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Deltagelse i modning af MOVE+ til de mest udsatte unge

1. Indledning
Modning af MOVE+ er et initiativ, som er finansieret af Udviklings- og investeringsprogrammet
på voksenområdet i 2022-25. I initiativet skal metoden MOVE+ udvikles i samarbejde med 5-6
kommuner, så metoden målrettes udsatte unge, som ikke profiterer tilstrækkeligt af MOVE i sin
nuværende form.
MOVE-metoden udspringer af Metodeprogrammet, der var en del af udspillet ’Bedre kvalitet i
Stofmisbrugsindsatsen’ (Stofmisbrugspakken) fra 2012. Evalueringerne af MOVE viste tydeligt
gode resultater af MOVE for langt de fleste unge. Evalueringerne viste også, at der er en
gruppe af de mest udsatte unge, som ikke profiterer tilstrækkeligt af MOVE i sin nuværende
form. Det drejer sig om de mest udsatte unge mellem 15 og 25 år i ambulant
stofmisbrugsbehandling (jf. servicelovens § 101) med psykiske lidelser og/eller komplekse,
sociale problemer.
Initiativet med MOVE + bygger videre på erfaringer og anbefalinger i VIVEs to
videnskortlægninger fra 2019 og 2020 om en indsats til de mest udsatte unge i ambulant
rusmiddelbehandling. Der modnes på den baggrund en indsats, hvor MOVE videreudvikles med
en traumebevidst tilgang, elementer fra Young-Bramham Programme (YBP), som er målrettet
unge med ADHD og lignende vanskeligheder samt med inddragelse af de unges familie og
netværk.
Modningsforløbet skal bl.a. bidrage med viden om den optimale længde af et behandlingsforløb
til de mest udsatte unge i rusmiddelbehandling. Desuden skal der i videreudviklingen af
metoden være fokus på at balancere kompleksiteten, så den modificerede version kan tilpasses
den enkelte unges behov og rumme de forskellige behov, de unge kan have, samtidig med at
den er bæredygtig i et ambulant behandlingstilbud.

2. Initiativets formål
Formålet med MOVE+ er at modne en indsats, der skal styrke ambulant rusmiddelbehandling til
de mest udsatte unge, så flere fastholdes i og profiterer af rusmiddelbehandling. Det gøres med
en videreudvikling af metoden MOVE til MOVE +, hvor metoden kombineres med elementer,
der adresserer målgruppens særlige behov.
MOVE+ til udsatte unge har de samme strukturelle elementer som kendes fra MOVE, men
suppleres med følgende tre kerneelementer:
1) Traumebevidsthed i behandlingen
2) Inddragelse af den unges familie og/eller netværk
3) Skræddersyet indsats med tilvalg af moduler målrettet den unges eventuelle andre
vanskeligheder og/eller diagnoser inden for en ramme af kognitiv adfærdsterapi (Young og
Bramham, 2016).
I MOVE + introduceres desuden muligheden for yderligere afdækning for traumer og/eller andre
vanskeligheder, da afdækningen kan udvides til to samtaler. Ligeledes kan de 12
behandlingssamtaler, der kendes fra MOVE suppleres med 3-4 samtaler, der adresserer den
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unges eventuelle øvrige problemstillinger samtidig med selve stofmisbrugsbehandlingen. I
opfølgningsfasen kan flere telefoniske samtaler erstattes med flere personlige samtaler med
afsæt i de opstillede mål.

3. Ansøgerkreds og
organisering
Ansøgerkreds

Ansøgerkredsen er kommunale behandlingstilbud som har implementeret MOVE eller er i gang
med at implementere MOVE som individuel behandling i den ambulante
stofmisbrugsbehandling efter servicelovens § 101.

Organisering

Initiativet er forankret i Socialstyrelsen og gennemføres i tæt samarbejde med
kompetenceleverandør og 5-6 projektkommuner. I kommunerne forankres projektet i den
sociale stofmisbrugsbehandling, hvor der tilknyttes en projektleder for projektet.

4. Målgruppe for indsatsen
Målgruppen for MOVE+-initiativet er de mest udsatte unge mellem 15 og 25 år i ambulant
stofmisbrugsbehandling (jf. servicelovens § 101) med psykiske lidelser og/eller komplekse,
sociale problemer. Der er tale om unge, som:
•
•
•

det ofte ikke lykkes at fastholde i behandling
har svært ved at reducere deres forbrug eller opnå stoffrihed
ikke vurderes at profitere tilstrækkeligt af MOVE

En betydelig del af de mest udsatte unge med rusmiddelproblematikker har svære og
komplekse psykosociale problemstillinger og ofte ADHD og/eller opmærksomhedsforstyrrelser.
De unge er dog ofte ikke udredt for psykiske diagnoser.
Der kan være tale om unge, der har levet eller lever i hjemløshed, har været anbragt uden for
hjemmet, og/eller unge med manglende tilknytning til uddannelses- og beskæftigelsesområdet.
Mange af de unge har ubehandlede traumer fra fx omsorgssvigt, vold eller seksuelle overgreb,
ligesom de kan have komplicerede, sociale relationer, hvor fx kriminalitet, vold, prostitution
og/eller prostitutionslignende forhold indgår. Kendetegnende for målgruppen er, at de
ungesamtidigt kan have både en eksternaliserende og en mere indadrettet, selvdestruktiv
adfærd.
En screening fra VIVE viser desuden, at de unge ofte har lav tillid til voksne og en skepsis over
for systemer, som kan påvirke deres muligheder for at indgå i institutionaliserede rammer for
social stofmisbrugsbehandling. Det kan være med til at vanskeliggøre fastholdelsen af de unge i
behandling og dermed også mindske effekten af behandlingen.

Side 3 af 16

Deltagelse i modning af MOVE+ til de mest udsatte unge

5. Forventede resultater
Der er tale om et modningsprojekt, som følger Social- og Ældreministeriets Strategi for udvikling
af sociale indsatser. Det betyder, at de kommuner, som indgår i projektet, skal bidrage til
udviklingen af én indsats, som kan blive afprøvet og effektmålt.
Det forventes, at projektkommunerne bidrager til tilpasning, udvikling og evt. pilottest af
MOVE+, så metoden tilpasses de mest udsatte unges udfordringer og behov.
Såfremt modningsinitiativet er succesfuldt, er det forventningen, at en større andel af
målgruppen på lang sigt:
•
•
•

reducerer og/eller ophører rusmiddelmisbruget
fastholder behandlingsresultater efter afsluttet behandling
deltager i uddannelse og arbejde, begår mindre kriminalitet og generelt trives bedre.

6. Indhold i projektet
6.1

Udbytte ved deltagelse i projektet

Ved deltagelse i projektet får kommunerne i samarbejde med øvrige kommuner og
Socialstyrelsen mulighed for:
•
•
•
•
•

6.2

At udvikle egen praksis og indsats for de mest udsatte unge med et stofmisbrug.
At modtage målrettet kompetenceudvikling og supervision.
At modtage processtøtte til udvikling og implementering af MOVE+.
At erfaringsudveksle med andre kommuner om MOVE+.
At bidrage til udviklingen af en indsats til udsatte unge.

Beskrivelse af MOVE+

MOVE er en behandlingsmetode til unge i alderen 15 til 25 år med et behandlingskrævende
brug af rusmidler.
MOVE er struktureret i et samtaleforløb, der indeholder en afdækningssamtale, 12
behandlingssamtaler (primærbehandlingen), efterfulgt af seks måneders opfølgende
behandling. Strukturen illustreres i oversigten nedenfor.
Primær behandling – 12 samtaler
Emne
Samtale 0

Den unge bliver screenet med UngMap

Samtale 1

Den unge får resultaterne af afdækningen med UngMap
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Emne
Samtale 2

Sammen med den unge udarbejdes en fælles accepteret behandlingsplan

Samtale 3-11

Den unge får en personlig behandlingssamtale hver uge

Samtale 12

Den unge får en afsluttende samtale, hvor den unge og behandleren i
fællesskab samler op og afrunder primærbehandlingen

Opfølgende behandling – seks måneder
De første tre
måneder

Den unge får en ugentlig samtale pr. telefon og en personlig samtale hver
måned

De sidst tre
måneder

Den unge får en samtale pr. telefon hver fjortende dag og en personlig
afsluttende samtale

MOVE er en manualbaseret behandlingsform, som består af terapeutiske samtaleteknikker
kombineret med strukturelle elementer. Samtaleteknikkerne skal understøtte, at man som
behandler kan skabe en arbejdsalliance med den unge, der er baseret på empati og
autenticitet, og hvor behandleren kan guide den unge gennem en proces, der giver den unge
bedre kontrol over sit liv.
Samtaleteknikkerne består af Den motiverende samtale og Kognitiv adfærdsterapi. Kognitiv
adfærdsterapi er en systematisk og struktureret terapiform, som har til formål at lære den unge
at blive opmærksom på negative, automatiske tanker i problemsituationer og at blive
opmærksom på forbindelsen mellem tanker, følelser og adfærd. Den motiverende samtale er en
samarbejdende, ikke-dømmende og ikke-konfronterende kommunikationsform, der skal
reducere ambivalens i arbejdet med at nå den unges mål.
Målarbejde er centralt i MOVE, og den unges mål og målopnåelse er et fast tema i alle
samtaler. De strukturelle elementer i MOVE:
•

UngMap er et redskab til at afdække den unge, som begynder i behandling.

•

På baggrund af UngMap formulerer den unge og behandleren en behandlingsplan
med fælles accepterede mål for behandlingsforløbet.

•

Trivsels- og effektmonitoreringen (TEM) består af spørgsmål, som behandleren
stiller den unge ved hver samtale i både primærbehandlingen og den opfølgende
behandling. TEM er både et redskab til samtale og til at dokumentere effekten af
behandlingen.

•

Den unge får et gavekort på 200 kr. ved hver anden samtale. Behandleren og den
unge taler om gavekortets betydning for at styrke den unges motivation og fastholdelse
i behandlingen.
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•

Efter hver fjerde samtale får den unge en skriftlig status på, hvordan behandlingen
går.

•

Efter aftale med den unge sender behandleren sms’er med en påmindelse om næste
samtale.

Socialstyrelsen har i samarbejde med Center for Rusmiddelforskning udgivet en metodemanual
og en række videoer, som instruerer i anvendelsen af de strukturelle elementer i MOVE.
MOVE+
Initiativet MOVE+ bygger videre på erfaringer og anbefalinger i VIVEs to videnskortlægninger
fra 2019 og 2020 om en indsats til de mest udsatte unge i ambulant rusmiddelbehandling
(Berger et al. 2019; Fynbo 2021). Der modnes på den baggrund en indsats, hvor MOVE
integreres med tre nye kerneelementer: traumebevidsthed i rusmiddelbehandlingen, familie- og
netværksinddragelse og fokus på samtidige problematikker.
Værdier og mindset i MOVE+
MOVE+ indsatsen bygger på grundlæggende værdier fra recovery, empowerment og mindsettet
i den traumebaserede tilgang. Den recovery-orienterede tilgang har en grundlæggende tro på,
at den unge kan komme sig, og indsatsen tager derfor udgangspunkt i den unges ønsker, håb
og drømme for fremtiden. MOVE+-indsatsen har derudover fokus på at understøtte den unges
selvstændighed og på at (gen)etablere handleevne, så den unge oplever at kunne mestre
hverdagen og oplever den som meningsfuld. I praksis gøres dette ved, at der tages
udgangspunkt i den unges personlige mål og aktuelle ressourcer. Arbejdet med at styrke den
unges livssituation, handleevne og selvstændighed skal føde ind i, at den unge i samspil med
familie/netværk støttes i at fungere i hverdagslivet på den måde, som giver mening for den unge
selv.
Kerneelementer i MOVE+
MOVE+ til udsatte unge har de samme strukturelle elementer som kendes fra MOVE, men
suppleres med følgende tre kerneelementer 1) traumebevidsthed i rusmiddelbehandlingen 2)
familie- og netværksinddragelse 3) fokus på samtidige problematikker.
1) Traumebevidsthed i rusmiddelbehandlingen tager afsæt i den forståelse, at
udsatte unge med rusmiddelproblematikker ofte har oplevet traumer, som kan have
indgribende konsekvenser for deres liv og være betydende for deres
rusmiddelforbrug. Kerneelementet er inspireret af den traumebevidste tilgang
(TBT), som er et mindset og en tilgang om at møde mennesker med viden om
traumer og traumereaktioner. Der arbejdes traumebevidst ved, at der i
behandlingen er en forståelse af, at den unges reaktioner og adfærd (misbrug
m.m.) kan være følger af traumer og kan udgøre ”mestringsstrategier”. En
traumebevidst rusmiddelbehandling med MOVE+ indebærer, at
rusmiddelbehandlerne har viden om traumer og 1) anerkender traumers betydning
for de unges følelser, handlinger og udfordringer; 2) genkender tegn på traumatiske
oplevelser hos en ung; 3) responderer på de særlige behov, en ung kan have (i
behandlingen) som følge af traumatiske oplevelser og 4) forebygger
retraumatisering ved at undgå potentielt stressende situationer eller omgivelser.
Traumebevidstheden betyder derimod ikke, at der gives traumespecifik behandling,
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hvor der arbejdes direkte med at bearbejde traumer i rusmiddelbehandlingen.
Kerneelementet bygger bl.a. på VIVEs rapport Viden om traumebevidste tilgange i
indsatser til socialt udsatte voksne.
2) Familie- og netværksinddragelse handler om at involvere den unges familie og
netværk. Den unges netværk kan fx være familiemedlemmer, venner, naboer,
fagpersoner, peer-støtter eller andre personer, som har en betydning for den unges
hverdagsliv. Netværket kan være en praktisk og mental støtte for den unge i at nå
sine behandlingsmål. De familie- og netværksrelationer, der involveres i indsatsen,
vil blive klædt på til at støtte den unge på en hensigtsmæssig måde, så de ved,
hvad de skal gøre (og ikke skal gøre), for 1) at støtte den unge i reduktion og/eller
ophør af misbruget, 2) at bidrage til, at den unges eventuelle følelse af ensomhed
kan reduceres, og 3) at indsatsen bliver mere bæredygtig på lang sigt, da
familien/netværket stadig kan yde støtte, når rusmiddelbehandlingen ophører, og
den unge måske ikke længere får professionel støtte. Inddragelse af den unges
netværk i behandlingsforløbet kan medvirke til at reducere barrierer for, at den unge
kan opnå målet med behandlingen og kan understøtte den unges recovery-proces.
Kerneelementet er inspireret af bl.a. forskning om social støtte og andre indsatser,
hvor familie og netværk indgår som en vigtig faktor i at støtte den unge til
mestringen af hverdagen, deriblandt A-CRA (the Adolescent Community
Reinforcement Approach), Åben Dialog og peer-baserede indsatser.
3) Fokus på samtidige problematikker handler om, at MOVE+ skal kunne støtte
unge med ADHD og andre opmærksomhedsforstyrrelser i at håndtere andre
samtidige vanskeligheder, ud over rusmiddelproblematikken. Det kan fx være
angst, depression, vrede, vanskeligheder med relationer, søvnproblemer og
problemløsning. Konkret arbejdes der med at opbygge og træne
mestringsstrategier til at håndtere de samtidige problematikker. Det gøres ved, at
behandleren sammen med den unge tilvælger et eller flere fleksible moduler, der
kan kobles på MOVE+-behandlingen, og beskæftiger sig med en eller flere af de
nævnte problematikker. Kerneelementet er inspireret af ADHDbehandlingsindsatsen Young Bramham Programmet (YBP). Kerneelementet
indbefatter, at rusmiddelbehandlerne opkvalificeres til at gennemføre en vifte af
moduler omhandlende relevante problematikker, der ved behov kan bruges som
supplement i behandlingen.
Formålet med at integrere de tre kerneelementer i rusmiddelbehandlingen er at styrke
behandlingens effekt for de mest udsatte unge. Ved at forstå og reagere hensigtsmæssigt på
traumereaktionerne hos de unge, kan rusmiddelbehandleren bidrage til at skabe fysisk,
psykologisk og emotionel sikkerhed og mulighed for, at traumeramte unge kan genopbygge en
følelse af kontrol og empowerment. Når den unges familie og/eller netværk inddrages
understøttes den unges recovery og effekten af rusmiddelbehandlingen på længere sigt.
Endelig vil den unge hjælpes til at nå sine definerede mål og få øget trivsel i hverdagen ved at
blive støttet i at anvende konkrete mestringsstrategier til at håndtere psyko-sociale
vanskeligheder.
Kerneelementerne vil i forbindelse med modningen af metoden blive konkretiseret yderligere.
Både modningskommunerne og kompetenceleverandøren inddrages i denne proces.
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Struktur for MOVE+
MOVE+ giver mulighed for, at samtaleforløbets indhold, intensitet og varighed til en vis grad og
inden for rammerne af MOVE kan tilpasses den unges individuelle behov. Fx kan forløbet
forlænges med 3-4 sessioner, hvor der arbejdes med nogle af den unges samtidige
vanskeligheder (jf. kerneelement 3) eller den indledende afdækning kan forlænges til at foregå
over to samtaler, hvis der vurderes at være behov for yderligere afdækning for traumer og/eller
andre vanskeligheder og relationsopbygning. Sessionslængden kan også afkortes, hvis den
unge fx har problemer med opmærksomhedsspændvidde eller nedsat kognitiv funktion. Endelig
kan nogle af de telefoniske opfølgningssamtaler erstattes af personlige samtaler, hvis det
vurderes hensigtsmæssigt for behandlingsforløbet.

6.3

Modning af indsatsen

Projektperioden er 2022-2025. Modningsprojektet er opdelt i tre overordnede faser,
hvorigennem indsatsen udvikles og modnes. De deltagende kommuner skal forvente møder og
forberedelsestid før og efter aktiviteterne. De deltagende kommuner skal også forvente at bruge
tid på at drøfte indsatsen og modningen i den daglige praksis eksempelvis ved faglig sparring,
teammøder og personalemøder.

Med udgangspunkt i første version af indsatsbeskrivelsen deltager projektkommunerne i
udviklings- og modningsarbejdet om indsatsen med afsæt i deres lokale kontekst.
Udviklingsarbejdet vil foregå i tæt samarbejde med Socialstyrelsen, kompetenceleverandør og
de øvrige projektkommuner. Igennem hele modningsprocessen skal der systematisk indsamles
data, erfaringer og resultater fra arbejdet med indsatsen. Dette med henblik på læring og
færdigudvikling af en faglig velbegrundet indsats, der er attraktiv, realistisk og implementérbar
for øvrige danske kommuner.
De kommuner, som indgår i modningsprojektet, får mulighed for at arbejde udviklingsorienteret
med MOVE til de mest udsatte unge med stofmisbrug og vil samtidig spille en vigtig rolle i at
sikre national vidensopbygning til gavn for både målgruppen og for landets øvrige kommuner.
Det er vigtigt, at kommunerne har interesse i at indgå i denne proces, hvor indsatsen udvikles
og formes undervejs i projektperioden, samt at kommunerne i ansøgningen afsætter tid og
ressourcer til dette. Kommunerne skal i udviklingen af MOVE + gøre sig erfaringer med at
supplere MOVE med de tre kerneelementer med afsæt i indsatsbeskrivelsen og således
bidrage til en fælles udvikling af MOVE +.
Projektkommunerne skal være indforståede med, at der i det samlede projekt kan træffes fælles
beslutninger om, hvordan man i den enkelte projektkommune skal arbejde med indsatsen for at
sikre den fælles, systematiske videns- og erfaringsindsamling. Den enkelte projektkommune
skal således arbejde tæt og forpligtende sammen med Socialstyrelsen, kompetenceleverandør
og de øvrige projektkommuner om udviklingen af en fælles indsats.
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6.4

Processtøtte, kompetenceudvikling og
tværkommunale aktiviteter

Projektets aktiviteter
Projektkommunerne skal deltage i nedenstående aktiviteter i forbindelse med projektet.
•
•
•
•
•
•
•
•

Modningsworkshops
Kompetenceudvikling
Metodeseminar
Supervision
Ledernetværk
Medarbejdernetværk
Dataindsamling og dokumentation
SØM-kurser

Aktiviteterne er uddybet nedenfor.
Modningsworkshops
Projektmedarbejdere og ledere fra projektkommunerne deltager i modningsworkshops både
indledningsvist og midtvejs i projektperioden. Modningsworkshops har fokus på de supplerende
kernelementer. Formålet med den indledende modningsworkshop er at bidrage til at
operationalisere og oversætte kerneelementerne i MOVE+, så de giver mening for målgruppen
og behandlerne, der skal arbejde med MOVE +. Formålet med modningsworkshoppen midt i
projektperioden er at modne og tilpasse MOVE+ på baggrund af erfaringerne fra det indledende
modningsforløb.
Kompetenceudvikling
Medarbejdere, der udfører misbrugsbehandlingen i projektkommunerne, skal deltage i
kompetenceudvikling, hvor der især er fokus på de supplerende kernelementer i MOVE+.
Formålet med kompetenceudviklingen er, at medarbejderne dels kan anvende MOVE+ og dels
opnår praktiske færdigheder, som gør dem i stand til at gennemføre MOVE+ forløb med høj
fidelitet og kvalitet.
Metodeseminar
I projektperioden afholdes flere metodeseminarer, der henvender sig til medarbejdere, der har
deltaget i den indledende undervisning, og som udfører MOVE+. Formålet med
metodeseminarerne er at videreudvikle behandlernes kompetencer inden for arbejdet med
MOVE+ og skabe refleksion over særlige udfordringer, fx forbundet med bestemte målgrupper.
Supervision
Formålet med supervisionen er at understøtte en fælles professionel og faglig refleksion over
anvendelsen af MOVE+ og at fastholde behandlernes brug af metoden i praksis. Supervisionen
bliver løbende aftalt og tilrettelagt mellem projektkommuner og supervisor, og den afholdes i en
frekvens, der sikrer et fagligt kvalificeret supervisionsforløb. Supervisionen indeholder blandt
andet:
•
•
•

Metode- og sagsspecifik supervision
Supervision på færdigheder i tilknytning til MOVE+
Supervision på konkrete problemer ved omsætning og implementering af MOVE+
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•

Supervision i nye elementer, som tilføjes eller ændres i forbindelse med tilretning af
metodebeskrivelserne.

Ledernetværk
For at understøtte udvikling og implementering af MOVE+, er det vigtigt, at MOVE+medarbejdernes ledelse, herunder projektleder, er klædt på til at indgå i sparring med MOVE+medarbejderne og udøve understøttende ledelse, der har blik for MOVE+-metodens faglige og
strukturelle elementer.
Socialstyrelsen vil derfor som led i udviklings- og implementeringsstøtten etablere et
ledernetværk, hvor ledere og projektledere fra modningskommunerne mødes for at udveksle
erfaringer. Formålet med ledernetværket er at etablere et forum, hvor ledere og projektledere
kan dele viden om udviklings- og implementeringsudfordringer, der kan opstå i forbindelse med
projektet. Netværket har også til formål at fastholde fokus og fremdrift i udviklings- og
implementeringsarbejdet.
Medarbejdernetværk
Medarbejdernetværket etableres på tværs af de deltagende kommuner. Formålet med
netværket er, at medarbejderne får lejlighed til at erfaringsudveksle med hinanden, da der kun
vil være 2-4 medarbejdere pr. tilbud, som praktiserer MOVE+ på grund målgruppens
begrænsede omfang.
Proces- og implementeringsstøtte
Formålet med proces- og implementeringsstøtten fra Socialstyrelsen er at understøtte den
enkelte kommune i implementeringen af MOVE+. Socialstyrelsen holder løbende lokale
statusmøder med kommunerne med tilbud om vejledning og sparring på de projektplaner, som
kommunerne udarbejder for projektperioden for arbejdet med MOVE +.
Dataindsamling og dokumentation
Projektkommunerne skal bidrage aktivt til evalueringen af MOVE+ og de dertilhørende
dataindsamlingsaktiviteter. Den indsamlede viden fra de forskellige datakilder skal desuden
inddrages af projektkommunerne som led i den fælles udvikling af indsatsen.
Data tilvejebringes dels gennem brugen af UngMap og TEM, dels gennem evaluators
dataindsamling gennem fx interviews observation, logbøger og spørgeskemaer blandt
projektmedarbejdere, ledere, unge og eventuelt den unges familie eller netværk.
Dataindsamlingen sker i et tæt samarbejde mellem projektkommunerne og Socialstyrelsen.
SØM-kursus
Projektkommunerne tilbydes at deltage i Socialstyrelsens gratis uddannelsesforløb i SØM. Der
er følgende muligheder for kurser og uddannelse:
•
•
•
•

SØM-uddannelse: En dags introkursus for medarbejdere der anvender eller ønsker at
anvende SØM
Opfølgningsworkshop på SØM-uddannelsen: Halvdags opfølgning på SØMuddannelsen med fokus på egen SØM-beregning
Introduktion til SØM for ledere: Halvdags introduktion til ledere, der ønsker et
overordnet kendskab til SØM
Kurser og uddannelse udbydes løbende og tilmelding sker via Socialstyrelsen
hjemmeside: https://socialstyrelsen.dk/tvaergaende-omrader/socialstyrelsensviden/som-og-okonomiske-analyser/som/uddannelse-og-kurser-i-som
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6.5

Evaluering

Projektet evalueres af Socialstyrelsen. Evalueringen af modningsprojektet har dels til formål at
bidrage til udvikling og tilpasning af indsatsen undervejs, og dels bidrage med en afsluttende
vurdering af indsatsens implementering, resultater og omkostninger.
De deltagende projektkommuner skal gennem hele projektperioden bidrage til kvalitativ- og
kvantitativ dataindsamling til evaluering af indsatsen. Data anvendes dels til tværgående
udvikling og kvalificering af indsatsen, de tre nye kerneelementer og implementeringen heraf.
Derudover anvendes data også til en samlet slutevaluering af hele indsatsen på tværs af de
deltagende kommuner. Evalueringen skal bidrage til en vurdering af, om indsatsen lever op til
kriterierne for at iværksætte en afprøvningsfase, jf. Social- og Ældreministeriets Strategi for
udvikling af den sociale indsats.
Som led i evalueringen vil Socialstyrelsen inddrage de deltagende kommuner i tilrettelæggelsen
og gennemførelsen af dataindsamlingen. Det forventes, at data fra brugen af UngMap og TEM
indgår som en del af datagrundlaget i evalueringen. Alle former for måling og dokumentation vil
blive fulgt af en vejledning til, hvordan kommunerne kan indsamle disse. Relevante skemaer og
vejledninger til dokumentation mv. til brug for måling og evaluering vil blive udformet og stillet til
rådighed i projektet.
Kommunerne skal forvente at bidrage i form af:
•
•
•
•
•
•
•

Indsamling af CPR-numre for de unge der modtager indsatsen
Monitorering og dokumentation af implementeringen af MOVE+
Indsamling af data for de resultater, som de unge opnår, herunder TEM dokumentation
og målinger af resultater for de unge
Understøttelse af den kvalitative dataindsamling med deltagende unge og evt.
netværk/familie.
Registrering af indsatsens omkostninger
Deltagelse i interviews eller fokusgrupper med evaluator
Evt. indgåelse af databehandleraftale i overensstemmelse med gældende regler.

Såfremt projekternes gennemførelse og datagrundlag tillader det, vil Socialstyrelsen foretage en
beregning af indsatsens forventede budgetøkonomiske konsekvenser i Den Socialøkonomiske
Investeringsmodel (SØM). Projektkommunerne forventes at bidrage til kvalificering af denne
beregning. Derudover opfordres kommunerne til at deltage i uddannelse om SØM som en del af
kvalificering af økonomien i indsatsen. Dette giver desuden kommunen mulighed for
fremadrettet at kunne anvende modellen i den strategiske udvikling af indsatsen på
socialområdet. Læs nærmere om SØM-kurser tidligere i denne ansøgningsvejledning.

7. Udvælgelseskriterier og
vurdering
Socialstyrelsen vurderer de indkomne ansøgninger ud fra følgende kriterier:
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Vurdering

Udvælgelseskriterier

1. Formål, ansøgerkreds og
målgruppe

Projektets formål, ansøger og målgruppe er inden for
ansøgningspuljens ansøgerkreds og målgruppe.

2. Faglige kriterier

Behandlingstilbuddet har implementeret MOVE individuel
og anvender hovedsagligt MOVE til unge i ambulant
behandling.
Der skal løbende være et tilstrækkeligt antal unge i
målgruppen til at gennemføre flere MOVE+
behandlingsforløb, så behandlerne kan opnå en solid
erfaring med MOVE+ kernelementerne.
Der vil derfor blive lagt vægt på følgende faglige forhold
ved vurderingen af ansøgere:
Kommunens erfaring med at arbejde metodestringent med
MOVE individuel.
Antallet af unge i stofmisbrugsbehandling om året (især
antallet af unge i målgruppen for MOVE+). Hvis det er
muligt, angiver kommunen antallet af unge med profilen
SEIP i 2021.

3. Organisering, ledelse og
ressourcer

Kommunen skal udpege en projektleder for projektet.
Kommunen skal redegøre for sine organisatoriske, faglige
og ledelsesmæssige forudsætninger for at indgå i
metodemodning og pilotafprøvning af MOVE+.
Kommunen skal beskrive, hvordan projektets aktiviteter kan
forankres i kommunen efter projektperiodens udløb.
Der vil især blive lagt vægt på følgende ved vurderingen af
ansøgere:
Kommunens ledelsesmæssige opbakning til
implementering af MOVE+
Kommunen afsætter de tilstrækkelige ressourcer til
implementering af MOVE+ og alle projektets delaktiviteter

4. Motivation

Kommunen skal beskrive motivation for at arbejde med
MOVE+ og særligt de supplerende kerneelementer (gerne
suppleret med evt. særlige erfaringer og viden herom)
Kommunen skal beskrive motivationen for at deltage i et
modningsprojekt og for aktiv medvirken i beskrivelsen og
udviklingen af metoden på baggrund af erfaringer og data.
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Vurdering

Udvælgelseskriterier
Kommunen skal beskrive forventninger til udbytte af
deltagelse i projektet.

4. Forpligtigelser under
projektperioden

I projektperioden forpligter kommunen sig til at være
stringent i anvendelsen af MOVE+ metoden til unge, der er
i målgruppen for metoden. Det betyder, at unge skal
tilbydes MOVE+, når afdækningen viser et behov herfor,
eller behandlerne fagligt vurderer et behov.
Kommunen forpligter sig til at deltage i alle de af projektets
aktiviteter, der er forbundet med metodemodning og
kompetenceudvikling.
Kommunen forpligter sig il at indgå i et samarbejde med
Socialstyrelsen, andre projektkommuner samt
kompetenceleverandør om udvikling og evaluering af
MOVE+.
Kommunen forpligter sig til at deltage i projektets
evalueringsaktiviteter og bidrage til dataindsamling af
indsatsen.

8. Ansøgningsfrist og –
procedure
Ansøgningsskemaet sendes til hram@socialstyrelsen.dk senest onsdag d. 7. september.
Socialstyrelsen forventer at give tilsagn eller afslag på ansøgningerne i september 2022.
Spørgsmål og kontakt
Hvis der er spørgsmål til ansøgningsskemaet eller indhold i modningsprojektet, kan de rettes til
Specialkonsulent Hanne Ramsbøl på telefon 41 93 25 03 eller hram@socialstyrelsen.dk
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