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MultifunC behandling 

  

1. Lovgrundlag 

 

Lov om social service § 66, stk. 1, nr. 6 

 

2. Mål- og 

aldersgruppe 

 

MultifunC henvender sig til udadreagerende unge i alderen 14-18 år 

med alvorlige adfærdsvanskeligheder så som kriminalitet, 

aggressivitet, voldelig adfærd, alvorlige regelbrud i skole og hjem, 

misbrugsproblemer mv.  

 

Målgruppen er således unge, som har multiple risikofaktorer, og som er 

i høj risiko for fortsat at udvikle antisocial adfærd.  

Risikofaktorer afdækkes med screeningsværktøjet YLS/CMI inden en 

eventuel indskrivning. 

 

3. Antal pladser  

 

 

6 Døgn 1 pladser 

4. Takst 

 

I første fase af indskrivningen (niveau 1, 2, 3, 4) – også kaldet døgn 1 

- er taksten 6.962 kr. pr. døgn samt støtte til ekstern 

skole/beskæftigelse 883 kr. pr. døgn, i alt 7.845 kr. pr. døgn (P/L 

2018). 

Støtte til ekstern skole/beskæftigelse kan ikke fravælges.  

 

I anden fase af døgnopholdet (niveau 5)– også kaldet døgn 2 – er 

taksten 6.161 kr. pr. døgn samt støtte til ekstern skole/beskæftigelse 

883 kr. pr. døgn, i alt 7.044 kr. pr. døgn (P/L 2018). 

Støtte til ekstern skole/beskæftigelse kan ikke fravælges. 

 

I udslusningsfasen (niveau 6) er taksten 2.248 kr. pr. døgn (P/L 2018) 

 

5. Ydelser som er 

indeholdt i taksten 

 

Et ophold indebærer bl.a.:  

 

- Systematisk træning i sociale færdigheder 

- At den unge tilknyttes skole eller praktik/arbejde 

YDELSESBESKRIVELSE 
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- At der skabes tilknytning til normalsamfundet 

- At der skabes kontakt med jævnaldrende uden  

  adfærdsvanskeligheder 

- At der er tilstrækkelig opfølgning efter udflytning fra institutionen  

- At der tilstræbes kort anbringelse på 6-9 måneder samt opfølgning i 

  ca. 6 måneder 

- At familien/netværket inddrages aktivt i den unges behandling via 

  målrettet familiebehandling 

- At der udarbejdes relevante psykologiske udredninger 

- Kvalitetssikring fra eksterne parter, godkendt af Socialstyrelsen 

- At den unge deltager i behandlingsprogrammerne ART (Aggression 

  Replacement Training), MI (Motiverende Interviews),  analysearbejde 

  ud fra MST (Multisystemisk Terapi) samt misbrugsbehandling 

- Familien deltager i familiebehandling ud fra behandlingsprogrammet  

  MST (Multisystemisk Terapi) 

- Familien har mulighed for at kontakte Familieteamet døgnet rundt 

 

MultifunC er kendetegnet ved at være en institution med udelukkende 

delvis lukkede pladser. Der er derfor mulighed for at tilbageholde og 

fastholde en ung, der vil stikke af til misbrug, kriminalitet eller lign.  

 

Inden den unge indskrives foretages en screening af sagsakter og 

eventuel interviews med sagsbehandler, skole mv. 

Screeningsværktøjet YLS (Youth Level of Service) benyttes. På 

baggrund af de indsendte sagsakter fra kommuner og resultaterne fra 

YLS, foretages en målgruppevurdering, hvor den unges 

adfærdsproblemer samt de familiemæssige vanskeligheder beskrives i 

hovedoverskrifter. Af målgruppevurderingen fremgår ligeledes, hvilke 

områder af den unges liv, der er i høj og lav risiko med hensyn til 

udvikling af antisocial adfærd.  

 

MultifunC består af et institutionsophold på 6-9 måneder. Første del er 

indslusningsfasen, hvor den unges styrker og vanskeligheder 

kortlægges. Dernæst udarbejdes en behandlingsplan, som følger den 

unge under hele institutionsopholdet. Sidste del er udslusningsfasen, 

hvor den unge udflytter fra institutionen, og hvor der ydes intensiv 

familiebehandling til familien i ca. 6 måneder. 

 

Målsætningerne for den unges ophold udarbejdes på baggrund af 

udredning og kortlægning i de 4 teams: Udredningsteamet, 

Skoleteamet, Miljøteam (pædagogisk team) og Familieteam. 

 

Den unge samt forældre inddrages i behandlingsplanerne. Alle 

behandlingsplaner udarbejdes i overensstemmelse med anbringende 

kommunes handleplan. 

 

Der afholdes månedlige statusmøder med deltagelse af repræsentanter 

fra hvert behandlingsteam, den unge, forældre samt den unges 

socialrådgiver.  

Der er forinden det månedlige evalueringsmøde evalueret, og der 

fastsættes nye relevante mål. Derudover udarbejdes der uge-mål. Alle 

mål fastsættes i overensstemmelse med behandlingsplanerne.  

 

Der udarbejdes kontinuerligt analyser på den unges adfærd, og de nye 

mål tager udgangspunkt i førnævnte analysearbejde. 



 

 

 

 

Udredningsteamet, som består af psykologer, foretager udredninger af 

den unge og på baggrund heraf, udarbejder Udredningsteamet en 

behandlingsplan, som følges under hele indskrivningen.  

 

Miljøteamet, som består af pædagoger, foretager behandling af den 

unge ud fra den behandlingsplan, som Udredningsteamet har 

udarbejdet. I behandlingen indgår ART (Aggression Replacement 

Training), MI (Motiverende Interviews), MST (Multisystemisk Terapi), et 

konfliktnedtoningsværktøj samt misbrugsbehandling efter behov. 

 

Der fokuseres på positiv adfærd, og den unge anerkendes gennem 

forstærkninger (belønninger) og point, som motiverer til yderligere 

positiv adfærd.  

Der udarbejdes månedsmål og ugemål, som den unge inddrages i.  

 

Skoleteamet, som består af skolekonsulenter, udreder den unges 

styrker og vanskeligheder med hensyn til det skolefaglige.  

Dernæst udsluses den unge i ekstern skole eller arbejde med hjælp fra 

Skoleteamet, som støtter den unge og skolen/arbejdspladsen.  

Skole eller praktiksted udvælges på baggrund af Skoleteamets faglige 

vurdering af den unge, den unges ønsker og den unges muligheder i 

uddannelsessystemet. 

 

Familieteamet, som består af familiekonsulenter, varetager kontakten 

til familien under hele opholdet.  

Familien trænes i de færdigheder, der giver vanskeligheder i forhold til 

relationen til den unge. Der benyttes MST (Multisystemisk Terapi) og 

komponenter af PMTO (Parent Mangement Training Origon). Den unge 

deltager i hjemmetræninger, hvilket aftales i samarbejde med 

socialrådgiveren. Under hjemmetræningerne øver forældre og den 

unge sig i forudbestemte opstillede mål og opgaver. 

 

MultifunC konceptet fokuserer på, at den unge skal indgå i nærmiljøet 

så meget som muligt, hvorfor den unge hjælpes til indskrivning på 

ekstern skole/arbejdsplads, deltagelse i fritidsaktiviteter i nærmiljøet, 

omgang med prosociale venner mv. 

 

Der arbejdes således på alle de forhold/kontekster, som den unge er en 

del af: Den unge selv, vennerne, fritidsinteresser, familien, 

skole/arbejdet. 

 

6. Medarbejdere      

 

Som hovedregel arbejder 3 pædagoger i dagtimerne samt 5 

pædagoger på tjeneste i eftermiddags- og aftentimerne.  

De dage der er ART undervisning, er der minimum 6 pædagoger på 

arbejde. 

Der ud over er der ansat psykologer, skolekonsulenter, 

familiekonsulenter og stabsmedarbejdere. 

   

 

7. Nattevagt 

 

Der er 1 vågen og 1 sovende nattevagt. 

8. Muligheder for 

tilkøb 

Der er ikke muligheder for tilkøb 



 

 

 

 


