
 

 1 

Side 1/3 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aftalegrundlag for ungementorordning mellem Region 
Midtjylland og 7 faste deltagerkommuner  

 

Beskrivelse af ungementor-funktionen på Hammel Neurocenter 
Der er få unge i den enkelte kommune med erhvervet hjerneskade 
i Region Midtjylland. Derfor er det hensigtsmæssigt at samle speci-
aliserede kompetencer til disse unge på få personer og med mulig-
hed for at gå på tværs af kommunegrænser.  
Ungementorerne blev etableret i 2017 efter en 3-årig projektperi-
ode, der påviste god effekt af denne funktion til unge med erhver-
vet hjerneskade i alderen 15-30 år. Sundhedsstyrelsen anbefalede 
udbredelse af ungementorfunktionen til hele landet, hvor kun Re-
gion Midtjylland har formået at implementere funktionen i drift ef-
ter projektperioden. 
 
2 ungementorer med højtspecialiserede kompetencer deler funkti-
onen på tværs af de kommuner, der anvender ordningen. De har 
udviklet specialiserede kompetencer inden for interventioner med 
de unge, både ift. neurofaglig viden og viden om særlige udfordrin-
ger hos denne målgruppe. Begge ungementorer er blandt andet i 
gang med videreuddannelse indenfor "Åben Dialog" – som metode 
til bl.a. det netværksarbejde, der ligger i funktionen.  
 
De tilbyder både individuel støtte til de unge, men samler også 
unge på tværs af kommunerne, der har gavn af fælleskabet med 
andre unge med erhvervet hjerneskade.  
 
Ungementorerne understøtter de unge der hvor de er særligt sår-
bare – i forbindelse med at flytte hjemmefra, starte uddannelse, 
job, stifte familie og i bibeholdelse, eller opbygning, af deres net-
værk.  
 
De er fleksible i deres mødested med de unge, så det bliver i de un-
ges kontekst, og kan variere deres ydelser alt efter de unges mulig-
heder og ressourcer. Ungementorerne arbejder tæt sammen med 
andre fagpersoner der er omkring den unge i kommunerne. 
74 % af de unge i projektperioden har svaret, at funktionen har gi-
vet mening for dem. Ydelserne har særligt været ifm. start af ud-
dannelse/job, flytning, familiære forandringer eller lignende. 
Fokus for interventionerne med de unge er bl.a. at kunne forvalte 
sin egen energi og strukturere sin hverdag, både i sin fritid, og ifm. 
skole, job og uddannelse.  
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Derudover er behovet for interventioner i den unges netværk vok-
set i funktionen ud fra efterspørgsel fra de unge og kommunale 
fagpersoner, mhp. at minimere ensomhed og isolation med de ef-
terfølgende konsekvenser der kan være af dette for den unge. 
 
For yderligere information om ungementorerne i Region Midtjyl-
land henvises til deres hjemmeside – um.rm.dk 
 

Aftalegrundlag: 
Nedenstående er aftalegrundlag for en 2-årig periode, indgået mel-
lem de kommuner der anvender funktionen fast i Region Midtjyl-
land, gældende fra 1.7.2020 – 30.6. 2022.  
 
Følgende deltagerkommuner indgår i aftalegrundlaget: 
Favrskov, Horsens, Norddjurs, Syddjurs, Silkeborg, Skanderborg og 
Viborg. 
 
Økonomien i ordningen baserer sig på ca. 25-30 forløb årligt, som 
deltagerkommunerne råder over jf. afsnit om udvidet målgruppe.  
 
Øvrige kommuner kan tilkøbe forløb hos ungementorerne, hvis der 
er kapacitet til det hos ungementorerne ift. opgaver hos de faste 
kommuner, der har førsteprioritet af deres ydelser.  
Tilkøb af forløb for de kommuner, der ikke indgår fast i ordningen, 
er af deltagerkommunerne fastsat til 60.000 kr. pr. forløb, der fra-
trækkes deltagerkommunernes udgift til ordningen i det efterføl-
gende år. 
 

Funktion: 
Ungementorerne vil fortsætte med deres funktion og indsatser 
som nu – der både omhandler den individuelle kontakt og inter-
ventioner med den unge, og etablering af netværk med andre unge 
på tværs af kommunerne, som nuværende. Interventionen vil for-
sat være for 1 år pr. forløb. 

Målgruppe: 
I prioriteret rækkefølge: 
 
Første prioritet er fortsat unge med erhvervet hjerneskade – i al-
deren fra ca. 15-30 år, bosat i de kommuner, der har tilkøbt ord-
ningen. Der er mulighed for at gå lidt under- og over aldersgrup-
pen, men fortsat med fokus på den særlige ungegruppe.  

Herefter kan ungementorerne have forløb med unge med langva-
rige følger efter hjernerystelser – det afstemmes fra gang til gang 
med den enkelte kommune, hvilken indsats der er mulig, så det 
ikke får en konsekvens for den først-prioriterede målgruppe. 
 
Udfordres ungementorernes ydelser ved at der kommer for mange 
forløb, foregår en prioritering sammen med deres nærmeste le-
delse, og tages med til årligt evaluerings- og statusmøde med de 
kommuner, der indgår i aftalen. Bliver udfordringen så stor at det 
ikke ser ud til at kunne løses, og ikke kan vente til den årlige evalu-
ering, tager ledelsen af ordningen initiativ til at indkalde til ekstra 
møde med aftalekommunerne. 
 

https://www.rm.dk/sundhed/faginfo/samarbejde-med-kommunerne/ungementor
https://www.rm.dk/sundhed/faginfo/samarbejde-med-kommunerne/ungementor
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Livline – nye aftaler med de unge: 
Der kan, som nu, laves nye aftaler/kontrakter, med de samme unge 
om forlængelse, efter det første år – eller senere i deres forløb, ved 
behov. Det er erfaret at det netop er hvor de unge har et skift – 
flytte hjemmefra, starter uddannelse, stifter familie, eller lign, hvor 
der opstår særlige behov.  

Finansieringsmodel: 
Det er af de deltagende kommuner besluttet, at nedenstående fi-
nansieringsmodel anvendes i den 2-årige periode: 

 

Kombinationsmodel  
 

       Udgift beregnes årligt (bagudrettet): 
- 50 % baseres på andelen af 15-29 årige i deltagerkommunerne (fast beløb) 
- 50 % baseres på det foregående års forbrug (variabelt beløb) 

Ordningen baserer sig på ca. 25-30 forløb årligt, som deltagerkommunerne rå-
der over jf. afsnit om udvidet målgruppe.  

 

       Evt. tilkøbte forløb fra kommuner uden for ordningen (60.000 kr./forløb)    
       fratrækkes den samlede udgift, så deltagerkommunernes udgift reduceres.   

  

 

50 % af udgift: 
 
Fast beløb: 
andel af 15-29 årige 
 
 
 
 

50 % af 
udgift: 

 
Variabelt 
beløb:  
Antal for-
løb i 2019 
 

 Samlet udgift * 
 
 
 
 
 
 
  

Favrskov 30.375 (9 %) 2 82.298  
Horsens 77.625 (23 %) 4  181.471  
Norddjurs 27.000 (8 %) 4 130.846                                           

Silkeborg 67.500  (20 %) 0 67.500                                             

Skanderborg 37.125  (11 %) 1 63.087                                               

Syddjurs 27.000  (8 %) 0 27.000                                              

Viborg 70.875 (21 %) 2 122.798   

Øvrige kommuner -  4 - 

Samlet 337.500 (100%) 
337.500 

(17) 
                                          

675.000  
 

   *  Udgiftsfordelingen i tabellen baserer sig på antal mentorforløb blandt de delta- 
       gende kommuner i 2019 
 
 
Evaluering: 

Status og overblik over antal unge, og prioriteringer ift. målgruppe 
holdes 1 gang årligt – i oktober måned – med alle aftalekommuner 
i den 2-årige periode.  

Juni 2020/ 
Helle Dybkjær 
Leder af ungementorfunktionen, Region Midtjylland. 


