
BUSINESS CASE LIGHT

INDSATS: Prævention til udsatte unge mellem 18 og 23 i efterværn

Begrundelse

Hvorfor? Hvad er begrundelsen/visionen for at igangsætte indsatsen?

Erfaringerne fra arbejdet med den understøttende sociale indsats i Gribskov 
Kommune har vist, at gruppen af socialt udsatte piger i alderen 18-23 år på 
grund af deres ustabile livssituation har øget risiko for uønsket graviditet, 
provokerede aborter, overførsel af negativ socialarv og for selv at blive en 
familiesag, når de bliver forældre. 

Hvad er problemerne ved den nuværende løsning?

Unge i aldersgruppen 15-18 år har allerede nu mulighed for at få bevilliget 
hjælp til prævention gennem serviceloven. Der findes indenfor serviceloven 
ikke tilsvarende lovhjemmel til at måtte bevillige prævention til målgruppen 
af udsatte piger i aldersgruppen 18-23 år.

Hvad? Hvad skal den nye indsats afhjælpe helt konkret? 

Gennem øget prævention skal indsatsen forebygge, at målgruppen får 
uønskede graviditeter eller aborter, der kan udvikle sig til omkostningstunge 
familiesager. Der er gode erfaringer med denne type indsats i bl.a. Halsnæs 
og Frederiksberg kommuner.

Hvem? Hvem og hvor stor er målgruppen helt konkret? 

Unge sårbare kvinder i aldersgruppen 18-23 år, der er bevilliget efterværn 
efter serviceloven § 76 i form af kontaktperson.
Målgruppen er karakteriseret ved at have svært ved at fastholde struktur og
planlægning i deres liv, herunder at have råd til og regelmæssigt benytte 
forebyggende prævention. Målgruppen lever i socialt udsatte positioner med
utilstrækkelige forudsætninger for at varetage efterfølgende børns omsorg. 
Erfaringerne fra Halsnæs viser, at 75% af de kvinder, der modtager 
prævention har en åben eller lukket sag i kommunen. Dvs. målgruppen 
inkluderer de sårbare unge.
Der er i øjeblikket 6 unge kvinder over 18 år i Støtte-kontaktperson Huset 
(SKP-huset), der har en kontaktperson. Der tilgår løbende nye unge kvinder 
over 18 år. Der foreligger ikke præcise tal for målgruppens størrelse. Et skøn
er, at målgruppen udgør ca. 10-15 unge kvinder om året.

Muligheder

Hvordan? Hvad er baseline (dvs. hvis vi intet nyt gør, hvad sker der så)?

Risiko for, at målgruppen får uønskede svangerskaber med efterfølgende 
aborter eller får foranstaltningskrævende børn med efterfølgende behov for 
familiestøtte. I enkelte tilfælde omkostningstunge anbringelser.

Hvilken ny forandring ønsker vi at implementere (produkt/proces)?

Bevilling af selvregulerende prævention i form af 30 p-stave1 samt 
rådgivning.

Kvinderne henvises via deres kontaktperson i SKP huset eller via deres 
socialrådgiver i Børn- og Familie til deres egen læge, som vil foretage en 
individuel vurdering af hvilken præventionsform, der vil være bedst egnet. 
Lægen vil herefter foretage isætningen af præventionen. Lægeudgiften 

1En p-stav er en tynd plastikstav på størrelse som en almindelig tændstik, som indsættes under huden på indersiden af overarmen af en læge, jordemoder 
eller sygeplejerske. Staven indeholder et hormon (gestagen), der blokerer ægløsningen på samme måde som minipiller, hormonspiral eller p-sprøjte. Staven 
virker i 3 år.

Da unge kvinder i målgruppen ofte har en meget uregelmæssig døgnrytme er det den sundhedsfaglige vurdering at p-stave eller hormonspiraler vil være den 
bedst egnet præventionsform. P-piller og minipiller har kun effekt, hvis de indtages regelmæssigt (og ikke glemmes).



betales af sygesikringen.

Hvilke alternative løsninger kunne der være?

Mulighed for organisering, uddeling og ilægningen af af præventionen med 
udgangspunkt i ungdomsmodtagelsen i et samarbejde med den psykosociale
rådgivning, som i Halsnæs. Erfaringerne herfra har vist, at der opnås en god
kontakt til kvinder med psykosociale problemer, og at kvinderne lægger 
vægt på, at indsatsen her ikke opleves som en del af kommunen.

Business Case

Kvantitative
(økonomiske)

Gevinster: Beløb Effekt-år

Sparede foranstaltninger i Børne- og familieteamet.
Månedsudgifterne pr. ung udgør 
(årlige udgifter i parentes):  

• Familiebehandling: 6.000 kr. (72.000)
• Anbringelse i plejefamilie: 30.000 kr. 

(360.000)
• Mor-barn anbringelse på døgninstitution: 

160.000 kr. (1.192.000)

Sparede årlige udgifter til sundhedsvæsenet til 
aborter for 18-23 årige i Gribskov kommune 
(ca.-tal):

6.000–
160.000 

(72.000- 
1.192.000)

(30.000)

2017-2019

Gevinster i alt (skøn): 6.000 –
160.000

kr. pr.
foranstalt

ning pr.
ung pr.
måned

Omkostninger: 

• Bevilling af 30 p-stave á 1.000 kr.
• Udgifter til frikøb af personale til rådgivning,

administration og opfølgning i form af 
samtaler mellem den kommunale 
sundhedssygeplejerske og den unge mv.

30.000
23.040

2016-2017

Omkostninger i alt: 53.040 

Kvalitative
(ikke-
økonomiske)

Gevinster: År

• Undgåede personlige omkostninger ved 
abort – sparede følgevirkninger og 
belastninger 

• Undgåede psykiske omkostninger ved 
uønsket graviditet frem til en abort 

2016-2019

Omkostninger: 

• Øget vægtstigning ved pigernes overgangen til brug af p-stave.

Forudsætninger Det er ikke muligt at forudsige præcise antal og beløb på eventuelle 
fremtidige familie- og anbringelsessager.

Halsnæs kommunes indsats med kombineret prævention og rådgivning har 
vist en foreløbig nedgang i senaborter på 30% om året samt en nedgang i 
antallet af unge mødre. Prøveperioden er endnu for kort til at kunne 
konkludere mere generelt på de økonomiske effekter.  

Udgiften til aborter er et skønnet tal, der skal tages med meget store 



forbehold, da der både er tidsmæssige og geografiske forskydninger. 
Udgiften er beregnet på baggrund af en vægtet opgørelse fra 2006 over 
antallet af 15-19-årige og 20-24-åriges aborter i det tidligere Frederiksborg 
Amt2 sat i forhold til det årlige antal aborter i hele Danmark i 2016 (ca. 
16.0003 – svarende til ca. 32 årlige aborter for 18-23-årige i en 
gennemsnitskommune4). Udgiften til aborten er opgjort i forhold til de 
gennemsnitlige sundhedsmæssige udgifter til kirurgiske aborter i 2005 med 
forudsætning af, at udgiften til medicinske aborter er på samme niveau (ca. 
3.000 kr. pr. behandling5). Der er ikke taget højde for udgifter til 
fortrydelsespiller. Udgifterne til sparede aborter kan for størstedelen ikke 
henføres til kommunens egen økonomi, da der er tale om en regional udgift.

Via dialog med lægerne i GK fremgår det, at vi ikke skal forvente en 
ekstraudgift i forbindelse med henvisninger via Gribskov kommune.

Udgifterne for hver af de 30 piger til rådgivning og administration er opgjort 
som 1,5 times sundhedsfaglig vejledning og 1 times opfølgningssamtale ved
sundhedsplejerske samt ca. ½ time til administration – i alt 3 timer med en 
skønnet gennemsnitlig timeløn på 256 kr. Medarbejdernes tidsforbrug til 
opgaven skal koordineres i forhold til medarbejdernes øvrige opgaver.

Til sammenligning kan det bemærkes, at udgifterne til rådgivningsindsatsen 
i Halsnæs kommune er budgetteret med 500.000 kr. årligt. 

Skalerings-
potentiale

(1) I lille grad (2) I nogen grad (3) I høj grad

Kan indsatsen opskaleres,
så andre/flere borgere 
kan få gavn af indsatsen? 
Vurderes på en skala fra 
1-3 

Målgruppen kunne udvides til
andre sårbare unge kvinder, i
aldersgruppen 15-23 år, som 
har eller tidligere har haft en 
sag i Børn og Familie, og som
ikke modtager efterværn.  

Samlet vurdering og anbefaling:
Det anbefales, at der afsættes 53.040 kr. til 30 p-stave som prævention til 30 udsatte kvinder i
alderen 18-23 år, der har fået bevilliget efterværn efter Servicelovens § 76. P-stavene skal i tre
år forhindre uønskede svangerskaber for kvinder, der pga. økonomi og livsførelse er udsatte, 
og som har vanskeligt ved at anvende anden form for prævention.

Effekten vurderes på kort sigt at føre til færre aborter og udredningssager og på mellemlang 
sigt færre familie- og anbringelsessager. Den økonomiske effekt har et mere langsigtet 
perspektiv, som er vanskelig at evaluere, da der ikke foreligger aktuelle data herom. Det 
vurderes dog, at business casen vil være positiv allerede, hvis blot 1 ud af 6 af de henviste 
piger undgår en familiesag eller anbringelse.

Erfaringerne fra tilsvarende indsatser i Halsnæs, Frederiksberg og udlandet har været positive.
Det anbefales, at p-stavene suppleres med anden rådgivning jvnf. erfaringer fra Halsnæs og 
England.

Testperiode
Det vurderes som meningsfyldt at afprøve indsatsen i en testperiode på 1 år med mulighed for
forlængelse i yderligere 2 år for at få større viden om løsningens virkning på målgruppen, om 
løsningens organisering og om behovet for en evt. udvidet rådgivning.

2 Kilde: Legalt provokerede aborter 2006 (foreløbig opgørelse). (Sundhedsstyrelsen. 2007:8)
3 Kilde: Abortlinjen. Aborttal 2009 (http://www.abortlinien.dk/fakta/abort/aborttal/)
4 Kilde: Undersøgelse om uønskede graviditeter og valg af aborter blandt kvinder under 25 år. (Sundhedsstyrelsen 

2010).
5 Kilde: Medicinsk versus kirurgisk 1. trimester abort – en medicinsk teknologivurdering. (Sundhedsstyrelsen, Center

for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, 2005) 



Ved prioritering af denne indsats forudsættes dermed finansiering på max. 53.040 kr., da det 
vurderes, at max. 30 kvinder vil benytte sig af tilbuddet i testperiodens varighed.


