
  

Effektcase: Prævention til udsatte unge, der modtager efterværn
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* Kaotisk
livsstil

* Øget risiko 
for uønsket 
graviditet,

provokerede
aborter

* Familie-
sager

Unge 
sårbare 
kvinder 
på 18-23 
år, der 
har fået 
bevilliget 
efterværn

10-15 
kvinder 
i SKP-
huset

* Indsættelse
   af selv-
  regulerende
  prævention
* Rådgivning

Bevilling af
selv-

regulerende
prævention 

i form af 
30 p-stave

* At læge-
  udgiften 
  betales via
  sygesikringen

* At nedgangen 
  i senaborter 
  er på minimum 
  30% om året
  gennem
  prævention
  og rådgivning
  (svarende til
  erfaringerne
  fra Halsnæs)

* At de henviste
  kvinder vælger
  at benytte sig
  af præventions-
  tilbuddet.

P.t. er der 
6 unge 
kvinder i 
SKP–
huset.

Der tilgår 
løbende 
flere.

Vanskeligt at 
anvende andre 
former for 
prævention.

Der findes i 
øjeblikket ikke 
lovhjemmel 
indenfor 
Serviceloven 
til at måtte 
bevillige 
prævention til 
målgruppen 
(modsat 
gruppen af 
unge i 
aldersgruppen 
15-18 år).

Henvisning til 
kvindernes 
egen læge via 
deres 
kontaktperson 
i SKP-huset 
eller en social-
rådgiver i Børn 
og Familie.
Lægen 
vurderer, 
hvilken 
præventions-
form, der vil 
være bedst 
egnet. Lægen 
isætter 
præventionen.

Uddeling og ilægning af 
præventionen kan evt. 
organiseres gennem 
ungdomsmodtagelsen i 
samarbejde med den psyko-
sociale rådgivning, som det er 
tilfældet i Halsnæs.

2016 2017 2018 2019 2020

Omk. 53.040 0 0 0 0

Ge-
vinst -

Første 
mulige 

gevinstår
- - -

Årlige 
omkostninger:

Bevilling af 30
p-stave á 1000 kr.
- i alt 30.000 kr. 
(evt. fordelt over 
flere år).

Rådgivning og 
administration
23.040 kr./år

Gevinster
ukendte 

Omkostninger 
modsvares af 
sparede for-
anstaltninger:

Familiebehandl.:
6.000 kr/md.

Anbringelse i 
plejefamilie:
30.000 kr./md.

Mor-barn 
anbringelse i 
døgninstution:
160.000 kr./md.

(Desuden 
spares ca. 
30.000 kr. årligt i 
regionale/ikke-
kommunalt 
henførbare 
udgifter til 
aborter).

”Break even”

Omkostningerne 
'går i nul' fra 
2017 ved min. 9 
måneders 
sparede familie-
behandlinger 
(á 6.000 kr./md.)

Eller 2 
måneders 
anbringelse i 
plejefamilie 
(30.000 kr./md).

Præventionen 
varer 3 år.

Omkostninger:
Kortvarig ømhed
i huden

Risiko for vægt-
stigning ved 
overgangen til
p-stave

Gevinster:
Undgåede 
personlige 
omkostninger ved 
abort 

Sparede 
følgevirkninger og 
belastninger 

Undgåede 
psykiske 
omkostninger ved 
uønsket graviditet 
frem til en abort 
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Udviklings-
mulighed

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 Service-
lovens § 76. Tilbudet vurderes at 
reducere aborter og uønskede 
svangerskaber og forebygge familie- 
og anbringelsessager. De 
økonomiske gevinster er positive, 
hvis minimum 9 måneders familie-
behandlinger eller 2 måneders 
anbringelse kan spares. Erfaringerne 
fra tilsvarende indsatser i Halsnæs, 
Frederiksberg og udlandet har været 
positive.

P-stav til udsatte unge 
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