopvejledning rettet mod
unge hos CFU. Det sikrer stor ekspertise i vejledningen specifikt rettet mod unge.
Erfaringer:
Erfaringer fra de eksisterende indsatser viser, at
der skal bruges andre former for rygestopafvænning til at påvirke unge. De unge har andre tilgange til livet, og ikke alle har et umiddelbart
ønske om at stoppe med at ryge. Hertil kommer,
at mange frygter eksklusion fra sociale fællesskaber, hvis de stopper med at ryge.
Forskning viser, at den fysiske afhængighed af-

Ryger dagligt eller
lejlighed vist.
15-årige

18 %

16-25-årige

29 %

Ryger dagligt
Erhvervsskoleelever

18 %

Gymnasieelever

29 %

hænger af, hvor længe man har røget. Da de unge har haft kortere tid til at udvikle fysisk afhængighed, hvorfor et rygestop er relativt lettere
end hos ældre rygere.
På nuværende tidspunkt er det ikke alle skoler og
ungdomsuddannelser, der har takket ja til tilbuddet fra CFU, ligesom det ikke har været muligt
for CFU at få adgang til undervisningsrummet på
ungdomsuddannelser. Erfaringer viser ellers, at
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den bedste effekt ved rådgivning opnås i undervisningsrummet, frem for frikvarterer.

Målsætning:


Anbefaling: CFU tilbud på alle skoler og del
tagelse i Røgfri Fremtid:
For at sikre den bedste og mest omfattende vejledning omkring tobak og rygning, anbefales
det, at CFU, i samarbejdet med Skoleområdet,
kommer ind på alle kommunens skoler. Endvidere anbefales det, at man i fællesskab med CFU
og ungdomsuddannelserne finder en model, der
kan sikre CFU adgang til undervisningsrummet.

Nedbringe antallet af unge der ryger.
Medvirke til at skabe en røgfri fremtid i
Aabenraa Kommune.

Ressourcer:

CFU-aftalen omkring det forebyggende arbejde i
skoler og ungdomsuddannelser koster 0,280
mio. kr. årligt. Denne udgift deles mellem Social
- og Sundhedsudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget. Social- og Sundhedsudvalgets andel finansieres gennem midler afsat til sundEndvidere anbefales det, at Aabenraa Kommune
hedsfremme og forebyggelse, og Børne- og Udbliver en aktiv partner i Kræftens Bekæmpelse
dannelsesudvalgets andel findes på skolernes
og Trygfondens ambition om en ”Røgfri fremtid”,
fælleskonto.
hvor målet bl.a. er, at ingen unge ryger i 2030.
Det er også i regeringens ”Kræftplan IV” en mål- Sundhedscenterets generelle rygestoptilbud,
sætning, at ingen børn og unge ryger i 2030. KL samt rygestoprådgivningen målrettet de unge
og Danske Regioner bakker i Udmøntningsaftale koster 0,300 mio. kr. årligt. Disse midler finanom Kræftplan IV (2017-2020) op om denne mål- sieres gennem midler fra forebyggelsespakker,
der er afsat i sundhedsmidlerne fra regeringsafsætning.
talen.
Deltagelsen som partner sætter et klart og amDer er på nuværende tidspunkt ikke afsat økobitiøst mål for Aabenraa Kommunes indsats på
området og kan samtidig fungere som løftestang nomi eller ressourcer på indsatser relateret til
for både brede og specifikke initiativer i bestræ- deltagelsen som partner i ”Røgfri fremtid”. Selve
deltagelsen som partner koster ikke noget.
belserne på, at ingen unge skal ryge i 2030.
Samtidig kan det være rammeskabende for et
samarbejde og samskabelse mellem kommunen
og centrale aktører på forebyggelsesområdet.

Status:



CFU-samarbejdet er igangsat.
Deltagelse som partner i ”Røgfri fremtid”
er ikke igangsat.

Deltagelsen vil tillige give adgang til et netværk,
hvor ressourcepersoner i kommunen kan opnå
Referencer:
større faglig sparring og udveksle erfaringer om
Statens Institut for Folkesundhed: Skolebørnshvilke indsatser, der skaber de bedste resultaundersøgelsen
ter.
Statens Institut for Folkesundhed: Ungdomsprofilen 2014
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8. Bevægelse på erhvervsskolerne
Eksisterende indsats og tilbud:
Der pågår en aktiv indsats for at styrke Aabenraa
som studieby i et samarbejde mellem Aabenraa
Kommune, elever og studerende samt uddannelserne i Aabenraa by. I den forbindelse er der nedsat et Campus Kontaktudvalg, der består af repræsentanter fra ledelsen på de forskellige ungdomsuddannelser og videregående uddannelser i
Aabenraa: 10. Aabenraa, Kongehøjskolen, Bibliotekerne i Aabenraa, Arena Aabenraa, Business
Aabenraa og formandskabet i CampusRådet. Ydermere er der også i Aabenraa Kommune et levende
og godt foreningsmiljø med mange tilbud til målgruppen.
Erfaringer:
Gennem projektet ”Bevægelse på erhvervsskolerne” har Roskilde Kommune etableret et samarbejde mellem erhvervsskolerne og foreningslivet. Eleverne på erhvervsskolerne er blevet introduceret
til en række bevægelsesforløb udbudt af forskellige foreninger i kommunen. Hvert halve år er der i
undervisningen integreret fire forskellige aktiviteter, som hver forløber over to uger. Herefter har
eleverne selv valgt to aktiviteter, som de ønskede
at fortsætte med.

FAKTA:
Frafald uden direkte omvalg til ny uddannelse er en væsentlig udfordring på erhvervsuddannelserne:
EUC Syd

26,7 %

SOSU Syd

22,2 %

mune, anbefaler udvalget, at der igangsættes et
projekt vedr. ”Bevægelse på erhvervsskolerne”.
Indsatsen er tiltænkt som delprojekt under det
igangværende breddeidrætsinitiativ. Indsatsen
skal danne baggrund for samskabelse mellem erhvervsuddannelserne og de frivillige foreninger og
udvikles i et tæt samspil med skolerne og frivillige
foreninger.
Formålet med projektet er at bidrage til, at erhvervsskolerne kan opfylde kravet om 45 minutters daglig bevægelse for deres elever samt medvirke til at fastholde eleverne på deres uddannelse.

Det anbefales, at projektet som udgangspunkt bidrager med halvdelen (to timer) af skolernes påAnbefaling - Bevægelse på erhvervsskolerne: krævede ugentlige bevægelse gennem foreningsPå baggrund af erfaringerne fra Roskilde Kommu- idræt. Det foreslås, at foreningerne udbyder én
ugentlig aktivitet af ca. to timers varighed. Denne
ne samt en dialog med aktører i Aabenraa Komaktivitet kan tilbydes som en del af den ugentlige
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bevægelse. Her introduceres eleverne til en
række forløb, der alle vil være sammensat som
holdtræning. Dette skaber fokus på både det
sociale og det fysiske. Efter introduktionen vælger eleverne selv de aktiviteter, de ønsker at
benytte. De forskellige aktivitetstilbud anbefales
at blive udviklet i samarbejde med foreningerne
og interesseorganisationer som f.eks. DGI og
DBU. Skolernes undervisere kan med fordel deltage i aktiviteterne som hjælpeinstruktører og
ressourcepersoner, således at der skabes bedre
relationer mellem lærere og elever udenfor de
normale undervisningsrammer.

Målsætning:

Opnåelse af 20 % mindre frafald i de deltagende klasser.

Øget trivsel og sundhed blandt eleverne.

Minimum 8 foreninger og 3 elevhold deltager over 2 år.

Større kendskab til lokale foreninger.

Ressourcer:
Projektet forventes at koste 0,093 mio. kr. årligt. Dette dækker over foreningstilskud, markedsføring, evaluering, mødeaktivitet, samarbejde med eksterne partnere, lokaleleje og rekvisitter. Hertil forudsættes også timer til en
SOSU Syd har også udvist interesse for deltagel- kommunal projektleder, der indgår som en del
se i projektet, hvorfor det som lokalt initiativ
af ”Aabenraa i bevægelse”. En udvidelse af protiltænkes, at indsatsen med fordel kan udbredes jektet til andre skoler og uddannelsesinstitutiotil at omfatte andre mulige samarbejdspartnere. ner forventes at medføre en tilsvarende omkostning per skole.
Status:
Ikke igangsat.
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9. Frivillighed
Eksisterende indsats og tilbud:
Aabenraa Kommune gør en aktiv indsats for at
forbedre mulighederne og skabe optimale rammer for frivillighed og fællesskabelse mellem
kommune og frivillige. En vigtig faktor i samskabelsen er Frivilligcenter Aabenraa. Centret har
målsætning om, at flere borgere engageres i frivilligt arbejde, herunder de unge. Frivilligcentret
skal udfordre den måde, kommunen understøtter
frivilligheden på i dag og skal være med til at
udvikle rammerne for unges aktive medborgerskab.
Særligt for målgruppen omkring udsatte unge er
det ikke-kommunale tilbud Headspace en central
ressource i frivilligheden. Headspace er et anonymt og gratis rådgivningstilbud til børn og unge
i alderen 12-25 år og har et bredt nationalt netværk forankret i mange af landets kommuner.

FAKTA:

85 % af de frivillige motiveres af ”at
være med til at gøre en forskel”.

Næsten tre ud af fire fremhæver det
sociale fællesskab, og at frivilligt arbejde skal være sjovt.

Omkring 40 % af de frivillige unge
mellem 20 og 24 år svarer, at det
frivillige arbejde også gerne må styrke deres CV.

er elever på social- og sundhedsskolerne ofte
interesserede i at bringe deres faglighed i spil,
og vil gerne opnå erfaring indenfor deres fag.
Projektet har også vist, at unges frivillighed ofte
er midlertidig. De unge har ofte ikke mulighed
for forpligtigelser i længere perioder.

Anbefaling - ”Sjovt sammen om sagen”
workshop:
Fremtidens frivillighed er en ressource, der bliver
afgørende i forbindelse med udvikling af et aktivt
medborgerskab. Derfor anbefaler udvalget, at
der gennem Frivilligcenter Aabenraa arrangeres
en workshopdag for unges frivillighed med afsæt
En kilde til denne viden kan hentes gennem
”Projekt Frivillig”. Projektet drives af det nationa- i temaet ”Sjovt sammen om sagen”.
le Center for Frivilligt Socialt Arbejde (CFSA), der Formålet med workshoppen er at fremme friviler en selvejende institution under Børne- og So- lighedskulturen blandt unge i Aabenraa, og uncialministeriet. En væsentlig indsigt fra projektet dersøge, hvordan lokale frivillige fællesskaber
er bl.a., at uddannelse siger meget om unges
kan inkludere unge i en udsat situation. Workpræferencer i forhold til frivillighed. Eksempelvis shoppen skal give lokale foreninger og aktører
Erfaringer:
Frivilligcenter Aabenraa oplever, at mange af de
lokale foreninger efterspørger indsigt og viden
til, hvordan de unge kan bringes ind i det sociale
frivillige arbejde.
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indsigt i, hvordan unge kan bringes ind i frivilligt Ressourcer:
arbejde.
Ressourcerne forudsættes afsat inden for de
gældende økonomiske rammer ved FrivillighedsWorkshoppen skal give sparring og dialog omcenter Aabenraa. Dette vil evt. kunne suppleres
kring tilgange og værktøjer til at udnytte mulig- via ansøgning om eksterne ressourcer eller relehederne omkring frivillighed. Det skal afklares,
vante kommunale midler til facilitering af workhvad der efterspørges fra foreninger og fra de
shopdagen og understøttelse af initiativer fremunge, samt hvordan Frivillighedscenter Aabenkommet på baggrund af temadagen.
raa kan bidrage til at fremme en frivillighedskultur blandt de unge. Herunder skal det belyses
Status:
hvordan der muligvis kan skabes inklusion og
Ikke igangsat.
hjælp til udsatte unge gennem frivillige fællesskaber.
Referencer:
Center for Frivilligt Socialt Arbejde (2017):
Særligt den bynære udvikling omkring Campus
”FRIVILLIGRAPPORTEN 2016 – 2018”.
Aabenraa betyder, at flere unge under uddannelse dagligt færdes i byen. Her kan der med
fordel udvikles en sammenhæng mellem det frivillige arbejde og uddannelserne, da de unges
uddannelsesvalg ofte siger meget om deres frivillige engagement. Midlertidighed er også et
grundvilkår for unges frivillighed. Derfor skal
frivillighed være en sjov og givende fællesskabsoplevelse for de unge.
Det anbefales at workshoppen drager nytte af
både national og lokal erfaring på området. Hertil kan der hentes konsulentbistand til understøttelse og facilitering af workshoppen gennem
f.eks. ”Projekt Frivillig” og CFSA. CFSA kan
blandt andet trække på erfaring fra udarbejdelsen af frivillighedspolitikken 2016-2019 i Sønderborg Kommune. Her blev CFSA anvendt til
facilitering af 2 workshops, hvor frivillige, kommunalt ansatte og politikere havde dialog omkring støtte og fremme af det frivillige engagement.
Målsætning:

Nytænkning af rammerne for agile frivillige
fællesskaber for unge.


Målrettet understøttelse af unges frivillighed gennem Frivilligcenter Aabenraa.



Initiativer til engagering af unge, frivillige
foreninger og lokale aktører.



Inklusion af udsatte unge i frivillig fællesskaber.
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