DANSK PSYKOLOG FORENINGS
UNDERSØGELSE AF
PPR-LEDERE OG PPR-PSYKOLOGER 2018
VISIONER OG NUVÆRENDE PRAKSIS I PPR

Forebyggelse og behandling af psykiske problemstillinger
hos børn og unge i PPR
”Jeg tænker at PPR via vores organisering har et uudnyttet potentiale for tidlig indsats.
Indsatser i forhold til den lille bekymring, angst, depression, manglende trivsel, skolefravær”.
(PPR-leder)

”Mange børn og unge får ikke tidlig og tilstrækkelig hjælp mod psykiske lidelser og mistrivsel.
Lad os udnytte, at der er en kapacitet af psykologfaglighed i PPR, der kan løfte opgaven”.
(PPR-psykolog)

Ledere og psykologer i PPR kan og vil tilbyde lettere behandling som en fuldt integreret
del af PPR’s opgaveportefølje


70 % af PPR-lederne ønsker (flere) behandlingsopgaver



90 % af psykologerne ønsker at påtage sig (flere) behandlingsopgaver

PPR er klar til at løse opgaven med tidlig indsats og lettere behandling


Flertallet af PPR-psykologerne vurderer at de har kompetencerne til at yde lettere
behandling



93 % af de resterende mener, at de forholdsvist let kan opkvalificeres hertil
Alle udsagn forudsætter at rammerne i PPR er til det
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Baggrund og formål
Nærværende præsentation er et uddrag af den spørgeskemaundersøgelse, som Dansk Psykolog Forening i
december 2017 har gennemført blandt alle landets PPR-psykologer og PPR-ledere omkring nuværende
praksis og fremtidige visioner for det psykologfaglige arbejde i PPR. Undersøgelsens formål er at opnå viden
om PPR-psykologernes (og ledernes) nuværende organisering, erfaringer og praksis samt deres holdninger
og perspektiver i forhold til fremtidige muligheder for PPR’s funktion og opgaveløsning. Den indsamlede
viden skal kvalificere DP’s politiske indsats vedrørende indhold, arbejdsopgaver og rammer i PPRpsykologernes arbejde, og bredere set sikre en forbedret og mere rettidig og relevant indsats over for børn
og unge med psykiske problemstillinger.

Undersøgelsens omfang
PPR-ledere
Vi har modtaget 43 fulde besvarelser og 11 delvise besvarelser blandt adspurgte PPR-ledere – svarende til en
svarprocent på 59 %. Vi har modtaget besvarelser fra PPR-lerede på tværs af kommuner i hele landet, som det
fremgår af nedenstående tabel.

Region Midtjylland
Region Hovedstaden
Region Syddanmark
Region Sjælland
Region Nordjylland
I alt

PPR-ledere
Antal besvarelser
Antal PPR-funktioner
12
18
15
27
12
20
7
17
8
10
54
92

Svarprocent
67%
56%
60%
41%
80%
59%

PPR-psykologer
Vi har modtaget 508 fulde besvarelser blandt adspurgte PPR-psykologer ansat i en PPR-enhed eller PPRfunktion. Der er i PPR i alt 1.280 årsværk af PPR-psykologer og 2.576 årsværk i alt i PPR på tværs af
fagligheder (bl.a. psykologer, tale/hørepædagoger og fysioterapeuter).

Organisering af PPR-funktionen
For at få overblik over organiseringen af PPR-funktionen på tværs af landets kommuner, har vi spurgt PPRlederne til den organisatoriske forankring af PPR-funktionen. Som det fremgår af nedenstående graf, er
PPR-funktionen primært forankret i PPR-enheder i kommunerne.
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”Vær opmærksomme på, at PPR ikke er en entydig organisatorisk størrelse. Landets PPR-afdelinger er præget af store forskelle hvad angår opgaver og ressourcer og det er lokalpolitisk
bestemt.” (PPR-leder)

Organisatorisk forankring af PPR-funktion

I en PPR-enhed
PPR-funktion organiseret på anden
vis

Bemanding i PPR-funktionerne
PPR-lederne oplyser, at psykologer udgør ca. halvdelen af det samlede antal fuldtidsstillinger i PPRfunktionerne. Der er i gennemsnit ca. 1,15 PPR-psykologer pr. 1.000 børn og unge i de optageområder,
hvorfra vi har modtaget besvarelser fra PPR-ledere. Den procentvise fordeling af antal PPR-psykologer pr.
1.000 børn og unge fordeler sig således på tværs af landet (fra de områder hvor PPR-ledere har afgivet
svar):

PPR-psykologer pr. 1.000 børn og unge
43%

4%
<0,5

54 besvarelser
i alt (ledere)
1,1-1,5
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1,6-2,5

Lettere behandling i PPR-regi
I dette afsnit ser vi nærmere på PPR-ledere og PPR-psykologers perspektiver på mulige fremtidige
opgaver, som kan løses i PPR, såfremt rammerne er til det.
Mange steder arbejdes der i PPR i dag ud fra en konsultativ tilgang, hvor man bl.a. arbejder med
klasseobservation og -interventioner samt supervision og rådgivning til både lærere og forældre
(uddybes i følgende afsnit om praksis i PPR i dag).
I tillæg til den konsultative praksis ser langt størstedelen af både PPR-ledere og PPR-psykologer et behov
for en mere intensiveret og individuelt rettet behandlingsindsats i PPR. Lige over 80 % af PPRpsykologerne svarer, at de ofte eller jævnligt møder børn og unge, som har brug for hjælp til psykiske
problemstillinger. Størstedelen af alle PPR-psykologer vurderer at de i dag, er klædt ordentligt på til at
kunne varetage lettere behandling, mens stort set alle øvrige PPR-psykologer vurderer, at de forholdsvist
nemt vil kunne opkvalificeres hertil. De adspurgte PPR-ledere og PPR-psykologer vurderer altså, at børn
og unge med psykiske problemstillinger med fordel kan tilbydes behandlingsforløb med psykologer i
PPR-regi.
Over halvdelen af de adspurgte PPR-psykologer og hver fjerde af de adspurgte PPR-ledere foreslår
samtidig en styrket konsultativ praksis, hvor psykisk mistrivsel forebygges gennem mere psykologisk
rådgivning, undervisning og supervision af personalet i dagtilbud og skoler, samt yderligere indsatser ift.
læringsmiljøer ved fx at styrke arbejdet med klasserumsinterventioner.

Perspektiver ift. fremtidig opgaveløsning i PPR
I et åbent spørgsmål om hvilke andre eller nye opgaver, der med fordel kunne løses i PPR (såfremt
ressourcerne er til det) har 38 PPR-ledere og 474 PPR-psykologer selv stillet konkrete forslag.
”Jeg tænker at PPR via vores organisering har et uudnyttet potentiale for tidlig indsats. Indsatser i
forhold til den lille bekymring, angst, depression, manglende trivsel, skolefravær”.
(PPR-leder)
”Psykologer tæt på de pædagogiske miljøer har en kæmpe betydning og kan være med til at forebygge at børnene udvikler psykiatriske problemstillinger. Lettere behandlingsopgaver kan med fordel varetages af PPR. Det er en kæmpe fordel, at man som behandlende psykolog også har et nært
kendskab til skole og forældre. ”
(PPR-psykolog)





70 % af PPR-lederne og 80 % af PPR-psykologerne foreslår (flere) behandlingsopgaver
56 % af PPR-psykologerne og 27 % af PPR-lederne foreslår en højere grad af understøttelse
af skolerne/dagtilbuddene.
29 % af både PPR-ledere og psykologer foreslår mere tidlig indsats/forebyggelse
(Antal åbne besvarelser i alt: PPR-ledere: 38 PPR-psykologer: 474)
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Den hyppigst foreslåede nye opgave blandt både PPR-lederne og PPR-psykologerne er (flere)
behandlingsopgaver, mens en betydelig andel også fremhæver potentialet i at styrke PPR-psykologernes
understøttelse af skole og dagtilbud samt den forebyggende indsats. Konkret har PPR-ledere og PPRpsykologer samlet set foreslået, at det kunne være følgende typer af opgaver, som de fremtidigt kunne
arbejde mere med:
Flere behandlingsopgaver






Angst er den hyppigst nævnte problemstilling.
Af øvrige hyppige nævnte: depression, selvskade, sorg, mistrivsel generelt og skolevægring
Individuel behandling
Behandlingsgrupper ift. børn og unge
Behandling af familier/familieterapi også ift. opfølgning efter forløb i psykiatrien

Højere grad af understøttelse af skoler/dagtilbud





Praksisnær rådgivning, sparring og kompetenceudvikling af personale i dagtilbud og skoler
Kontaktpersonordninger
Yderligere indsatser ift. læringsmiljøarbejdet; live supervision, styrkelse af
klasserumsinterventioner (især gruppeinterventioner efterlyses)
Kvalitetssikring af inklusion i skole/dagtilbud

Mere forebyggelse og tidlige, rettidige indsatser




Tværgående forebyggende team
Flere forbyggende indsatser i dagtilbud
Træningsforløb for familier/ undervisning af småbørnsforældre (fokus på håndtering af børn
og unge med socio-emotionelle vanskeligheder)
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PPR-psykologer kan og vil tilbyde behandling
Det er stort set alle PPR-psykologer, der er interesserede i at tilbyde behandling af fx lettere angst og
depression eller kriseintervention, hvis rammerne i deres PPR-funktion er til det.

Er du interesseret i at
tilbyde behandling?

6% 5%
Ja
Nej
Ved ikke/ ikke relevant

89%

Blandt de PPR-psykologer, der har valgt at uddybe deres begrundelse for, at være interesserede i at
tilbyde behandling, er de tre primære begrundelser, at:


Det er vigtigt med helhedsorienteret behandling i nærmiljøet (28 %)



Børn falder i dag mellem to stole. En tidligere behandlingsindsats vil afhjælpe mange
problemer inden de udvikler sig, og dermed vil det lette presset på psykiatrien (23 %)
Psykologerne har de rette kompetencer og behandler allerede mange steder (19 %)
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Prævalens af børn med behov for hjælp til psykiske problemstillinger
Langt størstedelen af PPR-psykologerne vurderer, at de ofte eller jævnligt møder børn i deres arbejde, som
har behov for hjælp til psykiske problemstillinger som fx angst, depression eller andre psykiske lidelser.

Hvor ofte i dit arbejde møder du børn,
som har brug for hjælp til psykiske
problemstillinger?
0%

1%

18%

Ofte/jævnligt
Af og til
Sjældent

81%
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Aldrig

PPR-psykologers muligheder for at løfte opgaven med lettere behandling
PPR-psykologerne er blevet bedt om at forholde sig til udsagnene ”Jeg oplever, at jeg er klædt ordentligt
på til at løfte opgaven med lettere behandling i PPR-regi” og ” Jeg savner støtte og sparring ift. at kunne
varetage opgaven med lettere behandling i PPR-regi”. Blandt de adspurgte PPR-psykologer vurderer over
halvdelen, at de på nuværende tidspunkt vil være i stand til at løfte opgaven med lettere behandling og
ca. halvdelen savner ikke støtte eller sparring.
Jeg er klædt ordentligt på til at løfte opgaven med lettere behandling i PPR-regi
Helt enig
Enig
Hverken enig eller uenig
Uenig
Helt uenig
Ved ikke/ikke relevant
I alt

100
174
109
106
16
3
508

20%
34%
21%
21%
3%
1%
100%

Blandt de PPR-psykologer, som ikke var enige i at de er klædt ordentligt på til at løfte opgaven med
lettere behandling og/eller savner sparring og støtte hertil, vurderede 93 % af dem, at de forholdsvist
nemt kunne opkvalificeres til at varetage opgaven.

PPR-psykologerne, som ikke svarede ”helt uenig” eller ”uenig” til at de nemt kunne opkvalificeres, peger
selv i et åbent spørgsmål på, at opkvalificeringen kan ske gennem:




Opkvalificerende kortere kurser, målrettet PPR-psykologer (68 %)
Supervisionsforløb/sparring med psykologer med behandlingserfaring i forhold til
psykiatriske problemstillinger (40 %)
Efteruddannelse (28 %)
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Praksis i PPR i dag
I undersøgelsen er der også blevet spurgt ind til den nuværende praksis i PPR-funktionerne. Både PPRlederne og PPR-psykologerne er blevet bedt om at vurdere hvilken arbejdsform, de vil betegne som den
dominerende i deres PPR-funktion.

Dominerende arbejdsform PPR-psykologer
Konsultativ

5%

Individuelt udredende

6% 4%

Konsultativ/udredning

52%
27%

Individuelt klinisk rettet
Anden form
Konsultativ, indiv. Udred og
behandling

Det fremgår, at den konsultative arbejdsform vurderes at være den mest dominerende. I den konsultative
arbejdsform arbejdes der bl.a. med klasseobservationer og -interventioner, hvor hele børnefællesskabet,
lærerteam og forældre inddrages mhp. at intervenere i relationer og forbedre trivslen hos eleverne og i
klassen. Der tilbydes tillige supervision og rådgivning af både forældre og lærere.
Lidt under en tredjedel vurderer, at de primært arbejder individuelt udredende. Det er en meget lille
andel af de adspurgte PPR-ledere og PPR-psykologer, der betegner individuelt klinisk rettet arbejde, som
den dominerende arbejdsform. Set i relation til det forrige afsnit om fremtidige mulige opgaver i PPR, er
det altså arbejdet med lettere behandling, der vil være den største udvidelse af arbejdsformer i PPR.
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Udførte arbejdsopgaver og behandlingstilbud i PPR i dag
Både PPR-lederne og PPR-psykologerne er blevet bedt om, at vægte nedenstående typer af
arbejdsopgaver ud fra, hvor meget tid der ca. bruges på opgaverne i deres PPR-funktion.
Vægtning af arbejdsopgaver i PPR-funktion - Gennemsnit
PPR-ledere
Konsultation med forældre og andre professionelle
28 %
Individuel udredning
26 %
Klasserumsinterventioner/ arbejde med understøttelse
19 %
og udvikling af læringsmiljøer
Supervision/møder/konferencer
14 %
Andre opgaver
4%
Kurser/undervisning af andre faggrupper
3%
Terapi/behandling (både individuel terapi, familie- og
3%
gruppeterapi)
Kriseintervention ift. traumebehandling
2%
Besvarelser i alt
47/100 %

PPR-psykologer
26 %
27 %
9%
19 %
7%
4%
6%
1%
508/100 %

Samlet set vurderer både PPR-lederne og PPR-psykologerne, at terapi/behandling er en af de
arbejdsopgaver der i dag bruges mindst tid på blandt ovenstående opgaver.
Når vi spørger PPR-lederne og PPR-psykologerne til, hvilke former for behandlingstilbud de tilbyder i deres
PPR-funktion, er angst den psykiske problemstilling som flest tilbyder behandling for.
I de 20 % af PPR-funktionerne, hvor der ikke tilbydes behandling i dag, oplyser PPR-lederne, at der tilbydes
behandling i andre kommunale enheder. Blandt de 37 % af PPR-psykologerne, som ikke selv tilbyder
behandling, nævner en stor andel, at de har psykologkolleger, som tilbyder behandling.
Behandlingstilbud i PPR
PPR-ledere
Angstlidelser
Vanskeligheder med tidlig tilknytning
ADHD
Autisme/Aspergers syndrom
Udviklingsforstyrrelser
Depression
Vi/jeg tilbyder ikke behandling til problemstillingerne/ de psykiske lidelser
Eventuelt andre problemstillinger/ psykiske lidelser
Spiseforstyrrelser/selvskade
Besvarelser i alt
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73 %
36 %
31 %
29 %
27 %
22 %

Den enkelte
psykolog
53 %
22 %
26 %
25 %
22 %
17 %

20 %
11 %
7%
45/100 %

37 %
16 %
11 %
508/100 %

PPR-funktionernes samarbejdsrelationer og sparring med øvrige parter
Fordele ved samarbejde/sparring med Børne- og ungepsykiatrien:
”Det giver et smidigere samarbejde om børn med psykiske sårbarheder”
”Det giver mere gennemsigtighed og bedre (og hurtigere) behandling”
”Børne-psyk har vi 4 årlige samarbejdsmøder med, hvor vi også kan drøfte sager. Fx børn vi
er i tvivl om vi skal indstille. Det er altid med forældresamtykke”
(Citater fra PPR-ledere)

Fordele ved samarbejde/sparring med almen praksis:
”Tæt samarbejde/sparring er vigtigt fordi der her ofte er manglende enighed om, hvem der
har ansvaret for at handle”
”Det bidrager til et helhedsorienteret syn på de enkelte børn- og familier”
”Det er paradoksalt at PPR ikke ønsker at modtage henvendelser fra praktiserende læger om
børn og unge med psykiatriske symptomer - men i stedet henviser til at lægen kan kontakte
skolen?!”
(Citat fra PPR-ledere)

PPR-lederne er endvidere blevet stillet en række spørgsmål omkring nuværende samarbejdsrelationer og
sparring med andre parter samt deres ønsker hertil. PPR-lederne oplyser, at:




Alle PPR-funktioner har samarbejde med Sundhedsplejersker
Stort set alle PPR-funktioner har samarbejde med Børne- og ungepsykiatrien (> 90 %)
o De resterende ønsker alle at få et samarbejde i gang
Ca. 2/3 har samarbejde/sparring med almen praksis
o 40 % af de resterende PPR-funktioner ønsker et samarbejde med almen praksis

Har I samarbejdsrelationer med følgende?
Sundhedsplejersker
Børne- og unge psykiatrien
Andre kommunale forvaltninger
Almenpraktiserende læge
Privatpraktiserende psykiatere
Privatpraktiserende psykologer
Vi har ikke samarbejdsrelationer til nogle af ovenstående parter
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Ja

Nej

Andel

45
42
42
28
18
14

0
3
3
17
27
31

100 %
93 %
93 %
62 %
40 %
31 %

0

45

0%

Både PPR-lederne og PPR-psykologerne er blevet spurgt om, hvortil de i deres PPR-funktion henviser børn med
problemstillinger af mere psykiatrisk karakter, som de ikke kan tilbyde behandling til i PPR. Her henviser langt de
fleste PPR-funktioner børnene til børne- og ungepsykiatrien, men også andre kommunale behandlingstilbud eller
Socialforvaltningen er steder der henvises til.
Hvortil henviser I børn med problemstillinger af mere psykiatrisk karakter, som har brug for
hjælp, men som I ikke kan/har mulighed for at tilbyde behandling til i PPR?
Henvisningssted
PPR-ledere
PPR-psykologer
Børne- og ungepsykiatrien

98 %

96 %

Kommunale behandlingstilbud

58 %

63 %

Socialforvaltningen

53 %

73 %

Alment praktiserende læge

36 %

44 %

De henvises andre steder hen

18 %

16 %

Frivillige behandlingstilbud

16 %

27 %

Vi har ikke noget sted at henvise dem til

2%

1%

45/100 %

508

Besvarelser i alt
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Skolevægring
Der har i den seneste tid været en stigende opmærksomhed på problematikker omkring skolefravær og
skolevægring. Det er en kompleks og stigende problemstilling, som mange PPR-psykologer kommer i
berøring med. Vi har derfor spurgt psykologerne om deres oplevelse af forekomsten heraf. 71 % af de
adspurgte psykologer møder ofte børn, som har brug for hjælp i forhold til skolevægring og 60 % oplever
at skolevægring generelt har været stigende i løbet af de sidste 1-2 år. Adspurgt om hvad de dominerende
årsager til skolevægringsproblematikker er, svarer 94 % af psykologerne med psykiske og sociale
problemstillinger, heraf primært angstrelaterede problematikker og dernæst socialkognitive
vanskeligheder.
Endelig er PPR-lederne blevet spurgt om hvorvidt deres PPR-enhed/kommune har en særlig strategi og
indsats i forhold til skolevægringsproblematikker. 2 ud af 3 af de adspurgte PPR-enheder meddeler, at de
har en fokuseret strategi for skolevægringsproblematikker. Når vi spørger ind til hvilke
strategier/indsatser de har, viser det sig dog at 1 ud af 3 er ved at udvikle strategien.
Resultaterne af skolevægringsdelen af undersøgelsen er anvendt og præsenteret mere udførligt i en
artikel i det kommende P –psykologernes fagmagasin.
”Skolevægring skyldes et kompleks af samvirkende problematikker”
(PPR-psykolog)

I hvor høj grad oplever du i dit arbejde at
møde børn, som har brug for hjælp i
forhold til skolevægring?
4%
3%

Ofte/jævnligt
Af og til
Sjældent
Aldrig
Ved ikke

Besvarelser i alt: 508
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Er det din oplevelse at skolevægring har
været stigende i løbet af de sidste 1-2 år?

Ja
Nej

13%

60%

Ved ikke/ ikke relevant

Besvarelser i alt: 508
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Kommunal strategi/indsats i forhold til skolevægring?


2 ud af 3 PPR-funktioner har en fokuseret strategi for skolevægringsproblematikker
o Heraf er én ud af tre ved at udvikle strategien
Har I i jeres PPR/kommune en særlig strategi/indsats i forhold til skolevægringsproblematikker?
Ja
31
69 %
Nej
11
24 %
Ved ikke/ikke relevant
3
7%
I alt
45
100 %

Eksempler på strategier:
 Samlede kommunale handlingsplaner (16 %)
 Særskilte konsulenter og/eller taskforce (13 %)
 Samarbejdsmodeller i lokalt tilpassede variationer, indeholdende bl.a. fraværsråds med relevante
parter (10 %)
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