
Hjørring Kommune

Vejledende serviceniveau vedr. forebyggende indsatser 
§ 52.3.2 
§ 52.4 (gravid)

Forslag til praktisk pædagogisk støtte Ændring ift. det aktuelle serviceniveau

Pakke Rød 5-7 aftaler pr uge (ofte behov for aftaler i weekenden)
- Bevilges for eksempel i sager m Sikkerhedsplan og de 

særligt komplekse babysager  
- Pakkekombination: Myndighed kan bevilge 

pakkekombination ved behov for flere aftaler dagligt – altid 
efter individuel konkret vurdering.  

- Gruppe: Udfører anvender gruppeaktiviteter som en del af 
indsatsen, når det er muligt – altid efter individuel konkret 
vurdering.  

Pakke Orange 3-4 aftaler pr uge (ingen behov for aftaler i weekenden)
- Gruppe: Udfører anvender gruppeaktiviteter som en del af 

indsatsen, når det er muligt – altid efter individuel konkret 
vurdering.  

Pakke Gul 1-2 aftaler pr uge (ingen behov for aftaler i weekenden)
- Gruppe: Udfører anvender gruppeaktiviteter som en del af 

indsatsen, når det er muligt – altid efter individuel konkret 
vurdering.  

Pakke Grøn
(udslusning) 

1-2 aftaler pr måned (ingen behov for aftaler i weekenden)
- Gruppe: Udfører anvender gruppeaktiviteter som en del af 

indsatsen, når det er muligt – altid efter individuel konkret 
vurdering.

Målgruppe Praktisk pædagogisk støtte kan bl.a. bevilges til forældre med 
længerevarende og komplekse problemer, som begrænser deres 

Der er primært tale om tre ændringer i det nye serviceniveau
 I dag kan praktisk pædagogisk støtte bevilges ud fra 

6 forskellige pakker; 5 besøg ugl., 4 besøg ugl., 3 
besøg ugl., 2 besøg ugl, 1 besøg ugl. samt 
udslusning. 
Fremover kan myndighed kun bevilge 
familiebehandling ud fra 4 forskellige pakker, hvoraf 
den ene, grøn pakke, er udslusning med et meget lille 
omfang og de tre andre, pakke rød, pakke orange og 
pakke gul, i praksis vil indeholde nogenlunde samme 
antal timer som i dag (der styres med antal aftaler for 
at skabe mest muligt fleksibilitet hos udfører)

 I dag løses de fleste af indsatserne med praktisk 
pædagogisk støtte som individuelle forløb. 
Fremover skal udfører i videst mulig omfang anvende 
gruppeaktiviteter, som en del af indsatsen. 

 I dag er der fastsat en varighed på op til 12 måneder i 
pakkerne.
Fremover er varigheden 3-6 måneder i alle pakker 
med praktisk pædagogisk støtte. I udgangspunktet 
skal indsatsen afsluttes senest efter 6 måneder, og 
såfremt det ikke er muligt, ændres til en mindre pakke 
i de fleste tilfælde og i ganske få tilfælde til en større 
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forældrekompetencer. Forældrene har blandt andet vanskeligt ved 
at planlægge og udføre daglige gøremål, og familiens dagligdag 
bærer præg af manglende struktur og utryghed for børnene. 
Indsatsen består typisk af konkret vejledning både i forhold til 
forældrenes daglige gøremål og i forhold til forældrenes evne til at 
aflæse, forstå og imødekomme børnenes behov. 
Indsatsen er ofte kompenserende i perioder.  

Varighed Som udgangspunktet 3-6 måneders varighed på alle pakker, hvilket 
betyder, at der som udgangspunkt vil ske ændring af pakken senest 
efter 6 måneder - hvis indsatsen ikke kan afsluttes efter 6 måneder, 
ændres indsatsen i de fleste tilfælde til en mindre pakke og i få 
tilfælde til en større pakke.

Kvalitetskrav Myndighed er ansvarlig for handleplan og bestiller indsatsen via 
BUM (altid med BUM skema og handleplan). Udfører er 
hovedansvarlig for metodevalg og udarbejder behandlingsplan 
(sendes til myndighed forud for opstartsmøde). Myndighed er 
ansvarlig for planlægning af opstartsmøde og opfølgning. Udfører 
er ansvarlig for afrapportering med ICS statusrapport.

Opfølgning Første opfølgning efter 4 uger, derefter opfølgning hver 3. måned i 
henhold til hyppig opfølgning og guide til fagprofessionelle. En 
opfølgning opfylder lovkravet, når der er talt med/holdt møde med 
udfører, forældrene og eventuelt barnet (ikke nødvendigvis på 
samme tidspunkt), og når der er taget stilling til, om handleplanen 
skal revideres. 

Eksternt køb Som hovedregel bevilges ikke køb af ekstern udfører. 

pakke i en kort periode.

Dels vil det betyde, at målgruppen og tildelingskriterierne til 
praktisk pædagogisk støtte udvides (en tendens de seneste 
år er, at der er flere familier i målgruppen til praktisk 
pædagogisk støtte fremfor familiebehandling), men også at 
den målrettes til familier med længerevarende og komplekse 
problemer, som begrænser deres forældrekompetencer. 
Forældrene har blandt andet vanskeligt ved at planlægge og 
udføre daglige gøremål, og familiens dagligdag bærer præg 
af manglende struktur og utryghed for børnene. 
Dels vil det betyde, at færre familier får individuelle indsatser 
og i stedet samles i gruppeaktiviteter og gruppeforløb 
sammen med andre familier med lignende støttebehov.
Dels vil det betyde, at færre familier får langvarige indsatser 
og/eller modtager den samme indsats i lang tid uden der sker 
justeringer, ligesom det vil betyde, at flere indsatser bliver 
afsluttet hurtigere.
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Undtagelsesvis kan afdelingsleder bevilge eksternt køb efter 
indstilling fra teamleder. Familieafdelingen har aktuelt et 
samarbejde med følgende eksterne udfører: 

 Memox 
 Team 24/7 

§ 52.3.3
§ 52.4 
(gravid)

Forslag til serviceniveau for Familiebehandling Ændring ift. det aktuelle serviceniveau

Pakke Rød 2-3 aftaler pr uge (ingen behov for aftaler i weekenden)
- Gruppe: Udfører anvender gruppeaktiviteter som en del af 

indsatsen, når det er muligt – altid efter individuel konkret 
vurdering.  

Pakke Gul 1-2 aftaler pr uge (ingen behov for aftaler i weekenden)
- Gruppe: Udfører anvender gruppeaktiviteter som en del af 

indsatsen, når det er muligt – altid efter individuel konkret 
vurdering. 

Pakke Grøn
(udslusning)

1-2 aftaler pr måned (ingen behov for aftaler i weekenden)
- Gruppe: Udfører anvender gruppeaktiviteter som en del af 

indsatsen, når det er muligt – altid efter individuel konkret 
vurdering.  

Målgruppe Familiebehandling kan bl.a. bevilges til forældre med behov for at 
udvikle deres forældrekompetencer, idet børnene udviser tegn på 
mistrivsel. 

Der er primært tale om tre ændringer i det nye serviceniveau:
 I dag kan familiebehandling bevilges ud fra 4 

forskellige pakker; 3 besøg ugl., 2 besøg ugl, 1 besøg 
ugl. samt udslusning. Derudover en række forskellige 
pakker benævnt med de konkrete metoder som udfører 
arbejder efter.
Fremover kan myndighed kun bevilge 
familiebehandling ud fra 3 forskellige pakker, hvoraf 
den ene, grøn pakke, er udslusning med et meget lille 
omfang og de to andre, pakke rød og pakke gul, som i 
praksis vil indeholde nogenlunde samme antal timer på 
i dag (der styres med antal aftaler for at skabe mest 
muligt fleksibilitet hos udfører)

 I dag løses de fleste af indsatserne med 
familiebehandling som individuelle forløb. 
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Indsatsen er et struktureret behandlingsforløb i eller uden for 
hjemmet og er i højere grad, end ved praktisk pædagogisk støtte, 
en terapeutisk proces, som stiller krav til forældrenes evne til at 
reflektere og omsætte læring til ny praksis i dagligdagen.

Varighed Som udgangspunktet 3-6 måneders varighed på alle pakker, hvilket 
betyder, at der som udgangspunkt vil ske ændring af pakken senest 
efter 6 måneder - hvis indsatsen ikke kan afsluttes efter 6 måneder, 
ændres indsatsen i de fleste tilfælde til en mindre pakke og i få 
tilfælde til en større pakke.

Kvalitetskrav Myndighed er ansvarlig for handleplan og bestiller indsatsen via 
BUM (altid med BUM skema og handleplan). Udfører er 
hovedansvarlig for metodevalg og udarbejder behandlingsplan 
(sendes til myndighed forud for opstartsmøde). Myndighed er 
ansvarlig for planlægning af opstartsmøde og opfølgning. Udfører er 
ansvarlig for afrapportering med ICS statusrapport.

Opfølgning Første opfølgning efter 4 uger, derefter opfølgning hver 3. måned i 
henhold til hyppig opfølgning og guide til fagprofessionelle. En 
opfølgning opfylder lovkravet, når der er talt med/holdt møde med 
udfører, forældrene og evt. barnet (ikke nødvendigvis på samme 
tidspunkt), og når der er taget stilling til, om handleplanen skal 
revideres. 

Eksternt køb Som hovedregel bevilges ikke køb af ekstern udfører 
Undtagelsesvis kan afdelingsleder bevilge køb af ekstern Center for 
Børn, Unge og Familier efter indstilling fra teamleder. 
Familieafdelingen har aktuelt et samarbejde med følgende eksterne 

Fremover skal udfører i videst mulig omfang anvende 
gruppeaktiviteter, som en del af indsatsen. 

 I dag er der fastsat en varighed på op til 9 måneder i 
flere af pakkerne.
Fremover er varigheden 3-6 måneder i alle pakker med 
familiebehandling. I udgangspunktet skal indsatsen 
afsluttes senest efter 6 måneder, og såfremt det ikke er 
muligt, ændres til en mindre pakke i de fleste tilfælde 
og i ganske få tilfælde til en større pakke i en kort 
periode.

Dels vil det betyde, at målgruppen og tildelingskriterierne til 
familiebehandling indskrænkes, men også at den målrettes til 
familier, som kan indgå i mere strukturerede 
behandlingsforløb, hvor den terapeutiske proces er i centrum. 
Dels vil det betyde, at færre familier får individuelle indsatser 
og i stedet samles i gruppeaktiviteter og gruppeforløb sammen 
med andre familier med lignende støttebehov.
Dels vil det betyde, at færre familier får langvarige indsatser 
og/eller modtager den samme indsats i lang tid uden der sker 
justeringer, ligesom det vil betyde, at flere indsatser bliver 
afsluttet hurtigere.
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udfører: 
 Memox 
 Team 24/7

§ 52.3.3 
§ 76.3.4 (o.18)

Forslag til Traumebehandling (individuel behandling) Ændring ift. det aktuelle serviceniveau

Pakke Rød 3-4 aftaler pr måned (ingen behov for aftaler i weekenden)
- Gruppe: Udfører anvender gruppeaktiviteter som en del af 

indsatsen, når det er muligt – altid efter individuel konkret 
vurdering.  

Pakke Gul 1-2 aftaler pr måned (ingen behov for aftaler i weekenden)
- Gruppe: Udfører anvender gruppeaktiviteter som en del af 

indsatsen, når det er muligt – altid efter individuel konkret 
vurdering.  

Pakke Grøn
(udslusning)

1 aftale hver anden måned (ingen behov for aftaler i weekenden)
- Gruppe: Udfører anvender gruppeaktiviteter som en del af 

indsatsen, når det er muligt – altid efter individuel konkret 
vurdering.  

Målgruppe Traumebehandling kan bevilges til børn og unge i alderen 4-22 år, 
som har været udsat for fysiske, psykiske og/eller seksuelle overgreb 
fra deres forældre eller andre voksne i opvæksten. 
Indsatsen tilpasses barnets/den unges alder og involverer altid 
primære omsorgspersoner i et eller andet omfang i 
behandlingsforløbet.               

Der er primært tale om tre ændringer i det nye serviceniveau:
 I dag kan individuel behandling bevilges ud fra 5 

forskellige pakker, som alle benævnes 
”psykologsamtaler”, enten i en pakke med 5 
afklarende samtaler eller i en pakke med op til 18 
behandlende samtaler indenfor 9 måneder. Derudover 
kan individuel behandling bevilges som 
”spædbarnsterapi” i en pakke med 12 sessioner.
Fremover benævnes individuel behandling til 
målgruppen af udsatte børn og unge som 
”traumebehandling” og målrettes til børn og unge, 
som har været udsat for traumer (fysisk, psykiske 
og/eller seksuelle overgreb) i opvæksten.
Herunder vil det også være muligt for andre 
faggrupper end psykologer at varetage den nye 
indsats med traumebehandling. 

 I dag løses alle indsatser med psykologbehandling 
som individuelle forløb. Fremover skal udfører i videst 
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Varighed Som udgangspunktet 3-6 måneders varighed på alle pakker, hvilket 
betyder, at der som udgangspunkt vil ske ændring af pakken senest 
efter 6 måneder - hvis indsatsen ikke kan afsluttes efter 6 måneder, 
ændres indsatsen i de fleste tilfælde til en mindre pakke og i få 
tilfælde til en større pakke.

Kvalitetskrav Myndighed er ansvarlig for handleplan og bestiller indsatsen via BUM 
(altid med BUM skema og handleplan). Udfører er hovedansvarlig for 
metodevalg og udarbejder behandlingsplan (sendes til myndighed 
forud for opstartsmøde). Myndighed er ansvarlig for planlægning af 
opstartsmøde og opfølgning. Udfører er ansvarlig for afrapportering 
med ICS statusrapport.

Opfølgning Første opfølgning efter 4 uger, derefter opfølgning hver 3. måned i 
henhold til hyppig opfølgning og guide til fagprofessionelle. En 
opfølgning opfylder lovkravet, når der er talt med/holdt møde med 
udfører, forældrene og eventuelt barnet (ikke nødvendigvis på 
samme tidspunkt), og når der er taget stilling til, om handleplanen 
skal revideres. 

Eksternt køb Som hovedregel bevilges ikke køb af ekstern udfører. 
Undtagelsesvis kan afdelingsleder bevilge eksternt køb efter 
indstilling fra teamleder. Familieafdelingen har aktuelt et samarbejde 
med følgende eksterne udfører: 

 Børnehus Nord 
 Psykologhus Nord 
 Familiepsykologisk praksis

mulig omfang anvende gruppeaktiviteter, som en del 
af indsatsen i traumebehandling.

 I dag er der fastsat en varighed på op til 9 måneder i 
flere af pakkerne. Fremover er varigheden 3-6 
måneders i alle pakker med traumebehandling. I 
udgangspunktet skal indsatsen afsluttes senest efter 6 
måneder, og såfremt det ikke er muligt, ændres til en 
mindre pakke i de fleste tilfælde og i ganske få tilfælde 
til en større pakke i en kort periode.

Dels vil det betyde, at målgruppen og tildelingskriterierne til 
den individuelle behandling indskrænkes, men også at den 
målrettes til en helt særlig udsat og sårbar målgruppe med 
behov for traumebehandling.
Dels vil det betyde, at færre børn og unge får individuelle 
indsatser og i stedet samles i gruppeaktiviteter og 
gruppeforløb sammen med andre børn og unge med lignende 
støttebehov.
Dels vil det betyde, at færre børn og unge får langvarige 
indsatser og/eller modtager den samme indsats i lang tid 
uden der sker justeringer, ligesom det vil betyde, at flere 
indsatser bliver afsluttet hurtigere.
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§ 52.3.3 Forslag til serviceniveau Individuel behandling (målgruppen i 
Handicapafdelingen)

Ændring ift. det aktuelle serviceniveau

Pakke Rød 2-3 aftaler pr måned (ingen behov for aftaler i weekenden)
- Indsatsen påbegyndes altid med 3 afklarende samtaler mhp. 

at vurdere om barnet/den unge kan profitere af den 
individuelle behandling.

- Gruppeforløb: Udfører anvender gruppeaktiviteter som en 
del af indsatsen, når det er muligt – altid efter individuel 
konkret vurdering.  

Pakke Gul 1-2 aftaler pr måned (ingen behov for aftaler i weekenden)
- Indsatsen påbegyndes altid med 3 afklarende samtaler mhp. 

at vurdere om barnet/den unge kan profitere af den 
individuelle behandling.

- Gruppeforløb: Udfører anvender gruppeaktiviteter som en 
del af indsatsen, når det er muligt – altid efter individuel 
konkret vurdering.  

Pakke Grøn
(udslusning)

1 aftale hver anden måned (ingen behov for aftaler i weekenden)
- Gruppeforløb: Udfører anvender gruppeaktiviteter som en 

del af indsatsen, når det er muligt – altid efter individuel 
konkret vurdering.  

Målgruppe Individuel behandling kan bevilges til børn og unge i alderen 4-18 år 
med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne 
eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. 
Indsatsen tilpasses barnets/den unges alder og involverer altid 

Der er primært tale om tre ændringer i det nye serviceniveau:
 I dag kan individuel behandling bevilges ud fra 5 

forskellige pakker, som alle benævnes 
”psykologsamtaler”, enten i en pakke med 5 afklarende 
samtaler eller i en pakke med op til 18 behandlende 
samtaler indenfor 9 måneder. Derudover kan individuel 
behandling bevilges som ”spædbarnsterapi” i en pakke 
med 12 sessioner.
Fremover benævnes individuel behandling til 
målgruppen i Handicapafdelingen som ”individuel 
behandling” og målrettes til børn og unge under 18 år 
med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk 
funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig 
lidelse.

 I dag løses alle indsatser med psykologbehandling 
som individuelle forløb. Fremover skal Udfører i videst 
mulig omfang anvende gruppeaktiviteter, som en del af 
indsatsen i individuel behandling.

 I dag er der fastsat en varighed på op til 9 måneder i 
flere af pakkerne. Fremover er varigheden 3-6 
måneders i alle pakker med individuel behandling. I 
udgangspunktet skal indsatsen afsluttes senest efter 6 
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primære omsorgspersoner i et eller andet omfang i 
behandlingsforløbet. Det enkelte behandlingsforløb tilrettelægges ud 
fra den konkrete problematik og barnet/den unges kognitive 
formåen.              

Varighed Som udgangspunktet 3-6 måneders varighed på alle pakker, hvilket 
betyder, at der som udgangspunkt vil ske ændring af pakken senest 
efter 6 måneder - hvis indsatsen ikke kan afsluttes efter 6 måneder, 
ændres indsatsen i de fleste tilfælde til en mindre pakke og i få 
tilfælde til en større pakke.

Kvalitetskrav Myndighed er ansvarlig for handleplan og bestiller indsatsen via 
BUM (altid med BUM skema og handleplan). Udfører er 
hovedansvarlig for metodevalg og udarbejder behandlingsplan 
(sendes til myndighed forud for opstartsmøde). Myndighed er 
ansvarlig for planlægning af opstartsmøde og opfølgning. Udfører er 
ansvarlig for afrapportering med ICS statusrapport.

Opfølgning Første opfølgning efter 4 uger, derefter opfølgning hver 3. måned i 
henhold til hyppig opfølgning og guide til fagprofessionelle. En 
opfølgning opfylder lovkravet, når der er talt med/holdt møde med 
udfører, forældrene og eventuelt barnet (ikke nødvendigvis på 
samme tidspunkt), og når der er taget stilling til, om handleplanen 
skal revideres. 

Køb af ekstern 
udfører 

Som hovedregel bevilges ikke køb af ekstern udfører. 
Undtagelsesvis kan afdelingsleder bevilge eksternt køb efter 
indstilling fra teamleder. 

måneder, og såfremt det ikke er muligt, ændres til en 
mindre pakke i de fleste tilfælde og i ganske få tilfælde 
til en større pakke i en kort periode.

Dels vil det betyde, at målgruppen og tildelingskriterierne til 
den individuelle behandling indskrænkes, men også at den 
målrettes til målgruppen i Handicapafdelingen. 
Dels vil det betyde, at færre børn og unge får individuelle 
indsatser og i stedet samles i gruppeaktiviteter og 
gruppeforløb sammen med andre børn og unge med lignende 
støttebehov.
Dels vil det betyde, at færre børn og unge får langvarige 
indsatser og/eller modtager den samme indsats i lang tid uden 
der sker justeringer, ligesom det vil betyde, at flere indsatser 
bliver afsluttet hurtigere.
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§ 52.3.6
§ 76.3.2 (o.18)

Forslag til serviceniveau for Kontaktperson til barnet/den unge Ændring ift. det aktuelle serviceniveau

Pakke Rød 3-4 aftaler pr uge (ingen behov for aftaler i weekenden)
- Gruppe: Udfører anvender gruppeaktiviteter som en del af 

indsatsen, når det er muligt – altid efter individuel konkret 
vurdering.  

Pakke Gul 1-2 aftaler pr uge (ingen behov for aftaler i weekenden)
- Gruppe: Udfører anvender gruppeaktiviteter som en del af 

indsatsen, når det er muligt – altid efter individuel konkret 
vurdering.  

Pakke Grøn
(udslusning)

1-2 aftaler pr måned (ingen behov for aftaler i weekenden)
- Gruppe: Udfører anvender gruppeaktiviteter som en del af 

indsatsen, når det er muligt – altid efter individuel konkret 
vurdering.  

Målgruppe Kontaktperson til barnet/den unge kan bl.a. bevilges til unge særligt 
mellem 14-22 år, der har behov for støtte til deres personlige 
udvikling, sociale liv og selvstændiggørelse ift. voksenlivet for 
eksempel i sammenhæng med efterskole eller på vej mod at flytte 
hjemmefra. Indsatsen fokuserer i højere grad på den unge end på 
forældrene, men understøtter dog relationen mellem forældre og 
ung, således at eventuelle konflikter mindskes.

Varighed Som udgangspunktet 3-6 måneders varighed på alle pakker, hvilket 
betyder, at der som udgangspunkt vil ske ændring af pakken senest 
efter 6 måneder - hvis indsatsen ikke kan afsluttes efter 6 måneder, 

Der er primært tale om fire ændringer i det nye serviceniveau:
 I dag kan kontaktperson til barnet/den unge bevilges ud 

fra 4 forskellige pakker; rød pakke =13 timer ugl., gul 
pakke = 7 timer ugl., grøn pakke = 3 timer ugl. og 
efterværnspakke = 3 timer ugl. 
Fremover kan myndighed kun bevilge kontaktperson til 
barnet/den unge ud fra 3 forskellige pakker, hvoraf den 
ene, grøn pakke, er udslusning med et meget lille 
omfang og de to andre, pakke rød og pakke gul, som i 
praksis vil indeholde færre timer (der styres med antal 
aftaler i stedet for antal timer for at skabe mest mulig 
fleksibilitet hos udfører)

 I dag bevilges kontaktperson til barnet/den unge til børn 
og unge i alderen 8-22 år.
Fremover kan myndighed i udgangspunktet kun bevilge 
kontaktperson til barnet/den unge til unge i alderen 14-
22 år. Såfremt der er tale om børn under 14 år med 
behov for kontaktperson, bevilges i udgangspunkt 
kontaktperson til familien. 

 I dag løses alle indsatser med kontaktperson til 
barnet/den unge som individuelle forløb. 
Fremover skal Udfører i videst mulig omfang anvende 
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ændres indsatsen i de fleste tilfælde til en mindre pakke og i få 
tilfælde til en større pakke.

Kvalitetskrav Myndighed er ansvarlig for handleplan og bestiller indsatsen via 
BUM (altid med BUM skema og handleplan). Udfører er 
hovedansvarlig for metodevalg og udarbejder behandlingsplan 
(sendes til myndighed forud for opstartsmøde). Myndighed er 
ansvarlig for planlægning af opstartsmøde og opfølgning. Udfører er 
ansvarlig for afrapportering med ICS statusrapport.

Opfølgning Første opfølgning efter 4 uger, derefter opfølgning hver 3. måned i 
henhold til hyppig opfølgning og guide til fagprofessionelle. En 
opfølgning opfylder lovkravet, når der er talt med/holdt møde med 
udfører, forældrene og evt. barnet (ikke nødvendigvis på samme 
tidspunkt), og når der er taget stilling til, om handleplanen skal 
revideres. 

Eksternt køb Som hovedregel bevilges ikke køb af ekstern udfører. 
Undtagelsesvis kan afdelingsleder bevilge eksternt køb efter 
indstilling fra teamleder. Familieafdelingen har aktuelt et 
samarbejde med følgende eksterne udfører: 

 Team 24/7
 Nordjysk specialrådgivning
 Særligt udvalgte timelønnede 

gruppeaktiviteter som en del af indsatsen. 
 I dag er der fastsat en varighed på op til 6 måneder i 

pakkerne men i praksis fortsætter mange indsatser 
med kontaktperson til barnet/den unge udover 6 
måneder, også uden at der foretages justeringer i 
omfanget af indsatsen. 
Fremover er varigheden 3-6 måneders i alle pakker 
med kontaktperson til barnet/den unge. I 
udgangspunktet skal indsatsen afsluttes senest efter 6 
måneder, og såfremt det ikke er muligt, ændres til en 
mindre pakke i de fleste tilfælde og i ganske få tilfælde 
til en større pakke i en kort periode.

Dels vil det betyde, at myndighed kommer til at anvende færre 
indsatser med kontaktperson til barnet/den unge.
Dels vil det betyde, at indsatsen med kontaktperson til 
barnet/den unge i udgangspunktet ikke bevilges til børn under 
14 år, idet myndighed her vil prioritere kontaktperson til 
familien for at sikre helhed og sammenhæng i indsatsen.
Dels vil det betyde, at færre unge får individuelle indsatser og i 
stedet samles i gruppeaktiviteter og gruppeforløb sammen 
med andre unge med lignende støttebehov.
Dels vil det betyde, at færre unge får langvarige indsatser 
og/eller modtager den samme indsats i lang tid uden der sker 
justeringer, ligesom det vil betyde, at flere indsatser bliver 
afsluttet hurtigere.
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§ 52.3.6
§ 52.4 
(gravid)

Forslag til serviceniveau for Kontaktperson til familien Ændring ift. det aktuelle serviceniveau

Pakke Rød 5-7 aftaler pr uge (ofte behov for aftaler i weekenden)
- Bevilges fx i sager m Sikkerhedsplan eller ved familier med 

mange børn
- Pakkekombination: Myndighed kan bevilge 

pakkekombination ved behov for flere aftaler dagligt – altid 
efter individuel konkret vurdering.  

- Gruppe: Udfører anvender gruppeaktiviteter som en del af 
indsatsen, når det er muligt – altid efter individuel konkret 
vurdering.  

Pakke 
Orange 

3-4 aftaler pr uge (ingen behov for aftaler i weekenden)
- Gruppe: Udfører anvender gruppeaktiviteter som en del af 

indsatsen, når det er muligt – altid efter individuel konkret 
vurdering.  

Pakke Gul 1-2 aftaler pr uge (ingen behov for aftaler i weekenden)
- Gruppeforløb: Udfører anvender gruppeaktiviteter som en del 

af indsatsen, når det er muligt – altid efter individuel konkret 
vurdering.  

Pakke Grøn 
(udslusning)

1-2 aftaler pr måned (ingen behov for aftaler i weekenden)
- Gruppe: Udfører anvender gruppeaktiviteter som en del af 

Der er primært tale om en enkelt større ændring i det nye 
serviceniveau:

 I dag kan kontaktperson til familien ikke bevilges som 
en særskilt pakke. Fremover vil myndighed have 
mulighed for at bevilge kontaktperson til familien som 
en særskilt pakke. Det vil betyde, at udfører skal 
udvikle et tilbud som i højere grad handler om en 
indsats til hele familien fremfor blot at fokusere på et 
enkelt barn/ung i familien. Og det vil betyde, at 
myndighed kommer til at anvende et mere 
familieorienteret kontaktpersonstilbud i nogle af de 
sager, hvor myndighed i dag anvender kontaktperson 
til barnet/den unge.
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indsatsen, når det er muligt – altid efter individuel konkret 
vurdering.  

Målgruppe Kontaktperson til familien kan bl.a. bevilges til familier med børn og 
unge særligt mellem 10-17 år, der har behov for en ekstra voksen i 
familien til at understøtte barnets personlige, faglige og sociale 
udvikling, herunder skolegang/uddannelse og fritidsliv.  
Familiens problemer har et mindre omfang, end ved praktisk 
pædagogisk støtte, og indsatsen er i højere grad en koordinerende 
funktion, der også kan ledsage barnet/den unge og forældrene til 
daglige gøremål og aktiviteter ud af huset. 

Varighed Som udgangspunktet 3-6 måneders varighed på alle pakker, hvilket 
betyder, at der som udgangspunkt vil ske ændring af pakken senest 
efter 6 måneder - hvis indsatsen ikke kan afsluttes efter 6 måneder, 
ændres indsatsen i de fleste tilfælde til en mindre pakke og i få 
tilfælde til en større pakke.

Kvalitetskrav Myndighed er ansvarlig for handleplan og bestiller indsatsen via 
BUM (altid med BUM skema og handleplan). Udfører er 
hovedansvarlig for metodevalg og udarbejder behandlingsplan 
(sendes til myndighed forud for opstartsmøde). Myndighed er 
ansvarlig for planlægning af opstartsmøde og opfølgning. Udfører er 
ansvarlig for afrapportering med ICS statusrapport.

Opfølgning Første opfølgning efter 4 uger, derefter opfølgning hver 3. måned i 
henhold til hyppig opfølgning og guide til fagprofessionelle. En 
opfølgning opfylder lovkravet, når der er talt med/holdt møde med 
udfører, forældrene og eventuelt barnet (ikke nødvendigvis på 
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samme tidspunkt), og når der er taget stilling til, om handleplanen 
skal revideres. 

Eksternt køb Som hovedregel bevilges ikke køb af ekstern udfører. 
Undtagelsesvis kan afdelingsleder bevilge eksternt køb efter 
indstilling fra teamleder. Familieafdelingen har aktuelt et samarbejde 
med følgende eksterne udfører: 

 Team 24/7
 Nordjysk specialrådgivning
 Særligt udvalgte timelønnede  

§ 52.3.9
§ 52.4 (gravid)

Serviceniveau for Sikkerhedsplaner Ændring ift. det aktuelle serviceniveau

Sikkerhedsplan
Rød indsats

En Sikkerhedsplan bevilges udelukkende i sager, hvor det vurderes 
nødvendigt at anbringe barnet/den unge udenfor hjemmet, såfremt 
der ikke sker positiv udvikling indenfor nærmeste fremtid (4 uger). 
En Sikkerhedsplan består af en række foranstaltninger fx 
kontaktperson til familien og/eller praktisk pædagogisk støtte samt 
en særlig håndholdt myndighedsindsats med fokus på hyppig 
opfølgning, inddragelse af netværk og erkendelses- og 
motivationsarbejde. 
Familieafdelingens netværksrådgiver er altid tovholder i sager med 
Sikkerhedsplan. Ressourcerne i familien og familiens netværk 
afdækkes grundigt i sager med Sikkerhedsplan og indgår som en 
løsning af familiens problemer. Der er altid et tæt samarbejde 

Der er primært tale om to ændringer i det nye serviceniveau:
 I dag bevilges en Sikkerhedsplan til familien, således 

at alle børn i familien typisk er omfattet af 
Sikkerhedsplanen. 
Fremover bevilges kun Sikkerhedsplan til det eller de 
børn, der er allermest udsat i disse familier, og som er 
i højrisiko for at blive anbragt (indenfor 4 uger) 

 I dag bevilges en Sikkerhedsplan efter § 52.3.3, som 
er familiebehandling/individuel behandling. 

Fremover bevilges Sikkerhedsplan efter § 52.3.9, som er 
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mellem forældre, netværk, skole/dagtilbud, udfører og myndighed. 
Sikkerhedsplanen bevilges efter § 52.3.9 for at synliggøre den 
ekstraordinære myndighedsindsats, og de øvrige indsatser bevilges 
efter deres tilhørende §§ fx praktisk pædagogisk støtte efter § 52.3.2 
og kontaktperson for barnet/den unge efter § 52.3.6. 
(Sikkerhedsplanlægning kan anvendes som myndighedsmetode i 
andre typer af særligt komplekse sager med behov for samme 
styringsprincipper, men hvor en Sikkerhedsplan ikke er nødvendig)

Målgruppe En Sikkerhedsplan bevilges til børn og unge, der er truet i en sådan 
grad, at en anbringelse udenfor hjemmet bliver nødvendig indenfor 
nærmeste fremtid (4 uger.), såfremt der ikke sker positiv udvikling.  
Sikkerhedsplanen laves og følges op efter en konkret model 
bestående af en række møder med bestemte formål, hvorefter der er 
meget hyppig opfølgning.  

Varighed Processen med at lave og følge op på en sikkerhedsplan vil typisk 
vare mellem 6-9 måneder. 

Kvalitetskrav Myndighed er ansvarlig for handleplan og bestiller indsatsen via 
BUM (altid med BUM skema og handleplan). Udfører er 
hovedansvarlig for metodevalg og udarbejder behandlingsplan 
(sendes til myndighed forud for opstartsmøde). Myndighed er 
ansvarlig for planlægning af opstartsmøde og opfølgning. Udfører er 
ansvarlig for afrapportering med ICS statusrapport.

Opfølgning Første opfølgning efter 2 uger, derefter opfølgning hver 6. uge i 
henhold til hyppig opfølgning og guide til fagprofessionelle. En 
opfølgning opfylder lovkravet, når der er talt med/holdt møde med 

anden form for støtte. 

Dels vil det betyde, at myndighed har langt færre 
igangværende Sikkerhedsplaner.
Dels vil det betyde, at myndighed i højere grad kan adskille, 
hvilke sager der har Sikkerhedsplan, og hvilke sager der har 
”almindelig” familiebehandling/individuel behandling.
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udfører, forældrene og eventuelt barnet (ikke nødvendigvis på 
samme tidspunkt), og når der er taget stilling til, om handleplanen 
skal revideres.

Eksternt køb Ved behov for eksternt køb af indsatser, som indgår i 
Sikkerhedsplanen, gælder det, at afdelingsleder undtagelsesvis kan 
bevilge eksternt køb efter indstilling fra teamleder.      

§ 54 Forslag til serviceniveau for Støtteperson til forældre under 
anbringelse 

Ændring ift. det aktuelle serviceniveau

Pakke 
støtteperson 

1 time pr uge til hver forældremyndighedsindehaver pr. anbragt barn. 
- Støttepersonen må prioritere og afstemme med borgeren, 

hvilke møder de deltager i.
- Der udarbejdes en liste over personer, som myndighed på 

forhånd har godkendt. Forældremyndighedsindehaveren kan 
vælge en støtteperson ud fra denne liste.

Målgruppe Støtteperson bevilges til forældremyndighedsindehavere (med bopæl i 
Hjørring kommune) til børn og unge, om er anbragt uden for hjemmet. 

Varighed Der er ikke fastsat varighed på indsatsen, idet forældrene har ret til en 
støtteperson, så længe deres barn/ung er anbragt udenfor hjemmet. 

Kvalitetskrav Myndighed er ansvarlig for barnets handleplan og 
forældrehandleplanen og bestiller indsatsen via BUM (altid med BUM 
skema, barnets handleplan og forældrehandleplan). Myndighed er 
ansvarlig for planlægning af opstartsmøde. Der er ingen krav om 

Der er primært tale om to ændringer i det nye serviceniveau:
 I dag bevilges op til 2 timer pr. uge til hver 

forældremyndighedsindehaver pr. anbragt barn. 
Fremover bevilges i udgangspunktet kun 1 time pr. 
uge til hver forældremyndighedsindehaver pr. 
anbragt barn.

 I dag kan forældremyndighedsindehaver til anbragte 
børn frit vælge, hvilke støttepersoner de vil have, dog 
skal støttepersonen godkendes af myndighed. 
Fremover kan forældremyndighedsindehaver til 
anbragte børn vælge en støtteperson ud fra en liste 
over personer, som myndighed på forhånd har 
godkendt (herunder forhandlet vilkår fx løn med) – 
denne model er indenfor lovens rammer og anvendt 
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opfølgning fra myndighed eller afrapportering fra udfører.  
Opfølgning Der er ingen krav om opfølgning, dog skal indsatsen afsluttes, såfremt 

barnets/den unges anbringelse ophører, eller 
forældremyndighedsindehaveren fraflytter kommunen.

Eksternt køb Som hovedregel bevilges ikke køb af ekstern udfører. Undtagelsesvis 
kan afdelingsleder bevilge eksternt køb efter indstilling fra teamleder. 
Familieafdelingen har aktuelt et samarbejde med følgende eksterne 
udfører: 

 Memox
 Team 24/7
 Særligt udvalgte timelønnede 

af andre kommuner fx Aalborg.  

Dels vil det betyde, at forældremyndighedsindehaveren i 
højere grad end nu skal prioritere sammen med deres 
støtteperson, hvilke møder mv. støttepersonen skal deltage 
i.
Dels vil det betyde, at forældremyndighedsindehaveren ikke 
altid kan få deres første ønske om en konkret støtteperson 
opfyldt, fordi myndighed ikke kan godkende den ønskede 
støtteperson, herunder fordi den ønskede støtteperson 
kræver et større timeomfang og/eller en højere løn end det 
af myndighed fastsatte serviceniveau.

§ 71 Forslag til serviceniveau for Støttet eller overvåget samvær 
under anbringelse 

Ændring ift. det aktuelle serviceniveau

Pakke støtte 
samvær

Støttet samvær – frivillig 
- Antallet af timer fastsættes af myndighed ud fra det konkrete 

behov.  
- I udgangspunktet planlægges samvær i hverdagene, dog 

efter skoletid for skolebørn. Samvær tilrettelægges altid ud 
fra en individuel konkret vurdering af hensynet til barnet.

Pakke 
overvåget 
samvær

Overvåget samvær – tvang (Børn og ungeudvalget) 
- Antallet af timer fastsættes af myndighed ud fra det konkrete 

behov.  

Der er primært tale om en enkelt ændring i det nye 
serviceniveau: 

 I dag planlægges støttet og overvåget samvær også i 
weekender, hvor indsatsen oftest løses af en ekstern 
udfører. 
Fremover planlægges støttet og overvåget samvær i 
videst muligt omfang i hverdagene, og løses primært af 
intern udfører. 
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- I udgangspunktet planlægges samvær i hverdagene, dog 
efter skoletid for skolebørn. Samvær tilrettelægges altid ud 
fra en individuel konkret vurdering af hensynet til barnet.

Målgruppe Støttet eller overvåget samvær bevilges til forældre til børn og 
unge, som er anbragt uden for hjemmet. 
Indsatsen har til formål at støtte forældrene i at gennemføre 
samværet med barnet/den unge under hensyntagen til 
barnets/dens unges behov og sikkerhed uanset om der er tale om 
støttet eller overvåget samvær.         

Varighed Der er ikke fastsat varighed på indsatsen, idet støttet og overvåget 
samvær opretholdes, så længe barnet/den unge vurderes at have 
behov for indsatsen. 

Kvalitetskrav Myndighed er ansvarlig for handleplan og bestiller indsatsen via 
BUM (altid med BUM skema og handleplan). Udfører er 
hovedansvarlig for metodevalg og udarbejder behandlingsplan 
(sendes til myndighed forud for opstartsmøde). Myndighed er 
ansvarlig for planlægning af opstartsmøde og opfølgning. Udfører 
er ansvarlig for afrapportering med ICS statusrapport.

Opfølgning Første opfølgning efter 3 måneder, derefter opfølgning hver 6. 
måned. En opfølgning opfylder lovkravet, når der er talt med/holdt 
møde med udfører, forældrene og eventuelt barnet (ikke 
nødvendigvis på samme tidspunkt), og når der er taget stilling til, 
om handleplanen skal revideres.

Eksternt køb Som hovedregel bevilges ikke køb af ekstern udfører. 
Undtagelsesvis kan afdelingsleder bevilge eksternt køb efter 

Det vil betyde, at biologiske forældre til anbragte børn ikke altid 
kan få deres ønsker opfyldt for, hvornår et samvær skal foregå. 
I højere grad vil støttet og overvåget samvær blive planlagt ud 
fra, hvornår de personalemæssige ressourcer er til rådighed – 
dog altid ud fra et hensyn til barnets særlige behov.
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indstilling fra teamleder. Familieafdelingen har aktuelt et 
samarbejde med følgende eksterne udfører: 

 Memox
 Team 24/7
 Særligt udvalgte timelønnede

§ 11.3 Forslag til serviceniveau for Indsatsteamet Ændring ift. det aktuelle serviceniveau

Indsatsteamet Op til 8 forebyggende familieorienterede samtaler (med mulighed 
for re-visitering)

Målgruppe Indsatsteamet kan bl.a. bevilges til forældre med behov for støtte 
og vejledning ift. en konkret og afgrænset problemstilling vedr. 
deres barns trivsel og udvikling. Indsatsen består af et 
samtaleforløb på rådhuset. Formålet med samtalerne er at sætte 
ind med hjælp så tidligt som muligt, så problemerne mindskes eller 
helt forsvinder. 
Myndighed har vurderet, at familiens problemer kan løses med en 
forebyggende indsats, og at det således ikke er nødvendigt at 
gennemføre en børnefaglig undersøgelse jf. § 50. 

Varighed Som udgangspunktet 3-6 måneders varighed, dog med mulighed 
for re-visitering.

Kvalitetskrav Myndighed bestiller indsatsen via BUM til Indsatsteamet (altid med 
BUM skema). Der er ikke krav om handleplan. Indsatsteamet er 
hovedansvarlig for metodevalg. Myndighed er ansvarlig for 

Der er primært tale om en enkelt ændring i det nye 
serviceniveau: 

 I dag bevilges op til 8 samtaler, som afholdes indenfor 
en periode på 6-8 måneder. 
Fremover bevilges op til 8 samtaler indenfor en periode 
på 3-6 måneder. 

Det vil betyde, at et samtaleforløb fremover afsluttes efter max 6 
måneder, uanset om der er afholdt 8 samtaler eller ej. Ved at 
varigheden skærpes, kommer der et større flow i indsatserne, 
således at der kan løftes flere samtaleforløb indenfor samme 
ressourceramme. Det vil fortsat være muligt for myndighed at 
lave en enkelt re-visitering, samt at fortsætte indsatsen 
sideløbende med en børnefaglig undersøgelse.
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planlægning af opstartsmøde. Indsatsteamet er ansvarlig for 
afrapportering med processkema efter afslutning af indsatsen.

Opfølgning Der er ikke krav om opfølgning. Indsatsteamet inviterer myndighed 
til et opfølgningsmøde, såfremt der opstår behov for dette. Såfremt 
myndighed vurderer behov for re-visitering, fremsendes nyt BUM 
skema med faglig vurdering og begrundelse.

Eksternt køb Ikke relevant.


