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Socialstyrelsen tilbyder kommuner, anbringelsessteder og ambulante foranstaltninger et dokumentationssystem til arbejdet med kriminelle og
kriminalitetstruede unge. Systemet er bygget op
omkring det validerede redskab Youth Level of
Service /Case Management Inventory (YLS/CMI).
Dokumentationssystemet bidrager til, at kommuner, anbringelsessteder og ambulante foranstaltninger kan tilrettelægge en målrettet indsats til
unge i kriminalitet.

Dokumentationssystemet giver
de sociale myndigheder:
> 	Et bedre match mellem den unges behov og
foranstaltningen, bl.a. i forhold til den unges
problemtyngde og problemstillinger
> 	Mulighed for en mere målrettet indsats,
og dermed en bedre ressourceudnyttelse
> 	Mulighed for at følge udviklingen for en
enkelt ung eller en gruppe af unge.

Hvad betyder YLS/CMI:
YLS: Risikovurdering af den unge, samt niveau
for intensitetsgraden af behandlingen

Redskabet YLS/CMI
Redskabet YLS/CMI er udviklet i Canada med det formål at vurdere risikoen for tilbagefald til kriminalitet
for unge i alderen 12-17 år og for at identificere
hvilke risikofaktorer det er væsentligst at arbejde med.

Anbringelsessteder, ambulante foranstaltninger
og driftsherrer kan bruge dokumentationssystemet til at:
> 	identificere hvilke risikofaktorer, indsatsen skal
være rettet mod
> styre tilrettelæggelsen af indsatsens mål
og intensitet
> understøtte adskillelse af højrisiko-unge fra
lavrisiko-unge, så der ikke opstår smitteeffekt
> opbevare og systematisere viden om resultater
og dermed mulighed for dokumentation
> følge udviklingen for den enkelte, en gruppe
af unge, eller for hele tilbuddet
> afdække kompetenceudviklingsbehov.

CMI: Viser prioriteringer i tilrettelæggelsen af
indsatsen for at opnå en effektiv behandling.

Forskningen har vist, at de mest effektive indsatser
bygger på tre principper: Risiko, Behov og Responsivitet (RNR). Risikoprincippet: Indsatsens intensitet
(længde og mængde) skal tilpasses den unges
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risiko for tilbagefald til kriminalitet, så eksempelvis
højrisiko-unge får den mest omfattende indsats.
Behovsprincippet: Indsatsen rettets mod dynamiske
risikofaktorer relateret til den unges kriminalitet,
det vil sige risikofaktorer, der kan ændres. Responsivitetsprincippet: Der vælges den mest effektive
metode til at afhjælpe den unges problemstillinger,
og indsatsen tilpasses den enkelte unges kontekst,
forudsætninger og karakteristika.

unge har et højt risikoniveau. En høj risikoscore på
eksempelvis områderne familieforhold, skoleforhold
og relationer præciserer, at det især er overfor disse
områder, at der skal igangsættes indsatser. Samtidig
angiver YLS/CMI gennem risikoniveauet, om den
unge har behov for en intensiv indsats, der sætter ind
mod flere risikofaktorer, eller om det er tilstrækkeligt
med en indsats alene målrettet ændring af en enkelt
faktor.

YLS/CMI understøtter anvendelsen af RNR-principperne i indsatsen. YLS/CMI måler de unges samlede
risiko for tilbagefald til kriminalitet, både samlet set
og for otte enkelte risikofaktorer.

YLS/CMI er et valideret redskab. Det betyder, at der er
forsket i, at det måler det, det angiver at måle, nemlig
den unges risiko for at falde tilbage i kriminalitet og
den unges risikoniveau på de enkelte risikofaktorer.

Brugen af YLS/CMI kan kvalificere handleplaner og
behandlingsplaner i forbindelse med kriminel adfærd
ved at sætte fokus på de risikofaktorer, hvor den

Socialstyrelsen har i årene 2011-2013 sammen med
anbringelsessteder og kommunale repræsentanter
tilpasset YLS/CMI til danske forhold.

”YLS er let at anvende og forstå. Anvendelsen af YLS er hurtig og skaber
klarhed over faglige og saglige fokuspunkter”
Anbringelseskonsulent/Ungdomssanktionskoordinator ved Familiecentret Aarhus Kommune.

REDSKABET YLS/CMI

Overtrædelser
af loven

Hvilken målgruppe
er omfattet?

Unge (12 – 18 år) med kriminel adfærd, som er anbragt eller får støtte i en
ambulant foranstaltning.

Hvem indberetter/
indtaster?

Indberetning foretages af medarbejder fra kommunen, den ambulante
foranstaltning eller anbringelsesstedet, som er certificeret til at anvende
YLS/CMI. Certificering opnås ved deltagelse i Socialstyrelsens brugerkurser.

Hvad bruges YLS/
CMI til?

Ved hjælp af redskabet YLS/CMI måles, om den unges risiko for kriminel
adfærd er lav, moderat, høj eller meget høj. Redskabet angiver, hvor indsatsen skal fokuseres ved at identificere de risikofaktorer, der vejer tungest for
den enkelte.

Hvor ofte skal der
vurderes og
indberettes?

Vurdering og scoring skal som minimum følge udarbejdelse og opfølgning
på § 140-handleplanen, det vil sige ved begyndelsen af foranstaltningen,
eventuelt med revision efter tre måneder. Derefter opfølgning hver sjette
måned samt ved ophør af foranstaltningen (udskrivning).

Hvordan måles
risikoen?

Risikoen måles ved at vurdere og give den unge en score på 42 forhold,
fordelt på otte risikofaktorer for kriminel adfærd:
> Tidligere og nuværende overtrædelser af straffeloven
> Familieforhold/opdragelse
> Uddannelse/beskæftigelse
> Relationer og omgangskreds
> Misbrug af rusmidler
> Fritid
> Personlighed/adfærd
> Holdninger
Scoringen sker ved at svare ja eller nej til de 42 forhold. Hvis faktoren er
positiv og fremstår som modvægt til kriminel adfærd, kan den angives som en
ressource for den unge, eksempelvis hvis den unge har gode familieforhold.

Hvordan bliver
data afrapporteret?

Data bliver afrapporteret på individniveau for den enkelte, og for foranstaltningen eller kommunen som gennemsnittet for gruppen af unge.

Hvad viser afrapporteringen om
den unge?

Afrapporteringen viser ved hjælp af grafer udviklingen i den unges samlede
YLS-score, udviklingen for de enkelte risikofaktorer samt den unges risikoniveau. Det er muligt at sammenholde udviklingen for den enkelte med
udviklingen for andre unge i foranstaltningen/hos kommunen.

Hvad viser afrapporteringen om
foranstaltningen?

Ved hjælp af grafer vises, hvordan foranstaltningens/kommunens unge fordeler sig på de fire YLS-risikogrupper: Lav, moderat, høj og meget høj samt
de unges gennemsnitlige problemtyngde på de enkelte risikofaktorer. Det
er muligt at sammenholde den gennemsnitlige udvikling i YLS-score for de
unge i foranstaltningen med den gennemsnitlige udvikling for unge i øvrige
foranstaltninger.

Hvilken tillid er
der til redskabets
måling?

Redskabet YLS/CMI er et valideret redskab. Det vil sige, at det er forskningsmæssigt afprøvet, om redskabet måler det, det angiver at måle.

Hvem vurderer og
scorer den unge?

Scoringen med redskabet YLS/CMI kan udføres af fx sagsbehandler,
institutionspersonale, udredningspsykolog og andre, der er uddannet i at
bruge redskabet. Vurdering og scoring af den unge med redskabet YLS/CMI
bør ske i et samarbejde mellem medarbejdere i foranstaltningen og den unges
sagsbehandler og gerne med inddragelse af den unge og dennes forældre.

Hvordan indsamles data til
vurderingen?

Vurderingen kan bygge på observationer af den unge, samtaler med den
unge samt skriftligt materiale, fx oplysninger fra skole, børnefaglig undersøgelse og psykologerklæringer.

Hvor og hvordan
gemmes data?

Data indtastes i Dokumentationssystemet YLS/CMI og gemmes sikkert på
Socialstyrelsens dedikerede servere placeret i et dansk datacenter.
Data gemmes og behandles under overholdelse af dansk lovgivning.

”Anvendelsen af YLS/CMI i mit arbejde med kriminalitetstruede, er en støtte i forhold
til at anskueliggøre den unges udvikling fra anbringelsens start og kontinuerligt herefter. YLS/CMI bidrager desuden positiv i forhold til indsigt og forståelse, hvilket giver
os mulighed for at optimere den socialpædagogiske støtteindsats løbende.”
Psykolog ved Aktiv Weekend (bruger af YLS/CMI siden 2013).

Eksempler på output fra systemet

Enten inden eller i forbindelse med indtastningen
i Socialstyrelsens elektroniske dokumentationssystem YLS/CMI skal der foretages en vurdering og
scoring af den unge på de otte risikofaktorer.

Nedenfor ses et eksempel på et skærmbillede, der
viser udviklingen for en ung. Her vises udviklingen
for en ung på de otte risikofaktorer. Jo lavere
værdi, des lavere risikoniveau. Systemet kan vise

For hver ung oprettes der i systemet et behandlingsforløb. Til den unges behandlingsforløb
knyttes de enkelte YLS/CMI-skemaer, som angiver
den unges scoring på et givent tidspunkt.
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SCREENING OG VURDERING

INDBERETNING

AFRAPPORTERING

Brug af redskabet
YLS/CMI

indtastning i
dokumentationssystemet
YLS/CMI

i afrapporteringssystemet
visual analytics (VA)

Mulighed for
simpel afrapportering
på individniveau

Avancerede muligheder
for afrapportering
på forskellige niveauer

I indberetningssystemet er det muligt at få en
simpel graf over udviklingen for en enkelt ung.
Til systemet hører et særskilt afrapporterings-

system, der kan vise mere avancerede grafer både
på individniveau og foranstaltningsniveau.

udvikling på forskellige niveauer fx for én ung
eller en sammenligning med andre unge eller en
sammenligning for unge på samme eller forskellige
risikoniveauer.

DOKUMENTATIONSSYSTEMET

Vurdering, scoring, indtastning og afrapportering

SOCIALSTYRELSEN TILBYDER
Kurser i anvendelse af redskabet YLS/CMI
Kurset giver bl.a. en gennemgang af det teoretiske og
forskningsmæssige fundament for redskabet, og hvordan den konkrete vurdering af en ung foregår. Efter
kurset kan man kalde sig bruger af YLS/CMI.
Støtte til implementering af dokumentationssystemet
Socialstyrelsen yder støtte og vejledning i brugen af
dokumentationssystemet på bl.a. anbringelsessteder
og i kommuner, der ønsker at anvende systemet ved
behandlingen af unge.
Mere information
Få mere information på
socialstyrelsen.dk/unge/kriminalitet
SOCIALSTYRELSEN
Center for Børn, Unge og Familier
Edisonsvej 18, 1. sal
5000 Odense C

