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Region Midtjylland sadler om i 
socialpsykiatrien for børn og unge 
 
Specialområdet vil fremover satse på kortere og mere intensive 
anbringelser og rådgivning. Til gengæld skal det foregå på færre 
matrikler. 
 
Efter en årrække med vigende efterspørgsel har Specialområde 
Socialpsykiatri Børn og Unge (SBU) i Region Midtjylland valgt at 
nytænke området. Områdeledelsen har netop fremsat et forslag, der 
indebærer, at Oustruplund i Kjellerup lukker som institution, og at 
aktiviteterne samles i et nyt gentænkt SBU med to matrikler: 
Himmelbjerggården i Ry og Hald Ege i Viborg. Samtidig ændrer 
specialområdet sin profil markant. 
 
Forslaget er en konsekvens af, at kommunerne i stigende grad er på 
vej væk fra længerevarende døgnanbringelser på institutioner og 
opholdssteder til fordel for familiepleje samt kortere og mere 
intensive forløb, der tager udgangspunkt i børnene og de unges 
nærmiljø. Samtidig har beregninger vist, at specialområdet vil få et 
årligt underskud på 7-8 mio. kroner, hvis ikke der handles. 
 
- Vi har indset nødvendigheden af at skabe en ny profil, som tager 
højde for de behov, som kommunerne har med kortere og mere 
intensive forløb for børn og unge. Det forudsætter faglig 
specialisering og udvikling af et nyt ”gentænkt” SBU, siger 
områdeleder Agnete P. Thomsen. 
 
Målgruppen justeres 
Hidtil har målgruppen for SBU været beskrevet som normaltbegavede 
børn og unge med psykosociale, kognitive og emotionelle 
vanskeligheder. Med det fremlagte forslag vil den fremtidige 
målgruppe være de børn og unge, der har de mest komplekse 
psykosociale udfordringer, herunder problemskabende adfærd og 
misbrug af rusmidler. 
 

Dato 28-7-2014 



 

 
 

Side 2

Fremover vil SBU tilbyde en specialiseret, helhedsorienteret og tidsafgrænset døgn- og 
dagbehandling, specialundervisning og afklaring i forhold til uddannelse og beskæftigelse. 
 
Mere konkret omfatter det: 
 

 Stabilisering, afdækning og behandling med fokus på at udvikle børnene og de unges 
muligheder for inklusion. 

 
 Specialiseret og behandlingsfaglig støtte til familiepleje og på anbringelsessteder tæt på 

barnet eller den unges hjem. 
 

 Specialiseret og behandlingsfaglig støtte til hjemgivelse fra døgnanbringelser. 
 
Indsatsen bliver teoretisk funderet og baseret på evidensbaseret og relevant faglig viden. Der 
vil i den forbindelse ske en faglig opkvalificering, så vi også fremover kan byde ind i forhold til 
de mest komplekse opgaver inden for børne- og ungeområdet. 
 
Intet er besluttet endnu 
Endnu er der ikke truffet endelig beslutning om at lukke Oustruplund eller gennemføre nogle af 
de andre tiltag, som områdeledelsen har foreslået. Forslaget skal først behandles i 
ledelsessystemet i Region Midtjylland og der vil blive gennemført en høringsrunde blandt 
medarbejderne og kommunerne i DASSOS. Endelig skal regionsrådet træffe endelig beslutning 
om en opsigelse af driftsaftalen med Silkeborg Kommune vedrørende Oustruplund.  
 
- De økonomiske realiteter betyder dog, at der under alle omstændigheder skal ske noget, hvis 
vi skal kunne overleve som specialområde på længere sigt, siger Agnete P. Thomsen. 
- Der skal ikke herske tvivl om, at vi som områdeledelse har stor forståelse for, at det er en 
usikker og svær tid, som både brugere og medarbejdere går i møde. Men vi vil arbejde på, at 
vi sammen med sagsbehandlerne kan finde en god løsning for alle vores brugere, siger hun. 
 

 

Tidsplan for processen 
 
1. august: Psykiatri- og Socialledelsen sender forslag til omstilling af SBU til høring 
 
25. august: Høringsfrist for LMU 
 
26. august: Psykiatri- og socialledelsen behandler omstillingsplanen 
 
29. oktober: Regionsrådet behandler spørgsmål vedrørende driftsaftaler  
 
1.-30. nov.: Afklaring af fremtidig ansættelsesmæssigt tilhørsforhold eller eventuel afsked 
 
1. december – og herefter: Varsling af omplacering og eventuel afsked 


