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Veldokumenterede indsatser målrettet
unge i adfærdsvanskeligheder
Socialstyrelsen arbejder for, at indsatserne på det
sociale område skal skabe positiv udvikling i borgerens liv. Derfor støtter Socialstyrelsen udbredelsen
af veldokumenterede indsatser målrettet unge i
adfærdsvanskeligheder: Bl.a. Funktionel Familieterapi (FFT), Multisystemisk Terapi (MST) og Treatment Foster Care Oregon (TFCO).
Disse indsatser har bl.a. vist positive effekter for unge,
der udviser udadreagerende og aggressiv adfærd,
er involveret i kriminalitet eller er i et misbrug. Det er
indsatser, som kan forebygge eller erstatte langvarige
anbringelser på institutioner. Gennem tiltag målrettet
familien, den unge og den unges nære omgivelser
hjælper indsatserne den unge med at komme ud af
vanskelighederne. Vigtige effekter er bl.a., at den
unge kan blive boende hjemme, at den unge forbliver
i uddannelse/beskæftigelse, og at den unge kommer
ud af kriminalitet og misbrug.

Målgruppe:
Indsatserne er rettet mod unge i alderen 12-17 år.
Målgruppen har en eller flere af følgende problemstillinger:
• Udadreagerende og aggressiv adfærd
• Indadreagerende adfærd
• Involveret i kriminalitet
• Misbrugsproblemer
• Pjækkeri og skoletræthed
De unge kan også have andre problematikker som
ADHD og psykosociale problematikker som depression
og ængstelighed, hvilket behandlingen også tager
hensyn til.

Forskel på de tre indsatser:
Valget af indsats afhænger af tyngden af den unges
problemstillinger.
To af indsatserne, FFT og MST, arbejder inden for
grader af problematikker, hvor den unge fortsat

kan bo hjemme hos egen familie. Heraf er FFT den
mindst indgribende indsats, som bliver benyttet til
situationer, hvor intensiteten af den unges problematiske adfærd endnu ikke er så voldsom. I MST
er den unges problemadfærd mere intensiv, og
behandlingen er mere indgribende med ugentlige
møder og telefonisk døgndækning. Den tredje
indsats TFCO er et direkte alternativ til en egentlig
anbringelse og er den mest terapeutintensive indsats.
Alle tre indsatser er kendetegnet ved at være
intensive og tidsbegrænsede.

Teoretisk og metodisk udgangspunkt:
Fælles for de veldokumenterede indsatser er en
systemisk tilgang til den unges adfærd. Det betyder,
at indsatserne ikke alene arbejder med den unge eller
forældrene, men med alle systemerne omkring den
unge; forældre, øvrig familie, skole, venner, naboer og
fritidsliv.
Den unges problematiske adfærd opfattes ikke som
et udtryk for den unges indre dynamik, men i stedet
som udtryk for en reaktion på de relationer og
omstændigheder, som den unge er en del af. I indsatserne arbejdes der derfor med at styrke relationerne
i den unges nære sociale omgivelser. Der arbejdes
særligt med at skabe balance i relationen mellem
forældrene og den unge. Samtidig arbejdes der med
den unges øvrige relationer, som bl.a. udgøres af andre
i familien, skole, venner og naboer. Ræsonnementet
bag denne tilgang i behandlingen er, at ændringer i
rutiner og fastlåste strukturer i de nære relationer
og omgivelser har positiv indflydelse på den unges
adfærd.
Ud over tiltag målrettet forældre, øvrig familie, skole,
mv. fokuserer indsatserne også på træning til den
unge. Træningen støtter den unge i at udvikle sociale
færdigheder og redskaber til at tackle personlige
udfordringer og redskaber til at kunne begå sig i
hverdagen.

Mere information om indsatserne: www.socialstyrelsen.dk/evidens
Socialstyrelsen tilbyder rådgivning om indsatserne og vil gerne i dialog med jer om de veldokumenterede indsatser
målrettet unge. Kontakt undertegnede for mere information eller et uforpligtende møde.
Rasmus Bruun, Specialkonsulent, Socialstyrelsen, Mail: rbru@socialstyrelsen.dk, Tlf: 41 93 24 97
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Det hele er forandret.
I dag er jeg bare glad!
Kasper er 17 år. Han har netop gennemført et
TFCO- forløb, hvilket indebærer, at han i ét år
har været anbragt i en TFCO-træningsfamilie. I
dag bor han hos sin mor og går på produktionsskole. De har valgt at flytte til en ny kommune
for at holde Kasper væk fra det kriminelle miljø,
som Kasper færdedes i før TFCO-forløbet.
Hash, kokain og en dom til ungdomssanktion
Baggrunden for, at Kasper overhovedet er tilbudt et TFCO-forløb, er en dom til ungdomssanktion. Som 15-årig bliver han varetægtsfængslet og dømt for et hjemmerøveri. Han
bliver herefter anbragt på en af kommunens
døgninstitutioner som led i den 2-årige behandlingsdom. På døgninstitutionen gennemgår
Kasper en afrusning. Efter ½ år på døgninstitution stiller kommunen Kasper og hans
forældre over for et valg, som – set i retrospektiv – bliver et vendepunkt i Kaspers liv.
De vælger mellem et TFCO-forløb, hvor man
arbejder med både familien og den unge, og
en fortsat afsoning på døgninstitution.
Kasper og hans forældre vælger TFCO. - De
kan overskue rammen på ét år. ”Da jeg hørte,
at der var en mulighed for, at jeg kunne få
Kasper hjem efter kun ét år, besluttede jeg
mig for at flytte til en ny kommune, så Kasper
kunne komme helt væk fra det miljø, han havde
været i”, fortæller Kaspers mor.
Det er først nu, jeg kan se,
hvor meget jeg blev presset i miljøet
Forud for dommen er Kasper droppet ud af 9.
klasse. Han kommer – ved en socialrådgivers
hjælp – på efterskole, hvor han hurtigt bliver
smidt ud for at sælge hash. Efterfølgende går
han derhjemme i ½ år. Sover til kl. 13 hver dag,
og bryder konsekvent aftaler med forældrene.
Han er på dette tidspunkt misbruger af både
hash, speed og kokain. Han færdes i et belastet
miljø, og begynder at begå kriminalitet. Det
lykkes Kasper at spille de to fraskilte forældre
op mod hinanden og skjule, at han er langt
ude i sit misbrug. ”Det er først nu, jeg kan se,

hvor meget jeg blev presset, mens jeg færdedes
i miljøet”, ræsonnerer Kasper. ” I dag er jeg meget
mere glad, end jeg var dengang”.
100 point for at komme hjem
Kasper starter TFCO-forløbet hos træningsfamilien med at få frataget alle muligheder for
kommunikation med omverdenen: Mobilen og
computeren inddrages. Han får helt undtagelsesvis lov til at ringe til sine forældre og fortælle,
at han er faldet godt til i den nye familie. ”Det
var stramt for mig, at jeg ikke måtte se mine
forældre i den første måned, jeg var i TFCO”,
fortæller Kasper. ”Men jeg kunne ikke have
ønsket mig en bedre plejefamilie”.
I træningsfamilien bliver der sat struktur på
Kaspers hverdag. Han indskrives på en ny
folkeskole, og fuldfører under TFCO-forløbet
sin 9. klasses afgangsprøve. Han får tilmed et
fritidsjob hos en lokal automekaniker. I træningsfamilien bliver der arbejdet intensivt med Kaspers
adfærd gennem pointsystemer og belønning.
Efterhånden bliver der flere og flere lejligheder
til at komme hjem til forældrene i weekender
og ferier. Kun én enkelt gang mister Kasper
retten til at komme på hjemmebesøg, fordi
han ikke har optjent de nødvendige 100 point.
Konsekvensen er hård – både for Kasper og
for hans mor, som havde set frem til en hel
uges vinterferie med sønnen. For Kasper bliver
det den eneste gang, han forsømmer sine
pligter: ”Det var forfærdeligt for mig, at jeg
ikke måtte komme hjem”!
Gennem TFCO-forløbet træner man hele familiens kommunikation, og både Kasper og forældrene deltager i kontinuerlige møder. ”I starten
var jeg meget pirrelig over at skulle snakke
om de ting, jeg havde gjort”, forklarer Kasper.
”At jeg havde truet en mand med en kniv for
at få hans penge. Jeg havde dårlig samvittighed.
Den har jeg sluppet nu. Jeg har også sluppet
den angst, jeg havde ved at gå ud. Ungetræneren tog mig flere gange med ned på gågaden

og til nogle af de belastede områder, hvor jeg
tidligere har færdedes. Så nu har jeg prøvet det”.
Uden TFCO havde jeg været tilbage i misbrug.
Der er ikke nogen tvivl om, at meget har ændret
sig for Kasper og hans forældre. Før TFCO
kunne Kaspers forældre slet ikke tale sammen. I
dag er de enige om at være der for Kasper. De
kan lave aftaler, som vedrører Kasper, og når
faderen kører Kasper hjem, kan han komme
med ind til en kop kaffe. ”Sådan var det slet
ikke tidligere”, forklarer Kaspers mor. Noget
andet, der har ændret sig, er strukturen i hverdagen. Kasper laver aftaler med sin mor, hver
gang han går ud. Og aftalerne skal holdes.
”Jeg skal vide, hvor Kasper går hen og hvornår,
han kommer tilbage”, fortæller Kaspers mor.
”Fordi Kasper har haft gæld i det kriminelle
miljø, bliver jeg altid bange, hvis han er bare
10 minutter forsinket. Heldigvis er Kasper
blevet god til at give besked. Vi er meget bedre
til at snakke sammen nu”. – ”Ja, hundrede..”,
samtykker Kasper.
Noget af det, Kasper husker fra tiden før, han
blev anbragt på døgninstitution er, at konfliktniveauet altid var meget højt. ”- Der er slet
ikke konflikter på samme måde i dag. Vi kan
diskutere, men vi råber aldrig ad hinanden.

Nu kan man snakke med Kasper. Vi var aldrig
kommet hertil, hvis vi ikke havde været gennem
TFCO-forløbet”, slutter Kaspers mor. ”Så hvis
jeg stod over for en anden familie, som havde
problemer ligesom dem, vi har haft, så ville jeg
sige: ”Hvis I vil have rettet op på noget, så vælg
TFCO”! ”- Det har været en succes”, fortsætter
Kasper. ”Alle, vi har arbejdet med, har været
en kæmpe støtte. Hvis jeg ikke havde været
i TFCO, men var blevet på institutionen, var
jeg 100 % sikkert kommet i misbrug igen.”
En fremtid – et liv!
”I dag er jeg glad for at gå i skole”, siger Kasper.
”Jeg er på produktionsskole, hvor jeg er tilknyttet autoværkstedet. Når jeg er færdig på produktionsskolen, skal jeg videre i en uddannelse
til mekaniker. Jeg har regnet ud, at jeg er færdiguddannet som 21-årig”, smiler han.
Da Kasper bliver bedt om at reflektere over,
hvordan hans liv ville have set ud, hvis han
ikke havde fået en dom og var endt i TFCOforløbet, svarer han helt spontant: ”Så var
jeg død- det er jeg sikker på”.

– Navnet i artiklen er ændret, men kendes af
Socialstyrelsen.

TFCO giver
den unge en
ny chance
CASE – HEDEBOCENTRET I HERNING

Sussie Kopp, teamleder, behandlingskoordinator,
Hedebocentret i Herning
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TFCO giver den unge
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Den målgruppe, vi ser inden for TFCO, er unge,
som vi tidligere ville have anbragt i et årelangt
forløb på døgninstitution. Det er unge med
udadreagerende adfærd, et eksperimenterende misbrug, kriminalitet og massive konflikter i
hjemmet. Vi ser også en del introverte piger.
De unge, vi ser på Hedebocentret har typisk et
massivt fravær i skolen. De har store konflikter i
hjemmet og dårlige kammerater. Vi ser desværre ofte, at der bliver en form for fællesskab
omkring elendigheden blandt de unge. Nogle
af de unge får undervejs i TFCO-forløbet stillet
psykiatriske diagnoser. Typisk ADHD, men det
kan også være personlighedsforstyrrelser.
Pigerne lider oftere af eksempelvis spiseforstyrrelser og angst.
Kriminalitet og udadreagerende adfærd
Størstedelen af de unge, vi arbejder med, har
kriminalitet som en problematik, når vi møder
dem. Det kan være stoffer, smårapserier,
tyverier… Vi ser enkelte med ungdomssanktionsdomme. Vi får typisk først de unge, når næsten
alt andet er afprøvet. De fleste drenge har
været i kontakt med politiet, når de kommer
i TFCO. Det samme gælder ikke for pigerne.
TFCO virker rigtig godt på de kriminelle drenge.
Ingen af de drenge, som har fuldført TFCO, har
begået ny kriminalitet, mens de var i programmet. Til sammenligning har to unge, hvis
anbringelser er endt med et sammenbrud,
begge begået ny kriminalitet.
Målet er, at den unge skal hjem at bo
TFCO virker, fordi de unge i en periode kommer
væk fra deres miljø. De får hjælp til rydde op i
deres vennekreds. Der bliver arbejdet massivt
med familiens kommunikation, relation og
problemstillinger. Den unge trænes i positive
adfærdsændringer samtidig med, at familien
modtager familieterapi. De unge kommer
stort set alle med en form for omsorgssvigt
bag sig, og vi bruger f.eks. rigtig meget tid på
samarbejdet med forældrene om at blive bedre

til at holde opsyn med deres barn og monitorere det. Vi siger f.eks. til forældrene: ”Når vi
ringer kl. 2 om natten, så skal du vide, hvor dit
barn er”.
Styrken ved TFCO er, at man har helhedssynet
med sig og dermed arbejder systematisk i
behandlingen af den unge og familien. Udgangspunktet og målet er næsten altid, at de unge
skal hjem at bo igen. Kan de ikke det, kan de
måske kommer på efterskole eller i plejefamilie.
I TFCO er den unge gennem hele forløbet
anbragt i en træningsfamilie, dvs. 9 – 12
måneder som det længste. TFCO arbejder
med tre trin. På trin 1 anbringes den unge i
træningsfamilien. På dette trin isoleres den
unge fuldstændig fra familie og netværk. Trin
2 er rigtig svært for de unge, fordi det er her,
de får noget af friheden tilbage og skal modstå
fristelser. Særligt, hvis de har været i et misbrug.
På trin 3 er det igen svært, fordi det er her, de
unge begynder at komme mere hjem og skal
begynde at færdes i deres tidligere nærmiljø.
Vi har haft en ung, som skulle øve sig i at gå ned
i byen, hvor vi vidste, at hans gamle venner var,
og så skulle han sige til dem: ”Jeg er ude af det
nu, og jeg ønsker ikke at komme tilbage til det
igen”. - Og det accepterede de i miljøet. I dag
er den unge på efterskole. Han er fortsat ude
af misbrug.
Misbrug og manglende forældreopbakning er
de største risici, jeg ser, for at et forløb ikke
gennemføres. Heldigvis ser vi meget få sammenbrud i TFCO. Men anbringelsen er frivillig, og
derfor kan forældrene trække den unge ud,
hvis de ønsker det. Det kan være meget
grænseoverskridende for forældrene at indgå
i et familieterapeutisk forløb. TFCO kræver
hårdt arbejde af familien i alle 9 – 12 måneder,
men de har gennem hele forløbet TFCO at
støtte sig op ad, og TFCO-teamet kan kontaktes
24-7 i alle månederne.

Jeg oplever, at fagpersoner
bliver begejstrede for TFCO
I TFCO arbejder man med pointskemaer. TFCO
handler om at få den unge og familien til at
tage ansvar for eget liv og forvalte det på en
hensigtsmæssig måde. Pointskemaerne
indgår som en aktiv del af denne proces for den
unge og familien. TFCO handler om at finde
motivationen hos den unge. Det er næsten lige
meget, hvad det er, vi skal bare finde noget at
arbejde med. Det kan være svært for udenforstående at forstå omkring evidensprogrammerne, hvordan der arbejdes med forstærkning
(belønning) i forhold til de unge, men man
ved, at det virker, har god effekt og giver
positiv adfærd.
Noget, fagprofessionelle kan synes er mærkeligt, er, at vi holder fejringsmøder. De unge
har fået at vide – indirekte og gennem mange år
- at de er forkerte. De har brug for at få styrket
deres selvværd og selvtillid. Ved fejringsmøder
fremhæver vi alt det gode, som den unge har
gjort i en periode. Vi kan se, at det i starten er
meget svært for forældrene at bidrage med
noget positivt omkring deres barn, men allerede ved andet fejringsmøde er der sket en
ændring, og de kan næsten ikke få sagt nok
gode ting om barnet. - Forældre har ofte også
brug for at høre noget godt om deres barn. De
har hørt så meget negativt gennem årene.
Når den unge får masser af ros, så kan forældrene også få lov til at føle, at de har gjort noget
rigtigt.
Den største udfordring for udbredelsen af
TFCO er nok, at vi arbejder så målrettet med
konsekvens og forstærkning (belønning). Det
kan hurtigt blive misforstået, så folk tager
afstand og tænker ”hvalpetræning”. Men det
virker jo. Det er ærgerligt, hvis man ikke giver

sig tiden til at sætte sig ind i, hvad det rent
faktisk betyder, at der arbejdes med konsekvens og forstærkning. Jeg oplever, at de
fleste fagpersoner, når de først stifter bekendtskab med TFCO, er begejstrede.
Tro på fremtiden og det meningsfulde
i at arbejde i dybden
Forudsætningen for at indgå i TFCO er, at de
unge selv indvilliger i forløbet. Ved indskrivningen spørger vi dem, hvor de ser sig selv
efter TFCO. De fleste svarer rent faktisk, at de
ser deres liv værende mere positivt om et år.
Programmet giver dem en tro på fremtiden.
De har typisk heller ikke så meget tro på
deres forældre, når vi ser dem første gang.
Derfor har det stor betydning for de unge, at
forældrene udtrykker, at de rent faktisk gerne
vil have dem hjem igen efter dette år. Det er
godt for familien, at rammen for anbringelsen
er helt tydelig fra begyndelsen. Havde de
unge ikke været i TFCO, så var de måske ikke
kommet hjem så hurtigt. De var måske først
kommet hjem, den dag de fylder 18 år. Metoden,
og et vellykket forløb i TFCO, kan betyde, at de
kan få mange gode år med deres forældre.
TFCO handler om et helhedssyn, om at få det
hele menneske med. TFCO arbejder intensivt
med familien hele det år, programmet forløber.
Både med den unge, med familien, med søskende og netværket. Derfor kan den unge oftest
komme hjem at bo efter forløbet.
– Det bedste ved at arbejde med evidens er, at
man altid ved, hvorfor man gør, som man gør.
Der er ikke noget, der er tilfældigt. Og man
kan se, at det gør en forskel for de unge og
deres familier – det giver god mening – og
ikke mindst, så VIRKER det.

Case – Hedebocentret i Herning
Sussie Kopp, teamleder,
behandlingskoordinator, Hedebocentret i Herning
Hedebocentret har arbejdet med TFCO i 6 år. Af de 46 familier, der har været visiteret til et TFCO-forløb, har 39 familier
gennemført. En evaluering af TFCOpå Hedebocentret viser, at 19 af de unge efter TFCO er tilbage i egen familie, 8 er
anbragt i plejefamilie, 3 i egen bolig med støtte og 9 er på opholdssted eller efterskole. Kun 3 af de unge, der har
gennemført TFCO, er fortsat i misbrugsbehandling.

Vi vil gerne
mere evidens
i fremtiden
CASE – NYBORG KOMMUNE

Trine Eegholm, Social- og jobcenterchef, Nyborg Kommune
Sune Andersen, teamleder af Børn og Unge, Nyborg Kommune
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Vi vil gerne mere
evidens i fremtiden
Forud for beslutningen om at prøve Treatment Foster Care Oregon, TFCO, har vi haft
nogle unge, som vi har følt, at vi har prøvet
meget med og alligevel har haft rigtig svært
ved at nå ind til. Vi har haft vanskeligt ved at
etablere et samarbejde med familierne omkring disse unge. Derfor har det været
oplagt at prøve TFCO. TFCO er en dyr indsats
her og nu, men har det den effekt, det lover,
er det en god investering.
Nyborg Kommune har tre gange visiteret unge
til et TFCO-forløb. Det er sket inden for de sidste
fem år. Ydelserne er købt ved CESA, Center for
Socialt Arbejde. ”Når vi bruger CESA, kan vi
købe ind, når vi har behovet”, forklarer Sune
Andersen. ”Vi har formentlig ikke børn nok i
målgruppen for TFCO til at uddanne vores
eget personale og vores egne træningsfamilier”,
supplerer Trine Eegholm. ” Når vi bruger CESA,
giver det cirka samme pris, som hvis vi selv havde
uddannet TFCO-familier samt varetaget øvrig
drift af indsatsen. At have træningsfamilier, der
står i tomgang, er for dyrt for os”.
TFCO gør det konkret for familien,
hvad der skal til
”Styrken ved TFCO er, at familierne er med, og
at tanken er, at børnene skal hjem igen. Nogle
gange glemmer man at arbejde med forældrene
- i TFCO er det sat i system. Succeskriteriet er,
at der er en effekt efter det aftalte år. Og at vi
kan iværksætte en mindre indgribende foranstaltning eller blot afslutte foranstaltningen”,
fortæller Sune Andersen. ”Med TFCO bliver
det meget konkret, hvad vi gerne vil hjælpe
familierne med. Der er en åbenhed i forhold
til familien. Forældrene får at vide, at de skal
indgå i forløbet, som varer et år, og at tanken er,
at barnet efterfølgende skal tilbage i hjemmet.
Vi får fortalt, hvad der skal til, for at barnet
kan komme hjem. - Hvad det er, familien skal
have sat flueben ved, og inden for hvilken

periode. Det må være meget befriende for
familien, at de kender tidsrammen. Jeg synes,
det er en helt rigtig bane, vi er på vej ind på”,
understreger Trine Eegholm.
To af tre forløb har været en succes
Af de tre TFCO-forløb, kommunen har gennemført, vurderes de to at have været virkelig succesfulde. Det ene forløb vedrører en 14-årig pige.
Kommunen kender kun familien perifert, da
konflikterne kulminerer, og faderen møder op
i socialforvaltningen med pigen og hendes
kuffert og siger: ”Nu må I tage hende”.
”Pigen havde en voldsomt udadreagerende
adfærd”, fortæller Trine Eegholm. ”Ingen skoler
ville have hende, fordi hun sloges og stjal fra de
andre elever”. Moderen bor uden for kommunen, og faderen er alvorligt syg. Familien var
vanskelig at samarbejde med for de fagprofessionelle, men det lykkedes at få begge
forældre til at indvillige i et TFCO-forløb.
Desværre faldt moderen fra efter få måneder.
”I denne sag valgte vi at forlænge anbringelsen
med ½ år, så pigen kunne færdiggøre sin
skolegang i træningsfamilien – men til almindelig plejefamilietakst”, fortæller Trine Eegholm.
”TFCO-forløbet har givet pigen redskaber til
at kontrollere sin adfærd. Hun bor i dag hos
faderen, og er fri fra foranstaltninger fra kommunen. Styrken ved denne familie har været,
at de intellektuelt er velfungerende. Men de
har haft meget dårlige indbyrdes relationer.”
Den anden sag, kommunen betegner som en
succes, omhandler også en teenagepige.
Pigen stikker af til København i tide og utide,
og færdes i miljøet omkring Istedgade, hvor
hun prostituerer sig. Forældrene kan ikke styre
hende. Hun er anledning til bekymringer både hos forældrene og i kommunen. Pigen
gennemfører TFCO-forløbet med succes. Hun

vender tilbage til hjemmet og genoptager sin
skolegang. Hun har brudt med det miljø, hun
tidligere færdedes i, og sagen er i dag afsluttet
fra kommunens side.
”Det mindst vellykkede TFCO-forløb, vi har haft,
omhandler en dreng på 12-13 år. Moderen er
flyttet hertil med sin nye kæreste, så vi har ikke
kendt familien i særlig lang tid”, fortæller Sune
Andersen. ”Samværsaftalerne mellem forældrene er konfliktfyldte. Faderen vil eksempelvis
ikke udlevere drengen til moderen, når drengen
har været på besøg. Drengen har enkelte erfaringer med hash. Han placeres i en TFCO-træningsfamilie, hvor han flere gange stikker af. Forløbet
ender i et sammenbrud, så for os har det ikke
været en succes. Det har det dog helt sikkert
været for drengen. I dag har han fast bopæl hos
farmoderen i Jylland, og han er tilbage i skole.
TFCO-forløbet har gjort, at vi har kunnet få
forældrene til at samtykke til denne løsning”,
konkluderer Sune Andersen.
”Når vi ikke umiddelbart vurderer TFCO som
værende en succes her, så er det, fordi vi tænker,
at vi nok kunne have nået det samme på andre
måder end gennem TFCO. Det er ikke metodens
skyld alene, at det er gået godt – tiden har
arbejdet for os i denne sag. Det samme er
ikke tilfældet for de to forløb med pigerne. Vi
kunne måske have nået samme mål med dem
gennem anbringelser, men det havde taget
mange flere år”, slutter Trine Eegholm.
TFCO er en investering
”Vi er begyndt med de evidensbaserede programmer, fordi vi har fokus på effekt. Det har
været ledelsens forslag at prøve TFCO, og det
har været nemt at få sagsbehandlerne til at
involvere sig i indsatsen, selvom det giver mere
arbejde. Der er meget kontakt og koordinering
for sagsbehandlerne, når forløbet ikke kører
lige efter bogen. Udgiften til de tre forløb er
afholdt inden for vores egen budgetramme”,
fortæller Trine Eegholm. ”Økonomisk er TFCO
en investering. Man skal tro på, at det har en
effekt. Vi giver 84.000 kroner pr. måned for
forløbet. Vi kan gøre det billigere, hvis vi
arbejder med familien i vores eget Familiehus.
Så effekten skal være der!”.

Den mindst indgribende indsats for barnet
”Strategien for børne- og ungeindsatsen i
Nyborg er, at flere fremover bor hjemme og
er integreret i det normale system. Og at vi
hovedsagligt har tidsbegrænsede anbringelser.
Vi satser på at styrke børn og familier i at leve
så normalt, som det er muligt”, forklarer Trine
Eegholm. ”Nyborg Kommune ligger allerede
på en høj procentsats hvad angår netværksanbringelser - svarende til tal, man har i Sverige.
Det handler om, hvad der er mindst indgribende for barnet. Anbringelser er sjældent lykkelige. For den unges selvværd vurderer jeg, at
det ofte er bedre at blive i familien”, konkluderer
Trine Eegholm
”I dag har vi mange flere forebyggende indsatser, end vi har haft tidligere. Vores satsningsområder for hele kommunen er tidlig indsats,
systematisk indsats og tværfagligt samarbejde”,
understreger Sune Andersen.
”Vi har politisk opbakning til nærmere at
undersøge arbejdet med den svenske model,
og vi arbejder allerede med PMTO i vores
Familiehus. Tendensen er, at vi i fremtiden
skal arbejde med flere evidensbaserede
programmer. PALS i skolen og DUÅ i daginstitutionerne kunne være interessant. Vores
kommunestørrelse gør dog, at vi for mange
programmer kommer til at købe løsningerne,
fordi vi har for få i målgruppen”, slutter Trine
Eegholm.

Case – Nyborg Kommune

Sune Andersen, teamleder af Børn og Unge, Nyborg Kommune
Trine Eegholm, Social- og jobcenterchef, Nyborg Kommune
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