Vejledning til ansøgning om kompetenceudvikling og
rådgivning til implementering af MOVE 2021-2023
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1. Indledning
Som en del af Udviklings- og investeringsprogrammet på voksenområdet (UIP) udbreder
Socialstyrelsen metoden MOVE. MOVE har vist bemærkelsesværdigt gode resultater for unge
i ambulant stofmisbrugsbehandling. Derfor fik 12 kommuner rådgivning til at implementere
metoden MOVE i perioden 2019-2021. Nu får yderligere 7 til 9 kommuner mulighed for at
deltage i udbredelsen af MOVE i perioden 2021-2023. Formålet med udbredelsen af metoden
er, at endnu flere unge fastholdes i stofmisbrugsbehandling, opnår stoffrihed og fastholder
deres behandlingsresultater over tid.
MOVE er afprøvet i ni kommuner som en del af "Metodeprogrammet om
stofmisbrugsbehandling" i perioden 2014 til 2018. Evalueringer viser, at metoden bidrager til
at fastholde de unge i behandling, og 50 pct. af de interviewede unge, der deltog i
evalueringen af MOVE, er stoffri ni måneder efter indskrivning. Desuden viser økonomiske
evalueringer, at MOVE er omkostningseffektiv.
Kommuner kan nu søge om støtte til implementering af MOVE. Implementeringsstøtten
består overordnet af rådgivning fra Socialstyrelsen, kompetenceudvikling og supervision af
kommunens medarbejdere i MOVE. Implementeringsstøtten skal sikre, at metoden
implementeres stringent, så der kan skabes de positive resultater, der er dokumenteret i
afprøvningen af MOVE. Samtidig er der fokus på, at kommunen får forankret metoden som en
del af kommunens almindelige drift.
Dette vejledningsmateriale giver centrale oplysninger, som kommuner skal bruge ved
ansøgning om implementeringsstøtte fra Socialstyrelsen til at implementere MOVE. Blandt
andet beskrives delelementerne i implementeringsstøtten, vurderingskriterier for tildeling af
implementeringsstøtte og praktiske informationer, herunder frist for ansøgning og
muligheden for at stille spørgsmål i forbindelse med ansøgningen.

2. Om MOVE
MOVE er en effektiv metode til stofmisbrugsbehandling til unge mellem 15 og 25 år, som blev
afprøvet i ni kommuner som en del af Metodeprogrammet på stofmisbrugsområdet (201418). Metodeprogrammet blev gennemført med henblik på at styrke det metodiske og
systematiske arbejde i stofmisbrugsbehandlingen og øge anvendelsen af
behandlingsmetoder, der har dokumenteret effekt. Det overordnede formål hermed er, at
flere unge bliver i stofmisbrugsbehandling så længe, de har et behandlingsbehov, at flere
unge bliver stoffrie og flere unge fastholder behandlingsresultaterne over tid.
MOVE er en helhedsorienteret samtalemetode, som skal nedsætte eller bringe problematisk
stofmisbrug til ophør. Udover at fokusere på selve stofmisbruget arbejdes der med at
begrænse eller fjerne de psykiske, fysiske og sociale barrierer, der forhindrer den unge i at nå
det primære mål om stoffrihed eller reduktion af stofmisbruget. Desuden arbejdes der med at
forstærke den unges ressourcer, så det er lettere at stoppe eller reducere stofmisbruget.
Metoden bygger på et tidsafgrænset og struktureret samtaleforløb, som består af en
screeningssamtale, 12 ugentlige behandlingssamtaler og en opfølgende behandling over seks
måneder. Samtaleteknikkerne i metoden er Den motiverende samtale (MI) og Kognitiv
adfærdsterapi (KAT). Målarbejde er centralt i MOVE, og den unges mål og målopnåelse er et
fast tema i alle samtaler.
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Foruden samtaleteknikkerne og arbejdet med mål indgår en række strukturelle
behandlingselementer. De strukturelle elementer består af systematisk udredning med
UngMap, gavekort for fremmøde, sms-påmindelser om behandlingssamtaler, skriftlige
statusbreve og behandlingsplaner, hvor behandlingsmål formuleres sammen med den unge.
Desuden arbejdes der med systematisk monitorering af behandlingseffekten og udviklingen i
de unges trivsel ved hjælp afmåleredskabet TEM (Trivsel- og Effektmonitorering).
UngMap er et udredningsværktøj, som behandlerne bruger i opstarten af et MOVEbehandlingsforløb. Med UngMap-skemaet kan behandleren afdække den unges barrierer og
ressourcer gennem et interview. TEM er et redskab til trivsels- og effektmonitorering.
Kommunernes oprettelse af UngMap og TEM sker i et samarbejde med Center for
Rusmiddelforskning. Kommunerne skal derfor indgå en aftale om brug af redskaberne, inden
kommunerne opstarter unge i MOVE-forløb. Center for Rusmiddelforskning yder både teknisk
og praktisk hjælp med redskaberne. Det er også Center for Rusmiddelforskning, der indsamler
og behandler de data, der bliver indberettet, når kommunerne anvender redskaberne. Læs
mere om redskaberne og se introduktionsvideoer om redskaberne på Behandlingsportalen på
Center for Rusmiddelforsknings hjemmeside.
Behandlingsportalen (Center for Rusmiddelforskning)
Det er kommunalbestyrelsen, der træffer beslutning om at anvende gavekort i kommunens
tilbud om behandling af stofmisbrug. Dermed betragtes muligheden for at anvende gavekort
som en del af det generelle serviceniveau, og brugen af gavekort skal derfor skrives ind i
kommunernes kvalitetsstandarder for den sociale stofmisbrugsbehandling efter § 101 i lov
om social service, jf. bekendtgørelse nr. 1477 af 17. december 2019 om afdækning, gavekort
og kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter § 101 i lov om social service.
En evaluering af MOVE viser, at cirka halvdelen af de unge, der modtager MOVE, bliver stoffri.
Metoden bidrager til at fastholde de unge i behandling, og 50 pct. af de unge, der blev
interviewede i forbindelse med evalueringen af MOVE, er stoffri ni måneder efter
indskrivning. Til sammenligning viser studier, at det gælder ca. 37 procent af de unge i anden
behandling. En undersøgelse viser, at resultaterne i store træk bliver fastholdt efter 21
måneder. Metoden øger desuden de unges trivsel og uddannelsesaktiviteter. De unge har
også færre opmærksomhedsproblemer og begår mindre kriminalitet. Endelig viser
økonomiske evalueringer, at MOVE er omkostningseffektiv. Læs mere om metoden MOVE på
Socialstyrelsens hjemmeside.
MOVE – effektiv behandling af unges rusmiddelproblemer (Socialstyrelsen)

3. Om målgruppen for MOVE
Socialstyrelsen støtter udbredelsen af MOVE til unge i alderen 15 til 25 år, som har et
behandlingskrævende forbrug af stoffer, og som er i målgruppen for individuel, ambulant
stofmisbrugsbehandling efter § 101 i serviceloven.

4. Om implementeringsstøtten
Kommuner, som får implementeringsstøtte fra Socialstyrelsen, tilbydes et forløb, som
målrettes den enkelte kommune. Det samlede forløb strækker sig over to år. Forløbet
indeholder følgende elementer:

3







Forberedelse og behovsafklaring
Rådgivning
Kompetenceudvikling og supervision i metoden
Monitorering af indsatsen
Forankring

Forberedelse
Samarbejdet mellem kommunen og Socialstyrelsen indledes med en afklaring af, hvordan
kommunen ønsker at implementere metoden, og kommunens umiddelbare tanker om
arbejdet med implementeringen præsenteres. Der gennemføres en behovsafklaring og en
indledende drøftelse af organiseringen, og der etableres en styregruppe og et
implementeringsteam i kommunen. Socialstyrelsen anbefaler, at der nedsættes et
implementeringsteam bestående af en leder, projektmedarbejder og nøglemedarbejdere.
Den indledende afklaring munder ud i en plan for implementeringsstøtten. Formålet med
behovsafklaringen er, at kommunen og Socialstyrelsen har en fælles plan for
implementeringsstøtten, som sandsynliggør, at kommunen kan implementere MOVE.
Elementer i behovsafklaringen er:




Indledende kontakt om kommunens ønsker og behov samt aftale om den videre
proces
Parathedsanalyse af kommunens udgangspunkt for at implementere metoden
Etablering af styregruppe og implementeringsteam i kommunen.

Den 25. oktober afholdes et opstartsmøde for kommuner, der indgår i forløb med
implementeringsstøtte fra Socialstyrelsen. Mødet er obligatorisk. På mødet deltager som
minimum leder, projektleder og nøglemedarbejdere.

Rådgivning
Rådgivningen af den enkelte kommune tager afsæt i kommunens konkrete behov og den
implementeringsplan, der udarbejdes. Eksempler på aktiviteter i rådgivningen er:









Indledende møde mellem Socialstyrelsen og ledere med henblik på
forventningsafstemning, afklaring af roller og ansvar mv.
Opstartsworkshop med ledere, medarbejdere og relevante samarbejdsparter i
kommunen
Sparring om kommunens udarbejdelse af implementeringsplan
Løbende statusmøder
Tværkommunale møder med erfaringsudveksling
Telefonisk kontakt mellem Socialstyrelsen og den enkelte kommune for at drøfte
implementeringen, herunder rekruttering af borgere til metoden og samarbejde
mellem ledere og medarbejdere
Forankringsworkshop med ledere, medarbejdere og relevante samarbejdsparter i
kommunen
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Sparring om kommunens udarbejdelse af plan for forankring efter endt
rådgivningsforløb

Kompetenceudvikling i MOVE
Kommuner, som modtager implementeringsstøtte fra Socialstyrelsen, deltager i
kompetenceudvikling i MOVE for medarbejdere og ledere. Socialstyrelsen indgår kontrakt
med de undervisere, som skal varetage kompetenceudviklingen i foråret 2021.
Aktiviteter i kompetenceudviklingen er:


Kompetenceudvikling af alle deltagende medarbejdere i samtaleteknikkerne Den
motiverende samtale og Kognitiv adfærdsterapi samt de strukturelle elementer i
MOVE (seks til otte dage). Der er ikke tale om en komplet uddannelse i
samtaleteknikkerne, men at medarbejderne lærer de samtaletekniske redskaber,
som anvendes i MOVE.



Undervisning i MOVE for ledere (en dag)



Løbende supervision og metodeseminarer for medarbejdere og eventuelt ledere



Uddannelse af lokale supervisorer/train-the-trainers



Undervisning i den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM) med deltagelse af en
økonomimedarbejder og en medarbejder med viden om stofmisbrugsbehandling,
typisk en leder eller projektleder (to dage).

Socialstyrelsen forbeholder sig ret til sammen med kompetenceleverandøren at prioritere i
antallet af medarbejdere, som kommunen kan få uddannet. Prioriteringen vil bl.a. tage afsæt i
det antal borgerforløb med MOVE, som den enkelte medarbejder forventes at varetage efter
endt kompetenceudvikling (case load). Kommunen forpligter sig i den sammenhæng til at
forestå eventuelle udgifter til transport og/eller overnatning i forbindelse med
kompetenceudviklingen. Kommunen forpligter sig endvidere til at starte indskrivning af unge i
behandling med MOVE umiddelbart efter kompetenceudviklingen.
Kompetenceudvikling af medarbejdere i MOVE
Kompetenceudviklingen i MOVE skal sikre, at de involverede behandlere modtager et samlet
udviklingsforløb, som kvalificerer dem til at yde manualbaseret og metodestringent
behandling med MOVE. Det er vigtigt, at alle medarbejdere, uanset uddannelsesbaggrund og
erfaring, deltager i al undervisning tilknyttet MOVE. Formålet er at sikre et fælles fagligt
fundament for metoden og at skabe de bedste forudsætninger for en vellykket
implementering. Medarbejdere, der uddannes, er dem, som konkret skal arbejde med
metoden. Det anbefales, at antallet af medarbejdere, der deltager i kompetenceudvikling i
metoden, tilpasses, så samtlige medarbejdere har et antal borgere i behandling med MOVE
(case load), der gør, at de får tilstrækkelig erfaring med metoden i praksis, og så
kompetenceudviklingen anvendes hensigtsmæssigt og effektivt.
Undervisning i MOVE for ledere
Som led i kompetenceudviklingen fra kompetenceleverandøren får ledere en
undervisningsdag om MOVE, hvor de klædes på til at varetage den faglige ledelse og sparring.
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Som en del af implementeringsstøtten fra Socialstyrelsen tilbydes ledere desuden vejledning i
den organisatoriske ledelse af MOVE, herunder håndtering af implementeringsudfordringer
og drivkræfter for implementeringen og forankringen af metoden. Socialstyrelsen etablerer
også et ledelsesnetværk på tværs af kommunerne, hvor ledere kan dele erfaringer.
Undervisning i MOVE for ledere har til formål at sikre, at lederne har den fornødne viden om
metoden til at varetage faglig og organisatorisk ledelse og sparring. Desuden får ledere
værktøjer til at fastholde fokus på implementeringsarbejdet og prioritering af arbejdet med
MOVE i hele implementeringsfasen og efter perioden med Socialstyrelsens
implementeringsstøtte.
Løbende supervision, metodeseminar og sparringsnetværk
Deltagelse i løbende supervision og metodeseminarer skal bidrage til at styrke
medarbejdernes fortsatte og stringente anvendelse af metoden i hele forløbet samt bidrage
til at medarbejdere og ledere løbende styrker deres kompetencer og får mulighed for faglige
drøftelser undervejs i forandringsfasen.
Frekvensen for løbende supervision og metodeseminarer afstemmes i samarbejde med den
eksterne kompetenceleverandør.
Som led i kompetenceudviklingen oprettes et virtuelt sparringsnetværk for behandlerne, som
kompetenceleverandøren faciliterer. Formålet med netværket er at dele viden på tværs af
kommunerne.
Uddannelse af lokale supervisorer (train-the-trainer-forløb)
Forankringen af MOVE kræver, at kommunerne bliver i stand til selv at vedligeholde deres
metodekompetencer. Der skal derfor i den enkelte kommune uddannes mindst to
medarbejdere, der kan fastholde viden om metoden samt sparre med og uddanne kollegaer i
metoden. I små kommuner, hvor der eksempelvis kun er ansat to medarbejdere i funktionen,
forventes det, at alle medarbejdere deltager i train-the-trainer-forløbet.
Uddannelse af supervisorer/train-the-trainers har til formål at styrke metodestringens i hele
forløbet, også efter ophør af samarbejdet med Socialstyrelsen, og at bidrage til, at
medarbejdere, ledere og nyansatte løbende styrker deres kompetencer. Dette sker med
henblik på at ruste kommunerne til selv at kunne lære nye medarbejdere op i metoden MOVE
ved eventuelle udskiftninger af personale.
Uddannelse i SØM
Uddannelse i SØM er et fast tilbud til de projekter, som finansieres gennem Socialstyrelsens
Udviklings- og investeringsprogram (UIP). SØM anvendes til at beregne økonomiske
omkostninger og konsekvenser ved sociale metoder, og SØM giver dermed viden om,
hvordan MOVE påvirker kommunernes økonomi. SØM er derfor et godt redskab til at skabe
et bedre grundlag for dialog og lokalpolitiske drøftelser. Det anbefales, at en medarbejder,
som har fagligt kendskab til stofmisbrugsområdet, deltager sammen med en
økonomimedarbejder. Læs mere om SØM på Socialstyrelsens hjemmeside.
Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM (Socialstyrelsen)

Monitorering af indsatsen
I henhold til den politiske aftale om Udviklings- og investeringsprogrammet (UIP) skal der ske
en national monitorering af metodeudbredelsen.
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Formålet er at følge, om de metoder, der udbredes, fortsat er virksomme i en kommunal
praksis, og om metoden fortsat lever op til de mål, der knytter sig til udbredelsen af metoden.
Endeligt kan monitoreringen understøtte kommunernes egen brug af data og
resultatdokumentation og dermed kvalificere indsatsen lokalt.
Monitoreringen i UIP anvender hovedsageligt nationale registerdata. Styrken herved er, at
registerdata muliggør at følge borgernes udvikling på relevante outcome-indikatorer over en
længere årrække. Herudover er registerdata både nationalt dækkende og er samtidig
forbundet med en lille indberetningsbyrde for kommunerne, da borgernes progression følges
gennem registerdata fra Danmarks Statistik.
Monitoreringen består af et obligatorisk modul samt et valgfrit modul.
Det er obligatorisk for kommunerne at indberette udvalgte data, herunder CPR-numre, TEMdata og de psykologiske profiler, som UngMap genererer. CPR-nummeret skal muliggøre, at
data kan kobles til nationale registre.
De obligatoriske indberetningskrav vil primært baseres på allerede eksisterende registreringer
fra kommunerne:


CPR-nummer på borgeren



Startmåned for iværksat behandling



Data fra kommunernes registreringer i TEM og UNGMAP (Redskaberne TEM og
UngMap indgår som en del af MOVE-metoden).

Oprettelsen af TEM og UngMap sker i samarbejde med Center for Rusmiddelforskning, mens
Socialstyrelsen vil understøtte monitoreringen med en skriftlig vejledning (bilag om
monitorering), indberetningsskabelon samt løbende rådgivning.
Kommunen kan vælge et valgfrit modul, hvis kommunen ønsker at følge med i målinger af
implementeringen af MOVE. Desuden kan Socialstyrelsen bistå med understøttelse af
kommunens anvendelse af de registrerede data til lokale resultatmålinger.
Måling på implementering af MOVE (lokal fidelitetsmåling)
Kommuner, der ønsker at få belyst, hvorvidt MOVE er implementeret efter intentionen og i
overensstemmelse med metodens manual, kan lave lokale fidelitetsmålinger.
Fidelitetsmålingen kan bruges som et redskab til at skabe struktur og retning i
implementeringsfasen og som en tjekliste for brugen af metodens elementer. Kommunerne
kan således bruge målingen af fidelitet på forskellige niveauer og med forskellige formål.
Det er frivilligt, om kommunerne vælger at lave fidelitetsmålinger, og kommunerne skal selv
indsamle og behandle data. Fra afprøvningen af MOVE i Metodeprogrammet ved vi, at der er
en sammenhæng mellem fidelitet i behandlingen og de unges opnåelse af stoffrihed.
Socialstyrelsen anbefaler derfor brugen af fidelitetsmålinger og yder rådgivning i anvendelsen
af målingerne. Data fra fidelitetsmålingerne vil indgå i implementeringsstøtten i det omfang,
den enkelte kommune ønsker det.
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UngMap og TEM
Som en del af metoden anvendes desuden måleredskaberne UngMap og TEM. UngMap er et
udredningsværktøj, der anvendes ved opstart af et behandlingsforløb. TEM er et
måleredskab, der følger de unges progression (indtag af rusmidler og trivsel) undervejs i
forløbet. Disse indgår som obligatoriske elementer i metoden. Socialstyrelsen og Center for
Rusmiddelforskning stiller systemerne til rådighed. Socialstyrelsen kan bistå med rådgivning i
at gennemføre lokal resultatdokumentation med monitorering af resultater på borgerniveau
med data fra UngMap og TEM. De kommuner, der ønsker det, kan få råd og vejledning til at
gennemføre før- og eftermålinger med disse redskaber. Læs mere om monitorering i bilag om
monitorering.
Bilag om monitorering (Socialstyrelsen)

Forankring
I den sidste del af implementeringsforløbet arbejder Socialstyrelsen og kommunerne
målrettet med forankringen af MOVE i den daglige drift. Blandt andet tilrettelægger hver
kommune, hvordan de vil fremtidssikre det metodiske arbejde i en plan for forankringen af
metoden. Arbejdet med forankring af MOVE tager udgangspunkt i og bygger videre på den
indledende behovsafklaring, implementeringsplanen, gennemførte aktiviteter, data fra
monitoreringssystemet og andre relevante kilder.

5. Målgruppe og ansøgerkreds for udbredelse af MOVE
Målgruppen for implementeringsstøtten er kommuner, som ønsker at omlægge en del af
indsatsen for unge med et problematisk brug af rusmidler til metoden MOVE.
Ansøgerkredsen er kommuner, der ikke har implementeret metoden i forbindelse med det
tidligere Metodeprogram for stofmisbrugsbehandling. Kommuner kan indgå i samarbejde om
driften af MOVE og søge implementeringsstøtte via samme ansøgning.

6. Krav for tildeling af implementeringsstøtte
For at kommunen kan modtage implementeringsstøtte til MOVE skal følgende krav som
minimum være opfyldt:
1.

Kommunen er indforstået med at deltage i samtlige aktiviteter i Socialstyrelsens 2årige rådgivningsforløb.

2.

Kommunen er indforstået med, at ledelse og medarbejdere deltager i den
tilrettelagte kompetenceudvikling i MOVE, og at en økonomimedarbejder samt en
medarbejder, der har viden om kommunens stofmisbrugsbehandling, uddannes i
SØM.

3.

Kommunen er indforstået med at starte indskrivning af unge til behandling med
MOVE umiddelbart efter gennemført kompetenceudvikling og at implementere
samtlige elementer af MOVE.

4.

Kommunen er indforstået med at oprette og benytte UngMap og TEM. Systemerne
bliver oprettet i samarbejde med Center for Rusmiddelforskning.
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5.

Kommunen er indforstået med at levere data til monitorering om borgere, der
modtager MOVE (se bilag om monitorering).

6.

Kommunen er indforstået med at deltage på opstartsmødet den 25. oktober 2021,
med forventet afholdelse i Odense.

7.

Kommunens ansøgning om implementeringsstøtte skal være direktørgodkendt.

Det forventes, at de deltagende kommuner deltager i alle initiativets aktiviteter, og at
ledelsen i de deltagende kommuner afsætter tid til mødeforberedelse inden aktiviteterne, så
alle er forberedte til at deltage. Desuden forventes det, at hver kommune afsætter rimelig tid
til at varetage implementeringen og forankringen af MOVE i kommunen, herunder
sparringsmøder med de deltagende medarbejdere, og at der bliver udarbejdet planer for
implementering og forankring af metoden.

7. Kriterier for tildeling af implementeringsstøtte
Kommunens ansøgning om implementeringsstøtte bliver vurderet i forhold til tre
tildelingskriterier: 1) Målgruppens relative størrelse, 2) kommunens motivation og opbakning
fra ledelsen, 3) rekruttering af målgruppen.
1.

Målgruppens relative størrelse. Kommuner med en særlig stor andel af borgere i
målgruppen for MOVE i forhold til kommunens størrelse vil blive foretrukket til
implementeringsstøtte. I vurderingen af målgruppens relative størrelse indgår
desuden, hvor mange borgere kommunen forventer, at metoden vil blive anvendt
overfor i forhold til antallet af medarbejdere, der uddannes i metoden. For
kommuner, som søger i samarbejde, vil den samlede målgruppe på tværs af
kommunerne blive taget i betragtning. Andelen af borgere i målgruppen vurderes
ved at sammenholde den angivne målgruppestørrelse med antal borgere i
kommunen.

2.

Kommunens motivation og opbakning fra ledelsen. Det vurderes, om det er tydeligt
beskrevet, at der er ledelsesopbakning til at implementere metoden. Det vurderes
endvidere, om det fremgår tydeligt, at kommunen er indstillet på at implementere
samtlige elementer i MOVE, og at kommunen er indstillet på at deltage i samtlige
elementer af implementeringsstøtten og kompetenceudviklingsforløbet.
Kommunen skal være særligt opmærksom på, at brugen af gavekort skal skrives ind i
kommunens kvalitetsstandard for social stofmisbrugsbehandling, jf. Bekendtgørelse
nr. 1477 af 17. dec. 2019 om afdækning, gavekort og kvalitetsstandard for social
behandling for stofmisbrug efter § 101 i lov om social service.

3.

Rekruttering af målgruppen. Det vurderes, om det er sandsynliggjort, at der kan
rekrutteres et tilstrækkeligt antal personer fra målgruppen til at sikre driften af
metoden i behandlingstilbuddet.
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Socialstyrelsen kan tilbyde implementeringsstøtte til maksimalt ni kommuner. Såfremt
Socialstyrelsen modtager ansøgninger fra mere end ni kommuner til implementering af
MOVE, vil Socialstyrelsen prioritere med udgangspunkt i disse tildelingskriterier.

8. Praktiske oplysninger
Ansøgningsfristen er den 24. september 2021. Ansøgerne kan forvente svar på ansøgningen
senest den 7. oktober 2021
Vi forventer, at påbegynde implementeringsforløbet i slutningen af oktober 2021.
Ansøgningsskema kan downloades på Socialstyrelsens hjemmeside.
Skema til ansøgning om uddannelse og rådgivning til implementering af metoden MOVE
2021-2023 (Socialstyrelsen)
Ansøgningsskema udfyldes og fremsendes elektronisk sammen med relevante bilag til
Socialstyrelsen på følgende e-mail: move@socialstyrelsen.dk
Eventuelle spørgsmål vedr. ansøgning kan rettes til Socialstyrelsen på mail til
move@socialstyrelsen.dk eller på telefon til fuldmægtig Stine Kjær (41 93 25 68) eller
fuldmægtig Ditte Jønsson Granat (41 73 08 34).
Socialstyrelsen forbeholder sig retten til at bede om uddybende oplysninger til ansøgningen
efter ansøgningsfristens udløb.
Den 25. oktober 2021 er der opstartsmøde for de kommuner, der modtager
implementeringsstøtte. Deltagelse er obligatorisk for kommunens implementeringsteam.
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