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Abstract 
 
UNGMOD repræsenterer en tidlig forebyggende indsats, hvor der tages hånd om de bekymringer, som unge kan 

have, både før de udvikler sig til problemer og når der er behov for evt. interventioner. 

Halsnæs Kommune tog i 2013 initiativ til at etablere en modtagelse med rådgivning og gratis prævention for 

kommunens unge mellem 13-25 år, med det formål at forbedre deres handlekompetencer så de kan tage 

stilling til deres egen (seksuelle)sundhed, trivsel og livskvalitet. 

Målet var at give de unge: 

• Viden om sundhedsforhold 

• Viden om årsager 

• Viden om forandringsstrategier 

• Viden om alternativer og dermed visioner om et godt liv.  

Indsatsen støtter de unge i refleksionen over egen fysisk og psykosocial sundhed, sideløbende med at der bliver 

arbejdet fagligt velfunderet med årsagssammenhænge. 

Ungdomsmodtagelsen er således ikke udelukkende en klinik der uddeler gratis prævention eller en rådgivende 

instans. Det fungerer også som en pædagogisk indsats som styrker alle unge i at tage ansvar for deres egen 

sundhed. Præmissen for at dette fungerer, er at synet på ungdomstid og seksualitet hos de aktuelle fagpersoner i 

modtagelsen holdes levende.  

Resultatet har været at UNGMOD siden 2013 har formået at sænke antallet af uønskede graviditeter, senaborter og 

antallet af unge mødre med 30%. Antallet af fundne klamydiatilfælde er stadigt stigende, hvilket i denne 

sammenhæng er positivt, da der i Danmark ikke er smittesporing på seksuelt overførte infektioner.  

UNGMOD i Halsnæs har fortsat stigende tilslutning og resultaterne af kommunens indsats er markant. 
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Indledning 
 
Halsnæs kommunes unge er seje. De er kompetente og vil gerne tage ansvar for deres sundhed og 

trivsel. De tager ansvar for hinanden. De tager hinanden i hånden og kommer til UNGMOD med deres 

spørgsmål. De overholder deres aftaler og melder afbud i god tid. De viser på alle måder at når man 

bliver mødt med respekt – så respekterer man tilbage. 

Halsnæs kommune etablerede i 2013 ved et samarbejde med Region Hovedstaden og Frederiksberg 

kommune to Ungdomsmodtagelser i hhv. Frederiksværk og på Frederiksberg. Halsnæs kommune 

besluttede i 2014, at tilbyde gratis prævention til UNGMODs brugere. Frederiksberg og Region 

Hovedstaden ønskede, trods positiv tilslutning på Frederiksberg, ikke at fortsætte samarbejdet efter den 3 

årige projektperiode pga. organisatoriske forhold, hvorefter Halsnæs besluttedes at videreføre projektet 

som 100% kommunalt drevet. 

Halsnæs ligger ifølge Sundhedsstyrelsen højt i forhold til landsgennemsnit mht. klamydia, der skal dog 

tages forbehold for at der i Danmark beregnes per 1000 borgere og ikke per testet. Dette betyder at et 

højt klamydiatal blot angiver at testaktiviteten er høj. Da der ikke er smittesporing i Danmark må det 

formodes at testen tages af de unge på eget initiativ. Det høje antal klamydia tilfælde i Halsnæs 

kommune antyder derfor mere end noget andet at de unge tager ansvar for at blive testet.  

Siden kommunen i 2014 via UNGMOD begyndte at give gratis prævention er antallet af unge der har 

modtaget dette steget med ca. 200 %. Den kommunale medfinansiering af aborter er faldet med ca. 50% 

(pga. ændrede opgørelsesregler og krav om anonymitet kan dette ikke opgøres siden 2017, men ved 

den fortsat stigende tilslutning til UNGMOD må det formodes at tallet fortsat er faldende). Antallet af 

unge mødre er i perioden faldet med 30%.  

Den indiskutabelt største udgift en kommune kan have på enkeltindivider er anbringelse af et barn under 

18 år. Det koster ca. 1 million om året. Med ovenstående in mente må det formodes at UNGMODs 

indsats har forhindret børneanbringelser og således sparet kommunen for både menneskelige og 

økonomiske omkostninger. 

Rådgivning omkring livssituation og hjælp med udgiften til prævention, er en hensigtsmæssig måde til at 

nedbringe antallet af anbragte børn. Der er naturligvis forskellige grunde til at børn er udsatte og måske 

ender med en anbringelse, og mange af de børn der bliver anbragt, er naturligvis både planlagte og 

ønskede, da de blev undfanget. Målet med UNGMODS indsats er således at fremme forståelsen blandt 

de unge ud for at seksuel sundhed også er at kunne vælge at få børn, når man ønsker det og at kunne 

tilbyde dem et liv med trivsel.  

Både WHO1 og Sundhedsstyrelsen2 definerer sundhed som det enkelte individs ret til at definere egne 

mål for sundhed. Sundhed er således ikke kun fravær af sygdom. Sundhedsfremme er en anerkendelse 

af individets egen ret til selv at definere målene for adfærdsændringer. 

                                                             
1 https://www.who.int/reproductivehealth/topics/sexual_health/sh_definitions/en/ 
 

2 https://www.sst.dk/~/media/CA0B2ED9165F4C908DB3117BA4764058.ashx 
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MÅL/Problemformulering: 

Formålet med UNGMOD er ved et tværfagligt/tværsektorielt samarbejde:  

- at etablere et tilbud der kan øge indsatsen for at nedsætte antallet af uønskede graviditeter og opspore 

seksuelt overførte infektioner, at antallet af unge mødre reduceres og at de unge i kommunen styrkes i at 

tage ansvar for deres seksuelle og psykosociale trivsel. 

  

Hvad er UNGMOD? 

UNGMOD ligger i et andet fysisk og mentalt rum end f.eks. skolen. Lokalerne skal opfattes som den 

unges eget sted. Ingen spørger, hvorfor man søger dertil. Man behøver ikke at have en formuleret 

problemstilling for at komme til UNGMOD. Personalet arbejder med de opgaver, som de unge kommer 

med. Hvis man lytter, får man lov til at opleve historier fra det virkelige liv, om hvordan det er at være ung i 

vores samfund. Det tager tid at skabe den fortrolighed og det rum. De unge kan komme forbi mange 

gange med rent fysiske spørgsmål om prævention, før tilliden opstår. Ofte er et enkelt spørgsmål fra 

personalet dog nok; ”- men hvordan går du egentlig og har det?”. Når svaret kommer, er det ikke sjældent 

en kaotisk livssituation der afsløres. Bag et menstruationsproblem kan en hel familie i krise ligge skjult, 

men med en social velfungerende facade vendt mod omverdenen. UNGMOD er et trygt sted for unge, 

hvor de på eget initiativ kan henvende sig med deres undren omkring krop og sjæl. 

 

Målgruppe/ Population – inklusionskriterier/eksklusionskriterier 

UNGMOD tager imod alle unge i alderen 12-25 år. Alle henvendelser er i udgangspunkt anonyme, 

med forbehold for lovgivning om underretning. Gratis prævention er forbeholdt borgere i Halsnæs 

kommune og udleveres på apoteket i hhv. Hundested og Frederiksværk. Samtykke fra forældre 

indhentes i forhold til den unges alder, og der føres journal efter gældende lov ved prøvetagning og 

udskrivning af hormonel prævention. Henvendelser fra unge uden for gruppen, dvs. borgere bosat 

udenfor kommunen eller borgere udenfor aldersgruppen bliver ikke afvist, så længe de er brugere af 

kommunen (dvs. f.eks. elever på produktionsskole eller gymnasiet). De bliver dog gjort opmærksom på 

begrænsningerne i ydelser. Grundtanken med UNGMOD er aldrig at afvise, i erkendelse af at 

empowerment3 ligger i at initiativet til kontakt honoreres dvs. aldrig er forgæves. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                          
 

3 Empowerment betyder direkte oversat bemyndige eller sætte i stand til. Det er altså et begreb der sætter 
fokus på processer, hvor igennem mennesker bliver i stand til at modvirke afmagt og afhængighed. Målet er 
det selvstændige og myndige menneske. Empowerment indebærer at give individer ressourcerne til at have 
kontrol og ejerskab over de beslutninger og handlinger der påvirker deres liv og situation. 
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Mål og Relevans 

Målet for UNGMOD er at fremme fysisk og psykisk sundhed, og at styrke unge i identitetsudviklingen, 

så de kan håndtere deres generelle trivsel, kønsidentitet og seksualitet samt at forebygge uønskede 

graviditeter og seksuelt overførte infektioner. Gennem individuelle samtaler og kliniske undersøgelser 

giver UNGMOD unge mulighed for at få rådgivning til at håndtere psykosociale og fysiske 

problemstillinger. UNGMOD er den første af sin art i Danmark, hvor man arbejder med en 

helhedsorienteret tilgang til unge, og med erkendelsen af, at seksuel,- psykosocial sundhed og trivsel 

ikke kan adskilles – særligt i ungdomsårene. Det er en håndsrækning til unge, der ellers ikke ved hvor 

de kan finde en fagprofessionel at tale med om de emner, der optager dem i hverdagen, som de ikke 

trives med, eller f.eks. undlader at gå til egen læge med. UNGMOD giver de unge én indgang til en 

række rådgivningsfunktioner og til at blive hjulpet videre i systemet ved behov. Forudsætningen for 

dette er: 

Ø Tilgængelighed (geografisk og når behovet opstår).                                                                              

Ø Tid                                                                                                                                                   

Ø Normkritisk tilgang i arbejdet med unges seksuelle, reproduktive, fysiske og psykiske 
sundhed4.     

UNGMOD skelner ikke til problematikkens art. De unge skal til enhver tid støttes og opmuntres i 

forhold til at skabe kontakt således at de oplever fordelen ved handling. 

 

Intervention/aktiviteter og antagelser 

UNGMOD beskæftiger én jordemoder med speciale i psykoterapi og klinisk sexologi 23 timer/uge, én 

speciallæge 12 timer/måned. Som noget nyt i 2020 en, efter behov tilknyttet, socialrådgiver. UNGMOD 

fungerer primært på de unges præmisser. Tilgængelighed er således altid mulighed for SMS kontakt, 

med løfte om svar indenfor ca. 24 timer (aldrig absolut lukket i weekenden). Åbent hus for Drop-in hver 

tirsdag mellem kl. 15-17. Udover dette tidsreservation. Der afsættes til første besøg aldrig mindre end 30 

minutter til journaloptag og afdækning af problemstilling. Herefter tilpasses besøgene problemstillingens 

art. Der aftales altid opfølgende besøg i forbindelse med prævention og positive svar på seksuelt 

overførte infektioner. I terapiforløb afsættes ubegrænsede antal besøg af en times varighed, hvilket er 

muligt da det erfaringsmæssigt vides at der sjældent er behov for mere end 3-4 besøg i denne 

målgruppe. Viser det sig at behovet for terapi er større, kan UNGMOD være behjælpelig med at finde 

den rette hjælp for den unge. De unge kommer oftest fordi de har hørt om UNGMOD fra venner, ellers 

kommer de fra egen læge, sundhedsplejerske, pædagoger og med forældre. 

 

                                                             
4 Normkritik er et sociologisk begreb for forskellige metoder der synliggør, kritiserer og forandrer strukturer 
og sociale og sproglige normer, der begrænser individer som ikke falder indenfor det der betragtes som normalt 
i samfundet. Begrebet menes stamme fra den amerikanske pædagog Kevin Kumashiros teorier. Normkritik 
bliver oftest brugt i forbindelse med køn, kønsoverskridende identitet eller udtryk, etniske tilhørsforhold, 
religion, seksuel orientering, funktionshandikap, alder, social klasse, familiestruktur eller geografisk placering. 
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Sociale og økonomiske incitamenter 

I Danmark har vi udmærkede tilbud til unge, der søger hjælp. De fleste kendetegnes dog ved, at de er 

opdelt og udbydes efter en på forhånd formuleret problemstilling; vedrørende seksualitet, 

problemstillinger omkring selvskade, spiseforstyrrelser eller misbrug af forskellig slags. Mange er 

anonyme telefon- eller chatrådgivninger og mange af rådgiverne er frivillige uden krav om specifikke 

uddannelser. Alle disse tilbud er uundværlige, men unge har også brug for at kunne søge rådgivning hos 

en fagprofessionel, der har kvalifikationerne, tiden og rammerne til at informere og yde støtte. Ofte møder 

UNGMOD de unge før der er et egentligt problem – eller en (af samfundet) formuleret problemstilling – 

og det er hér UNGMOD adskiller sig fra andre tilbud. De unges primære henvendelsesårsager er ofte 

med et ønske om at få prævention eller at få foretaget en undersøgelse for seksuelt overførte infektioner 

(SOI). Mange af disse unge får dog, i løbet af samtalen, formuleret et andet behov for hjælp eller støtte. 

Det kan være alt fra mindre problemstillinger til misbrug, (seksualiserede) overgreb, selvskade, 

spiseforstyrrelser, gråzoneprostitution, kønsidentitet etc., kendetegnende er at en voksen aldrig har 

spurgt ind til emnet.  

Ungdomsmodtagelsens brede fokus bevirker desuden at UNGMOD tidligt får kontakt til unge, som er 

særligt udsatte. Formålet med rammen for den individuelle rådgivning er at styrke de unge til selv at 

forholde sig til egen psykosociale og seksuelle sundhed, og på baggrund heraf, foretage 

adfærdsændringer. Den sunde adfærd afhænger ikke kun af mængden af viden som de unge kan få 

igennem UNGMOD, men i højere grad af muligheden for, at den unge reflekterer og tager aktive valg i 

forhold til eget liv og seksualitet. Ved at prioritere tid til rådgivningen og spørge ind til alle dele af den 

unges liv, øger UNGMOD muligheden for handling, ved at give de unge en platform til at få information 

og råd, for dermed, at træffe personlige valg om deres eget liv. Det antages at UNGMODs forebyggende 

og empowerment-fremmende arbejde grundlæggende sparer Halsnæs kommune omkostninger i det 

lange løb. Det er svært at sætte udgifter på dårlig trivsel, men dårlig trivsel kan på sigt betyde fysiske- og 

psykiske belastninger, der kan lede til manglende uddannelse, brug af overførselsindkomster eller 

misbrug af forskellig art. De håndgribelige resultater har UNGMOD allerede vist i form af 30% færre unge 

mødre, 30% færre aborter, flere fundne seksuelt overførte infektioner og dermed en formodet generelt 

bedre trivsel. UNGMOD spiller derfor en anden rolle end andre offentlige tiltag, men fungerer stadig som 

en indgang til andre tilbud. Mange af de unge udtrykker at de ikke ønsker at gå til egen læge med mindre 

de er syge. Derudover ønsker de unge ofte ikke at drøfte seksuel og psykosocial sundhed med deres 

egen læge. Mange udtrykker at de foretrækker at bruge et sted som UNGMOD, som opfylder mange af 

de samme funktioner som hos en praktiserende læge. Den unge kan vælge at være anonym og der er 

fokus på både fysisk og psykosocial sundhed. UNGMOD skal derfor forstås som et supplerende tilbud til 

de praktiserende læger. Det antages således at UNGMOD giver besparelser på psykolog- og 

psykiatribesøg og behandling pga. tilbuddets tidlige indsats. Formålet med UNGMODs struktur fer 

således en formodning om at det tværfaglige samarbejde mellem sundheds- og socialområdet fremmes.  



 

7 

Én indgang og fremmøde som delmål: 
 

Figur 1) herunder illustrerer et eksempel på det optimale tilbud til unge, hvor de kun behøver at forholde 

sig til at ’skulle ind af én enkelt dør til sundhedsvæsenets mange tilbud. Den forholder sig til det, ofte 

uoverskuelige at skulle navigere i de forskellige tilbud der retter sig mod forskellige problemstillinger, som 

den unge ofte ikke selv har nok erfaring at trække på, i forhold til hvilket tilbud der er hensigtsmæssigt i 

en given situation. Figur 2) viser fremmødet i UNGMOD 2013-2019. 

1) 

 

2) 
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Tilbud om gratis prævention – Resultater: 

Halsnæs har, som den første kommune i Danmark, siden 2014 valgt at tilbyde gratis prævention til 

kommunens unge gennem UNGMOD.  Fire parametre underbygger, tilbuddets effekt:  

1. Antallet af besøg steg markant siden kommunen begyndte at tilbyde gratis prævention, hvilket 

indikerer et ikke-erkendt behov hos de unge.  

2. En stor andel af de unge, som henvender sig for at få gratis prævention, kan karakterises som 

udsatte unge. De har enten ikke råd til at købe prævention, eller de prioriterer ikke at afsætte penge til 

køb af prævention. Det etablerede system har haft svært ved at få dem i tale og de har ofte haft svært 

ved at gennemføre en ungdomsuddannelse eller varetage et arbejde. Ved at koble 

præventionstilbuddet med grundig rådgivning(evt. terapi), får UNGMOD kontakt til de sårbare unge. I 

forbindelse med oplæg af spiral er det rutine at anbefale at den unge bliver testet for klamydia og 

gonore. Dermed forøger tilbuddet om gratis prævention antallet af SOI tests og bidrager til at 

nedbringe smitteraten. Halsnæs høje placering i forhold til fundne positive klamydiatest bør derfor 

tolkes positivt, dvs. ”jo flere der testes – jo flere findes der”. Da der ikke er statistik over antal testede, 

beskriver resultatet udelukkende testaktiviteten. I Halsnæs kommune blev der i 2018 fundet 31.7 

klamydia tilfælde per 1000 ung mellem 15 og 29 år. UNGMOD opfordrer alle unge der kommer – 

uanset årsag - til at blive testet. 

3. En stor del af de unge vælger ”længerevarende” præventionsformer – særligt spiraler og p-

stave(LARC). Disse præventionsformer kan ellers være svære at afsætte, da indkøbsprisen er relativt 

høj, men har en holdbarhed der strækker sig over flere år. Allerede efter det første år blev en 

faldende tendens i antallet af uønskede graviditeter noteret på 30%. Ligeledes har der i kommunen 

været en nedgang i uønskede graviditeter, aborter, sen-aborter og antallet af unge mødre på 30%. 

Denne nedgang har stabil siden 2014. UNGMOD har således bekræftet den forskning der påviser 

effekten, når prævention gives gratis, og tilbydes med fagligt velfunderet, normkritisk og styrkende 

individuel rådgivning, hvor der fokuseres på hele den unges livssituation. I Halsnæs Kommune 

tilbyder man alle slags præventionsformer.  

4. Der er ca. 4000 unge i målgruppen og der har, siden åbningen i juni 2013, været 3000 besøg fra 

unge i Halsnæs. I UNGMOD kommer 58% af de unge igen, og det er dermed over halvdelen, der 

kommer mere end en gang forbi UM. Der viser sig altså et meget stort behov blandt de unge i 

Halsnæs.  

Budget:                                                                                                                                          
UNGMODs budget var i 2019 ca. 800.000 kroner, hvoraf størstedelen dækker udgifter til fagpersonalet. 
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Hovedkonklusion 
 
I Sex og Samfunds case-katalog 2019 beskrives en af de målte succeser i UNGMOD/Halsnæs således:  

”- ved at række ud til alle i aldersgruppen, er det lykkedes også at nå den ressourcesvage og/eller udsatte 

del af målgruppen, som lever op til indsatsens ønskede mål.”  

Trivsel og seksuel sundhed er et fokus på trivsel i alle livets faser og handler ikke udelukkende om 

reproduktion og seksuelt overførte infektioner. UNGMOD er utvetydigt en succes, og vigtigst af alt 

udtrykker de unge stor tilfredshed med UNGMOD. Det der særligt tiltaler de unge er at der bliver sat god 

tid af til dem, de har mulighed for at komme igen, at deres henvendelser kan behandles anonymt og de 

føler at de bliver taget alvorligt.  

UNGMODs succes tælles mere i gentagne besøg end i unikbesøg, således forstået at hvis den unge 

henvender sig igen, er det fordi UNGMOD opfylder mange forskellige behov i forhold til sundhed og 

handlekompetencer i den unges liv, alt efter hvor i livet de er.  

 
Forankring af - og vision for UNGMOD 

Ved at reducere antallet af unge mødre, må det formodes at flere unge kommer i uddannelse. Således vil 

beskæftigelsen i denne gruppe øges og antallet af unge kvinder på overførselsindkomst dermed 

reduceres. Der ses flere med multisygdomme på overførselsindkomst end for andre grupper i samfundet 

og dermed en øget ulighed i fysisk og psykosocial sundhed. Antallet af børneanbringelser må dermed 

antages at falde i og med at der ses en øget generel trivsel og øget eget ansvar for sundhed i gruppen af 

unge, hvilket må formodes at følge gruppen videre i livet. 

Derfor bør der fokuseres på: 

• Udvidede åbningstider beregnet efter stigende antal henvendelser. Det antages at årsagen til 

at antallet af unge mødre, uønskede graviditeter osv. ikke er faldet yderligere, kan forklares 

med at ressourcerne i UNGMOD fortsat er begrænsede. Trods ud af huset aktiviteter er 

tilbuddet således endnu ikke er kendt af alle eventuelle brugere i kommunen. 

• Målrettet indsats til forskellige definerede grupper, f.eks. transkønnede, minoritetsetniske, 

unge mødre med mere. 

• Større fokus på tværsektorielt samarbejde og henvisninger indenfor kommunen, og - 

• Samarbejde til kvalitetssikring og på sigt en landsomfattende garanti for Ungdomsmodtagelser 

finansieret på tværs af kommuner og regioner, med Halsnæs som foregangskommune.5  

                                                             
5 Baseret på de gode resultater har UNGMOD løbende fået interessetilkendegivelser fra kommuner i hele landet og i 
skrivende stund eksisterer der en UNGMOD i Herning, samt to lignende tilbud i Fredericia og Vejle, ligesom Bornholm har 
etableret et forsøg med gratis prævention(dog uden rådgivning).  
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Bilag: 
1. Årsopgørelse over UNGMOD 2017 

(pga. omstrukturering i sundhedsplejen er opgørelserne over 2018 og 2019, stadig under 
udarbejdelse) 

2. Forandringsmodel  
3. Videodokumentation – ”ungeudtalelser” 
Malou:   https://www.youtube.com/watch?v=0ptZmtIl6qs&t=1s 
Kaja:  https://www.youtube.com/watch?v=RHo7H6EWmpA&t=55s  
Jacob:  https://www.youtube.com/watch?v=H_DYO8uq5fE&t=14s 



 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

”Hvad skulle jeg gøre uden UNGMOD? Hvordan skulle jeg komme 
videre? Videre jo, men hvordan var det gået? Tænk alle de unge 
mennesker, som ikke har haft muligheden eller kender til dette 

vidunderlige sted!” 
(ung bruger) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Udarbejdet af: 
Gabriela Rehfeld, jordemoder, psykoterapeut, klinisk sexolog og daglig leder af 
UNGMOD 
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