
VUP: Implementering af ny integreret indsats for unge

Hvad er det nye i indsatsen?

De unge oplever en kontinuitet i sagsbehandlingen og en helhedsorienteret indsats, idet denne er 
koordineret på tværs af forvaltningsområder. Indsatsen vil reducere støttebehovet fra kommunen 
ved:

•at undgå unødig kompleksitet og fragmentering af indsatserne
•at øge hastigheden og reducere kompleksiteten i sagsbehandlingen
•at iværksætte de indsatser, der rammer den unges reelle behov

Elementer i indsatsen 

En kontaktperson/et makkerpar løfter den integrerede indsats. Denne indsats har fokus på uddan-
nelse og beskæftigelse samt at støtte den unges recoverproces. Der er fokus på tryghedsskabelse
samt de unges motivation og der sættes ind i forhold til den unges udviklingsfelter ift. uddannelse, 
job og hverdagslivet i bred forstand. Endvidere understøttes en modning af den unge til voksenli-
vet, og til at udvikle sociale evner og mestringsevner. Elementer i indsatsen vil blive kombineret ef-
ter individuelle behov og kan bestå af:

• Misbrugsbehandling
• Netværks og gruppeindsatser 
• Psykoedukation
• sundhed 
• pengesager

Målgruppen - Hvem retter den nye indsats sig imod?
Målgruppen består af 118 unge i overgang mellem barn og voksen samt unge på STU. 
Gruppen af unge kan i inddeles i tre – se tekstboks:

De unges udvikling og støttebehov vurderes løbende og den målrettede indsats gradueres
efter deres behov og funktionsniveau. 

1. Unge der ikke har en kompetencegivende uddannelse og som modtager
uddannelseshjælp eller integrationsydelse

2. Unge der modtager STU

3. Yngre unge, som eksempelvis bor i døgn- eller botilbud, får forebyggende foranstaltnin-
ger eller hvor familien modtager familiebehandling

Fælles for de unge i målgruppen er, at de har komplekse problemstillinger. Det betyder, at de unge 
i deres hverdag er udfordret af forskellige psykiske, fysiske og/eller sociale udfordringer, som gør 
det svært for dem at gennemføre et uddannelsesforløb, fastholde job samt håndtere de udfordrin-
ger og opgaver der er knyttet til et ungdomsliv.

De unge har typisk komplekse kommunale kontaktflader. De har flere indgange til kommune og 
modtager ydelser eller tilbud fra f.eks. beskæftigelsesområdet, socialområdet, misbrugsbehand-
ling, PPR. Hertil kommer, at de ofte samtidig modtager tilbud fra andre sektorer, f.eks. sundheds-
sektoren, behandlingspsykiatri. De mødes af mange forskellige rådgivere og fagpersoner med for-
skellige fagfagligheder og rationaler, der ikke altid spiller sammen.


