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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  

 

5 udslusningspladser 

 

4. Takst 

 

I udslusningsfasen (niveau 6), hvor den unge er fraflyttet institutionen, 

er taksten 2.248 kr. pr. døgn (P/L 2018) 

 

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. 

 

5. Ydelser som er 

indeholdt i taksten 

I udslusningsfasen er den unge udflyttet fra institutionen og bor hos 

familien, plejefamilie eller lign.  
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 Familieteamet, som består af familiekonsulenter, yder intensiv 

familiebehandling, hvor den evidensbaserede tilgang MST 

(Multisystemisk terapi) benyttes.  

 

Forældrene har mulighed for at kontakte Familieteamet døgnet rundt.  

 

Der udarbejdes behandlingsplaner for hver uge med fokus på træning 

af familiens færdigheder ift. at støtte og hjælpe den unge i de 

kontekster, den unge er en del af (skole/arbejde, familie, den unge 

selv, venner, fritiden). 

 

Forinden udskrivelsen af den unge fra MultifunC konceptet, bliver der 

foretaget yderligere en screening af risikofaktorerne. Dermed 

fremkommer, hvilke risikofaktorer der fortsat skal være 

opmærksomhed på ift. antisocial adfærd og hvilke risikofaktorer, der er 

reduceret under MultifunC behandlingen. Risikovurderingen foretages 

med YLS/CMI 2,0 screeningsværktøj. 

 

6. Medarbejdere      

 

Der er ansat 3 familiekonsulenter.   

 

7. Nattevagt 

 

Den unge er hjemgivet under udslusningsfasen. Derfor ingen 

nattevagt. 

8. Muligheder for 

tilkøb 

 

Der er ikke muligheder for tilkøb 

 


