PROJEKTBESKRIVELSE FOR PROJEKT JANUS
Januar 2006, opdateret april 06
PROJEKT FOR BØRN OG UNGE MED SEXUELT BEKYMRENDE ELLER KRÆNKENDE
ADFÆRD 6-18 år
PLAN FOR 01.01.06 - 31.12.09

Baggrund:
Med udgangspunkt i Socialministeriets forlængelse af Projekt JANUS for en 4-årig periode, fremlægges
hermed udkast til projektplan for de kommende 4 år samt tidsplan samt 2 bilag.
Der foreligger 3 statusrapporter (01.04.04; 01.03.05 og 1.04.06) samt særskilt afrapportering af
vidensindsamling 01.04.06
Der foreligger endvidere evalueringsrapport (01.06.05) fra Center for anvendt socialpsykologi, Institut for
psykologi, Københavns Universitet.
Med udgangspunkt i Socialministeriets anvisninger, evalueringsrapportens anbefalinger og projektets
erfarings- og vidensopsamling fra den forløbne periode, tilrettelægges plan for kommende dimensionering af
indsatsen.
Der henvises i øvrigt til Socialministeriets notat om organisatorisk ramme for Projekt JANUS, december 05.
•

Indsatsområde/målgruppe
Børn og unge ml. 6-18 med sexuelt bekymrende eller sexuelt krænkende adfærd overfor børn og deres
familier.
Samarbejde med og vidensformidling i forhold til professionelle, som arbejder med børn og unge
inden for målgruppen.
Uddannelse og supervision til behandlere ude i landet med henblik på forankring af behandling til
målgruppen lokalt forankret.

•

Formål
At forebygge sexuelle overgreb mod børn.
At forebygge (videre-)udvikling af sexuelt bekymrende eller krænkende adfærd hos børn og unge ved så tidlig
indsats som muligt
At videreudvikle interventions- og behandlingsmetoder i forhold til målgruppen
At integrere den viden, som projektet har indsamlet og intensivere vidensformidling, undervisning og
kendskab til projektet med henblik på en mere permanent forankring på landsplan, herunder lokale
behandlingstilbud.

•

Projektbeskrivelse, herunder aktiviteter
Hovedaktiviteter er udredning og behandling af børn/unge og deres familier inden for den udvidede
målgruppe og indsamling og analyse af ny viden om behandlingsmetoder samt intensiveret vidensformidling,
undervisning og supervision med henblik på forankring i det øvrige land;

•

Arbejdsopgaver og målgrupper:
I den kommende projektperiode skal projektet i henhold til Socialministeriets opdrag integrere den viden,
som projektet har indsamlet gennem de forgangne to år ude i landet samt indsamle ny viden om behandling til
mindre børn og børn/unge, der er psykisk udviklingshæmmede. Projektet skal endvidere videreføres i forhold
til den eksisterende målgruppe, som er store børn/unge mellem 12-18 år, der er normalt begavede og ikke har
begået alvorlig kriminalitet.
Projektet skal således videreudvikle behandlingsmetoder, så de også omfatter tilbud til mindre børn og børn
med begavelseshandicap.
Projektet skal endvidere fortsætte og intensivere vidensformidling og kendskab til projektet samt dets metoder
til særligt sagsbehandler, ansatte på anbringelsesstede, psykologer m.v..
Det konstateres at der mangler viden hos sagsbehandlere i kommunerne om problematikken og at der mangler
kvalificeret behandling i resten af landet.
Projektet skal arbejde for en mere permanent forankring af den indsamlede viden på landsplan.
Der udarbejdes intern evalueringsrapport midt i projektperioden, som vil indeholde en gennemgang af den
indsamlede viden samt en status på hvordan udviklingen har været i forhold til at udbrede kendskabet til
tilbuddet blandt professionelle, udvikling af behandlingsmetoder, klienter i behandling m.v.. Der vil ske
ekstern evaluering ved afslutning af projektet. Derudover udarbejdes der årligt en statusrapport.
Statusrapporter og evalueringer skal hhv. dokumentere og følge op på, om der er sket en udvikling i
behandlingsmetoderne samt om der kan registreres en højere grad af kendskab til projektet, og om metoderne,
der er blevet udviklet samt den indsamlede viden, er blevet udbredt til professionelle m.v.
I den første halvdel af projektperioden lægges vægt på videreudvikling af behandlingsmetoder, mens vægten i
sidste halvdel lægges på forankring af projektet. Dog er det således at der også i første halvdel af
projektperioden arbejdes på at få forankret viden i kommunerne, finde nøglepersoner m.v., men det må på
baggrund af de store strukturændringer, som pågår i kommunerne de næste år, forventes at være en
længerevarende proces.
Den tildelte bevilling anvendes bedst muligt i forhold til opdraget ved at tilgodese såvel fortsat behandling af
børn og unge i Projekt JANUS inden for den udvidede målgruppe og dertil knyttet metodeudvikling og
vidensindsamling som udvidet aktivitet i forhold til en målrettet indsats i forhold til udbredelse af kendskab til
projektets behandlingsmetoder til resten af landet. Projektets ansatte skal således varetage såvel
behandlingsopgaver og udvikling af behandlingsmetoder i klinikken som deltage i udvikling af
undervisningsprogram og gennemføre undervisning, supervision og vidensformidling i forhold til
professionelle med henblik på at integrere og forankre viden mere permanent ude i landet.
Projektplan 01.01.06 - 01.04.06:
Udover den fortsatte klinikaktivitet, færdiggøres vidensbearbejdning af de vigtigste data fra klinikken med
afrapportering til Socialministeriet 01.04.06 (3. statusrapport) med særlig vægt på projektets bearbejdning af
den indsamlede viden, samt afrapportering om antal sager, metodeudvikling m.v.: Kvalitativ forskning i form
af kvalitativ analyse af ca. 30 interviews med unge; analyse af behandlingsarbejde i projektet ud fra hhv.
gruppebehandling og journalanalyser. Hertil kommer at testresultater fra ca. 43 unge analyseres og sociodemografisk analyse af forældre m.v. foretages og øvrige væsentlige erfaringer og resultater fra det forløbne
år afrapporteres.
Der pågår således frem til 1.4.06 en intensiv bearbejdning af de indkomne kliniske data fra den første
projektperiode, hvor der i efteråret 05/foråret 06 er afsat særlige ressourcer til forskning (sideløbende med
klinikfunktionen).
Endvidere sker ansættelse af kliniske psykologer i henhold til den nye bevilling i denne periode.
01.04.06 - 31.12.06:
Indsatsområde 1: Psykologisk behandling, vidensindsamling og metodeudvikling:
Der pågår fortsat klinik, metodeudvikling og vidensindsamling i Projekt JANUS.
Implementering af anbefalinger fra evalueringsrapporten sker efter drøftelse med evaluatorerne.
Implementering af ændringer som viser sig aktuelle ud fra den aktuelle videns- og forskningsbearbejdning af
de hidtidige resultater gennemføres. Klinikkens tilbud tilrettelægges i forhold til udvidet målgruppe. Der
fortsættes med videreudvikling af de 5 hidtidige arbejdsopgaver (beskrevet i projektbeskrivelse 03 og
dokumenteret i årsrapporterne):
- Udredning
- Behandling og udvikling af behandlingsmetoder
- Samarbejde og koordinering med professionelle
- Rådgivning og supervision til professionelle
- Vidensindsamling og –formidling

Disse arbejdsopgaver tilpasses og udvikles i forhold til de nye målgrupper.
Der vil således være tale om tre målgrupper:
Den eksisterende målgruppe: Børn/unge mellem 12-18 år, som ikke har begået alvorlig kriminalitet.
Ny målgruppe: Børn mellem 6-12 år med sexuelt bekymrende adfærd.
Tredje gruppe: Børn/unge med psykisk udviklingshæmning/begavelseshandicap.
Som det fremgår af analyse af psykologiske undersøgelser af samtlige børn/unge i projektet (se statusrapport
3), er det projektets hidtidige erfaring at en væsentlig del af de børn og unge, der har været til udredning og
behandling i projektet i den forløbne periode ligger nederst i normalområdet med hensyn til begavelse, og
nogle er mentalt retarderede, hvorfor området med store børn med et vist begavelseshandicap allerede er
tilgodeset i projektet. I den kommende projektperiode vil også 6-12 årige børn være inkluderet i projektets
tilbud
Det skal endelig bemærkes at de hidtidige erfaringer med unge med alvorlig udviklingshæmning peger på, at
støtten til de unge ofte bedst ydes i nær/bomiljøet, hvorfor supervision til de professionelle er relevant.
Projektet vil udarbejde udrednings- og behandlingstilbud som er differentierede i forhold til aldersgrupper:
Børn under ca.12 år med problematisk/bekymrende sexuel adfærd og børn/unge med sexuelt
grænseoverskridende/krænkende adfærd fra ca.12 -18 år samt tilbud til deres forældre. For de yngste børn er
der i særlig grad tale om at forebygge udvikling af egentlig problematisk sexuel adfærd.
Disse arbejdsopgaver suppleres med udvidet aktivitet i forhold til integration af nuværende og kommende
viden (indhøstet i den kommende projektperiode) ved øget forankring i resten af landet.
Indsatsområde 2: Vidensformidling og supervision
Projektets implementering af mere permanent forankring af viden:
Udvikling af arbejdsområde, som indeholder mere systematisk tilbud om forankring af viden om børn og
unge med sexuelt krænkende adfærd, med henblik på mulighed for at regioner, kommuner, organisationer,
institutioner og andre interessenter kan etablere og tilbyde behandling til denne målgruppe, hvis de ønsker det.
De indhentede og analyserede data fra vidensindsamlingen, særligt resultater af psykologisk undersøgelse,
kvalitativ interviewanalyse og gruppebehandling, vil blive anvendt til såvel skriftlig som mundtlig formidling.
Skriftlig via offentliggørelse af resultaterne via hjemmeside, artikler m.v. og mundtligt via foredrag,
undervisning m.v.
Arbejdsopgaven drøftes med KL og andre relevante organisationer og fagpersoner, herunder socialchefer.
Indsats i forhold til resten af landet:
Generel indsats:
- Fortsat deltagelse i nationale og internationale konferencer med foredrag og workshops om
projektets arbejde og ajourføring om ny viden.
- Nye foldere udarbejdes og udsendes til hele landet med oplysning om ny projektperiode og nye
arbejdsopgaver og målgrupper.
- Henvendelse til landets (stor)kommuner og nuværende amter; hhv. henvendelse til socialchefer og
ledere af for børn- og ungeafdelinger i kommunerne og til ledende psykologer med henblik på
information om projektet, om nye muligheder for samarbejde med projektet og opfordring til at
indtænke problematikken i plan for børneområdet.
Fokuseret indsats:
- Udarbejdelse og implementering af kursus/uddannelsesplan for professionelle ude i landet.
- Møder med (udvalgte) kommuner med henblik på implementering af plan for
kontakt/nøglepersoner (jf. bilag 1: Nøglepersonuddannelse, bilag 28 fra statusrapport 2).
- Uddannelses- og netværksmøder igangsættes.
- Fortsat supervisionstilbud til professionelle.
Det må forventes, at kontakt til kommuner og etablering af nøglepersoner er en proces, som vil strække sig
over nogen tid. Det anslås at nøglepersonkontakt - og evt. iværksættelse af uddannelsesmøder - kan
påbegyndes i løbet af året (jf. bilag 1 og tidsplan).
Arbejdet med at samarbejde og koordinere med kommunernes sagsbehandlere fortsættes.
Indsatsområde 3: Socialpædagogisk indsats, vidensindsamling og metodeudvikling i forhold til ansatte
på anbringelsessteder:
Intensiveret samarbejde med døgnanbringelsessteder, herunder med partnerskabet mellem Familieplejen
Frederiksborg Amt og PRO (udgør tilsammen landets største formidler af døgnanbringelser) og andre
interesserede: Det hidtidige samarbejde intensiveres med henblik på fortsat (1) at kunne imødekomme

kommunernes behov for anbringelsessteder til børn og unge inden for målgruppen, (2) deltage i joint venture
projekt med henblik på etablering og udvikling af døgninstitution/opholdssted til unge med sexuel
overgrebsproblematik. Projektet vil kunne bidrage med undervisning, supervision og behandling og indhøste
erfaringer om socialpædagogisk arbejde med disse børn og unge. Den forløbne projektperiode har vist at der
er et særligt og udækket behov for anbringelsesmuligheder til unge inden for målgruppen og i særdeleshed
behov for en døgnanbringelsesmulighed, hvor man målrettet kan arbejde med sexuelt krænkende adfærd hos
børn og unge. (I Sverige har man en sådan institution i Malmø ”Tunagården”, som projektet har besøgt).
Fælles institutionsbesøg i Sverige som inspiration og oplæg til muligt samarbejde fremover mellem de to
institutioner påtænkes som en del af udviklingsplanen for kommende opholdssted.
- supervision, undervisning, behandling, metodeudvikling og vidensindsamling vil være kerneområder i
forhold til en socialpædagogisk institution som ovenfor beskrevet
Denne viden vil sammen med projektets øvrige erfaringer med socialpædagogiske tiltag indgå i
vidensindsamlingen. Projektet har erfaringer fra en række henvendelser fra døgninstitutioner, opholdssteder
m.v. om assistance til udredning af overgreb mellem anbragte børn på opholdssteder/døgninstitutioner, hvor
ydelserne, udover udredning af unge, har været undervisning, supervision mv. til personalet (beskrevet sidst i
statusrapport 3).
01.01.07 - 31.12.08:
Afrapportering/intern evaluering til Socialministeriet 1.4.08
Der arbejdes fortsat indenfor de tre ovennævnte indsatsområder.
vidensbearbejdning/forskning af fortløbende indhentede kliniske data m.v..

Endvidere

foretages

Psykologisk behandling (og vidensindsamling) i Projekt JANUS med henblik på fortsat at udvikle nye
metoder, indhente viden og imødekomme behov for behandling indenfor et (mere) afgrænset geografisk
område end hidtil i takt med at der etableres behandlingstilbud andre steder (hvorved projektet kan anvende
flere ressourcer på supervision, undervisning m.v. og formentlig færre på behandling). Etablering af
behandlingstilbud lokalt forventes at ske i takt med at projektet særligt i sidste halvdel af projektperioden får
etableret vidensforankring i landet.
Vidensformidling, undervisning mv. i forhold til en forankring af viden fortsætter med henblik på at der kan
etableres behandlingstilbud ude i landet.
Etablering af nøglepersongrupper der undervises og superviseres løbende. Da det er en væsentlig del af
projektets opdrag at forankre viden om projektets målgrupper ude i landet, vil det tilstræbes at etablere lokale
faglige netværk som kan iværksætte behandling lokalt (jf. bilag 1) med tilbud om undervisning og supervision
fra projektet.
Der etableres undervisningsforløb som afholdes jævnligt med interne undervisere (Projekt JANUS) og evt.
eksterne undervisere samt evt. etablering af erfa-grupper.
Det påtænkes at udsende jævnligt nyhedsbreve til nøglepersonerne som led i vidensdeling samt forankring.
Socialpædagogisk indsats: Erfaringer fra det socialpædagogiske døgnbehandlingsprojekt samt andre
socialpædagogiske samarbejdspartnere, indsamles fortløbende og kan anvendes i formidling til
døgnanbringelsessteder rundt om i landet samt andre relevante professionelle, herunder sagsbehandlere i
kommunerne.
Vidensbearbejdning/forskning
Systematisk analyse og vidensbearbejdning inden for indsatsområderne behandling, vidensforankring,
socialpædagogisk indsats med hertil knyttet vidensindsamling i landet, foretages med henblik på
afrapportering til Socialministeriet efter de første to år.
I den udstrækning der foreligger resultater fra udrednings- og behandlingsarbejdet fra andre steder i landet,
samles disse fortløbende i Projekt JANUS med henblik på databearbejdning og vidensformidling sammen
med Projekt JANUS’ egne resultater (jf. bilag).
Den systematiske vidensbearbejdning påtænkes indledt i løbet af 07.
Der bør i løbet af ovenstående projektperiode forhandles om mulighed for fremtidig forankring og
finansiering af klinik i Storkøbenhavn.
01.01.09 - 31.12.09:
Der iværksættes ekstern evaluering af projektet i starten af projektåret.
Vægten i denne periode lægges på at få forankret behandlingstilbud lokalt. Dette kan dels ske via
vidensformidling og undervisning, således at man i de enkelte kommuner har kendskab til problemstillingen
og dels gennem etablering af fælles kommunale behandlingstilbud.

Hertil kommer fortsat klinik i Projekt JANUS og vidensindsamling. Afsluttende opsamling af resultater fra
projektperioden foretages.
Resultaterne fra de foregående år må afventes for at kunne dimensionere indsatsen. Resultaterne af de
forløbne år, evalueringen af disse foretages og fremtidig mulighed for finansiering af klinik og
videnscenterfunktion afklares.
Fortsat klinisk virksomhed og vidensbearbejdning med henblik på fortsættelse af klinik i geografisk afgrænset
område sideløbende med øvrige aktiviteter (undervisning, supervision m.v. med henblik på fortsat
implementering af behandlingstilbud landsdækkende) og fortsat videnscenterfunktion.
Det vil formentlig være relevant med klinik som dækker Storkøbenhavn.
Der bør i det afsluttende projektår arbejdes på at få etableret et landsdækkende videnscenter, således at man
også fremover kan samle oplysninger, data og viden om området centralt og sikre at der sker en optimal
vidensdeling og vidensopgradering vedr. behandling af sexuel overgrebsadfærd og forebyggelse af overgreb
mod børn.
•

Operationelle mål/succeskriterier
Se vedlagte tidsplan samt milepæle.
Behandling af ca. 30 unge og deres familier årligt i de første projektår (se nedenfor: Milepæle); Der har i i de
to foregående år været ca 3o aktive sager pr.år. Der udarbejdes oversigt over timeforbrug i sagerne, som
omtalt i statusrapport 3.
Operationalisering af kriterier for behandlingsafslutning; metodeudvikling;(kriterier for behandlingsafslutning
er beskrevet i statusrapporter, se særligt 2)
Behandlingstiltag i forhold til nye målgrupper: Yngre børn og børn med udviklingshæmning;
Etablering af nøglepersongrupper med henblik på forankring af behandling ude i landet.
Udarbejdelse af undervisningsmateriale og operationalisering af kursusaktivitet.
Erfaringsindsamling i forhold til socialpædagogisk indsats og udarbejdelse af uddannelsesmateriale til
nøglepersoner og til relevante uddannelser, herunder Den Sociale Højskole (i samarbejde med SISO

•

Milepæle
Se vedlagte tidsplan og projektbeskrivelse ovenfor
I første halvdel af projektperioden lægges hovedvægten på behandling og videreudvikling af
behandlingsmetoder, mens vægten i sidste
halvdel lægges stærkere på forankring af projektet. Dog således at der også i første halvdel af projektperioden
arbejdes på at forankre viden i
kommunerne, finde nøglepersoner etc. Det anslås at fordeling af projektets timeforbrug på de to hovedydelser
(hhv. behandling m.v. og
forankring m.v.) vil være 2/3 behandling m.v. og 1/3 vidensformidling og forankring i projektets to første år
(06/07). I tredjeåret (08)
dimensioneres indsatsen til at fordele sig ligeligt mellem de to ydelser og i fjerdeåret (09) forventes det at
fordele ressourcerne således at 2/3 anvendes til
forankring, vidensformidling og –indsamling og 1/3 til behandling.

•

Effektvurdering/evaluering
Projektet afrapporterer årligt til Socialministeriet.
Der udarbejdes intern evaluering midt i projektperioden
Der iværksættes ekstern evaluering af projektet i projektets sidste år

•

Samlet tidsforløb/tidsplan
Projektet er forlænget for en 4-årig periode (06-09) med en række nye opgaver; se vedlagte tidsplan for
implementering af disse.

•

De organisatoriske rammer og samarbejdsparter
Der henvises til notat om Organisatorisk ramme for Projekt JANUS
Projektet er fortsat organisatorisk forankret hos UFC Børn og Unge jf. notat om Organisatorisk ramme
december 05. Socialministeriet ønsker at fortsætte de hidtidige organisatoriske rammer for forsøgsprojektet

og bemærker, at der er tale om en pragmatisk organisatorisk løsning som fastholder projektets formål og
uafhængighed, men samtidig letter projektet for en række administrative byrder.
Projektet har en række samarbejdspartnere som der er redegjort for i de årlige statusrapporter.
•

Overvejelser omkring, hvorledes projektet tænkes videreført
Når implementering af projektets viden som påtænkt er forankret bedst muligt ude i landet ved projektets
afslutning (31.12.09) bør der være forhandlet om fremtidig forankring af projektet som behandlingsklinik i
Storkøbenhavn.
Der bør endvidere i det afsluttende projektår arbejdes på at etablere en landsdækkende videnscenterfunktion,
således at man også fremover kan sikre at der sker en optimal vidensdeling og vidensopgradering samt
indsamling af data og viden centralt.
Det antages at den mest hensigtsmæssige organisationsform er at klinik (for Storkøbenhavn) og
videnscenterfunktion er samlet under ét (se også bemærkninger under projektår 09 ovenfor).

•

Budget for de 4 år
Budget fremsendt via regnskabsadministrationen UFC Børn og Unge, København

2006 – kvartal
1.
Projektbeskrivelse
Vidensindsamling for første projektperiode
Statusrapport til Socialministeriet
Orienteringsbrev til kommuner, nye foldere
Behandling af børn/unge
Metodeudvikling
Differentierede behandlingstilbud udarbejdes
Følgegruppemøde
Kontakt til kommuner om nøglepersoner
Møder med udvalgte kommuner
Udarb. af undervisningsmat. til nøglepers.
Udarb. af undervisningsmat. til uddannelsesinst
Opdatering af undervisningsmateriale
Plan for samarbejde om socialpæd. døgninst.
Implementering af socialpædagogisk indsats
Integration af viden/forankring ude i landet
Intensiveret forankring ude i landet/uddannelse
Etablering af nøglepersongrupper påbegyndes
Uddannelses/netværksmøder igangsættes
Supervision/vidensformidling/foredrag
Vidensindsamling bearbejdes
Intern evaluering til Socialministeriet
Forhandling om forankring af projektet
Ekstern evaluering iværksættes
Forankring af projekt og videnscenter
Afsluttende opsamling af resultater
Videreførsel af klinikken
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2008 - kvartal
3.

4.

1.

2.

2009 – kvartal
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