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Samarbejde på tværs gavner både økonomi 
og psykisk syge unge

Opholdsstedet Holmstrupgård, Region Midtjylland og Aarhus Kom-
mune arbejder sammen om projekter, der sparer penge og hjælper 
unge med psykiatriske vanskeligheder til at blive aktører i eget liv. 

Et nyt tæt samarbejde mellem Region Midtjyl-

land og Aarhus Kommune skal hjælpe psykisk 

syge unge til at flytte hjemmefra. Der er tale 

om 15-18 årige, som på grund af  psykiatriske 

vanskeligheder har svært ved at være sammen 

med andre mennesker. De kommer nødigt 

ud ad døren, men sidder hellere hjemme ved 

computeren. Nogle af dem har kun kunnet 

overkomme at gå få timer i skole og har derfor 

ikke afsluttet folkeskolens niende klasse.  

For de fleste i den gruppe unge er døgninstitu-

tion alternativet til at bo hjemme hos forældre-

ne. Men ti unge får nu som de første mulig-

heden for at være med i et femten måneders 

forløb på Daghuset Enggården, som er oprettet 

i et samarbejde mellem Aarhus Kommunes 

Ungdomscenter og Holmstrupgård, som er et 

opholdssted for unge med psykiatriske van-

skeligheder. Efter de femten måneder skulle de 

unge gerne komme i gang med en uddannelse 

eller et job og flytte i et bofællesskab eller for 

sig selv. 

Tæt samarbejde i hverdagen
For at det skal lykkes, arbejder socialpæda-

gogerne på Holmstrupgård tæt sammen med 

ansatte i Aarhus Kommune. I praksis vil det 

sige, at Aarhus Kommunes Handicapcenter 

finder de unge, som de mener er egnede til 

forløbet, mens lærere og faglærere fra Aarhus 

Kommunes Ungdomscenter og socialpædago-

ger fra Holmstrupgård i det daglige underviser 

og støtter de unge i at blive aktører i eget liv.

”Det er unge med komplekse problemstillin-

ger. Derfor er det svært for Aarhus Kommune 

at tilbyde dem tilstrækkelig støtte. Det er unge 

som samtidig ikke er uddannelsesparate eller 

svære de rette skoletilbud til. De har oplevet 

mange nederlag og har ikke tiltro til, at der fin-

des muligheder for dem. Det nye tilbud bygger 

på en helhedsbetragtning af de unge. Hvis det 

kan blive en bro for dem til voksenlivet, er det 

fantastisk”, siger Rikke Wonsyld Boye, fagkon-

sulent i Handicapcentret for børn.

Det særlige ved det nye tilbud til de unge er, at 

de bliver boende hjemme hos deres forældre, 

men tilbringer dagen på Enggården fra klok-

ken 8.30 til 15.30. Her får de en struktureret 

dagligdag med morgenmad, motion, træning i 

indkøb og madlavning og andre færdigheder, 

som er nødvendige, når man skal klare sig selv. 

De får også undervisning i værkstedsfag eller 

fag som matematik eller engelsk, alt efter hvad 

den enkelte unge formår. Undervisningen 

foregår på Holme Nygård skole, som hører 

under kommunens ungdomscenter og ligger i 

gåafstand fra Enggården. De unge bliver fulgt 
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til og fra skole. Og hvis de en dag ikke møder 

om morgenen bliver de hentet. Men ellers får 

de også træning i at køre med offentlige trans-

portmidler.

Faglig og social udvikling
Arbejdsdelingen er, at lærere og faglærere 

tager sig af den faglige undervisning, mens 

Holmstrupgårds pædagoger tager sig af de 

unges sociale udvikling, forklarer projektleder 

Ivan Sloth.

 

”Men vi samarbejder tæt både formelt om 

handleplaner for de unge og uformelt i det 

daglige ved at ringe sammen, når det er nød-

vendigt at tage stilling til et problem. Ligesom 

vi samarbejder om kontakten til forældrene.

Pædagogerne kommer med en viden om unge 

med psykiatriske vanskeligheder, som kom-

munens medarbejdere gerne vil have mere 

af. På den måde er projektet også en del af en 

opkvalificering, så kommunen kan bruge sine 

egne ressourcer bedre”, siger Ivan Sloth.

”Forventningen til de unge er ikke, at de kom-

mer til at klare sig selv 100 procent. Men nogle 

får en niende klasses eksamen, nogle får måske 

HOLMSTRUPGÅRD
Holmstrupgård er en selvejende institution, som har driftsoverenskomst med Region Midtjyl-

land. Den har døgn- og dagbehandling for unge mellem 14 og 23 år med psykiatriske lidelser 

som	skizofreni,	personlighedsforstyrrelser,	spiseforstyrrelser,	opmærksomhedsforstyrrelser	og	

kontakvanskeligheder. Desuden unge voksne 18-30 årige med spiseforstyrrelser.

Holmstrupgård har 120 ansatte og plads til 66 unge.

Forsøget med ti unge på dagtilbud i femten måneder har fået støtte af satspuljen i Social- og 

Integrationsministeriet. Forsøget omfatter fire gange ti unge og skal evalueres efter fire år. Det 

forventes at projektet derefter forankres i et samarbejde mellem Aarhus Kommune, Region 

Midtjylland og Holmstrupgård.

Handicapcentret for børn 

- er myndighedsafdeling i forhold til handicappede børn og unge.

Ungdomscentret 

- tager sig af driftsopgaverne i forhold til udsatte unge. 

Holme Nygaard skole og værksted

- er Ungdomscentrets skole og værksted. Den er normeret til ti elever, som har behov for 

undervisning, der ikke kan opfyldes i andre specialskoletilbud.

Læs mere på www.holmstrupgaard.dk
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en studentereksamen, nogle kommer i arbejds-

praktik, og de fleste kommer forhåbentlig ud 

at bo i et bofællesskab eller måske for sig selv”, 

siger han.

Ikke den bedste løsning for alle
”Der er gode grunde til at undgå, at alle unge 

med psykriatiske vanskeligheder kommer på 

døgnophold”, siger forstander på Holmstrup-

gård Knud Byskov. 

”Det er ikke den bedste løsning for dem alle. 

For nogle unge kan døgnophold være en 

meget indgribende foranstaltning, og vi skal 

passe på med at løse nutidens problemer med 

fortidens løsninger. Det handler ikke altid om 

ressourcer, men lige så meget om, at medarbej-

derne har den nødvendige viden og erfaring 

inden for psykiatri, som de fx har på Daghuset 

Enggården. Så når riget nu fattes penge, er det 

ikke bare negativt, men også en anledning til 

at tænke innovativt og anderledes.

En mellemstation
Den tankegang førte også til et andet projekt, 

som har gavnet både de unge og kommunens 

pengekasse. Det går ud på at give unge, der er i 

døgnbehandling på Holmstrupgård en mel-

lemstation på vej ud til en udslusningsbolig 

eller tilbage til familien”.

 

”Anledningen var, at kommunens medarbe-

dere spurgte: ”Hvordan kan det være, at det 

koster det samme at have de unge i behand-

ling, når de bliver udskrevet, som når de bliver 

indskrevet?” Det faldt sammen med, at vi fik 

mulighed for at bruge en nærliggende præ-

stegård til at afprøve et tilbud med udslusning 

i flere faser med gradvis mindre støtte til de 

unge på vej ud fra døgnbehandling. Det prø-

vede vi med fire unge, og det blev en succes. 

De blev bedre til at klare sig selv og kom i gang 

på Ungdomscentrets skole og værksted”, siger 

Knud Byskov.

Besparelser og kvalitet
I stedet for at være i intensiv døgnbehandling i 

fx tre år, boede de fire unge det sidste år for sig 

selv med mindre støtte. Det gav en besparelse 

på 700.000 kroner om året. Udslusningen var 

en af syv ideer, som kom frem efter en række 

workshops for fagpersoner og andre repræ-

sentanter for Aarhus Kommune og Region 

Midtjylland. 

Formålet var at finde forslag, som kunne redu-

cere kommunens omkostninger med mellem 

fem og otte millioner kroner om året, uden at 

det skulle gå ud over kvaliteten. 

Det er kommunens skøn, at det er lykkedes at 

spare mere end fem millioner kroner.     
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BEDRE OG BILLIGERE
Forskellige fagpersoner fra Aarhus Kommune og Region Midtjylland mødtes i 2010 til en 

række workshops med det formål at finde konkrete forslag til, hvordan kommunen kunne 

mindske sine omkostninger uden at bringe kvaliteten i fare. I processen deltog også konsu-

lenter og brugere, og resultatet blev syv forslag, som socialcheferne i kommunen og regionen 

godkendte.

•	  To forslag handlede om at omlægge indsatsen for voksne med ADHD ved at forkorte 

opholdstiden på højskole fra mellem 3 og 5 år til 2½ år og etablere intensiv specialiseret 

bostøtte i kommunen. Resultatet er blevet, at kommunen bruger færre pladser på Elbæk 

Højskole, men den økonomiske gevinst er svær at opgøre. 

•	  Et forslag var at samle et antal enkeltmandsprojekter til en klynge, så flere borgere indgår i 

samme tilbud. Det gav god effekt, både fagligt og økonomisk. 

•	  Et forslag om at få bedre overblik over viften af tilbud til borgere med sociale problemer i 

kommunen, regionen, andre kommuner og private tilbud førte ikke til ændringer. 

•	  Et forslag om systematisk opfølgning af behandlingen af borgere med fysiske, psykiske 

eller sociale vanskeligheder i døgn- og dagtilbud er i gang med at blive videreudviklet. 

•	  Et forslag om mere fleksibilitet i regionens tilbud til mennesker med senhjerneskader blev 

overhalet af, at mange kommuner tog opgaven hjem for deres egne borgere. 

•	  Forslaget om at udsluse 4-6 unge fra døgnbehandling på Holmstrupgård til eget hjem 

med dagbehandling på Holmstrupgård blev en faglig og økonomisk succes. Det viste sig, 

at flere end beregnet kunne hjælpes gennem støtte i eget hjem kombineret med ambulant 

behandling. 


