
Oplæg til 
Landskonferencen for 
Sundhedsplejersker

Faglig session den 2. maj 2022



UngMod 24-7 
Ungdomsmodtagelse 
i Herning Kommune



Program

• Præsentation af dagens faglige session

• Hvem møder I, af personalet fra UngMod i dag

• Christina giver jer et indblik i UngMod som en samlet enhed -
Baggrund, Målgruppen, Drift, Samarbejdsflader, SoMe platforme,

UngMod i tal.

• Sofie giver et indblik i UngMods arbejde med den mentale sundhed.

• Shabnam giver et indblik i UngMods arbejde med seksuel sundhed. 

• 10. min. til spørgsmål. 



Sofie – Psykolog/Ungerådgiver              Shabnam – Jordemoder/Sexolog           Christina - Socialrådgiver/Koordinator



24/7 Ungerådgivning
2010-2014

Herning kommune med statspuljemidler fra Socialstyrelsen 

Til unge men også med stor fokus på hele familien.

Her var det mental sundhed der var i fokus.



UngMod 24-7
Ungdomsmodtagelse

2014 - 2017

Samarbejde mellem Region Midtjylland.

Med stor inspiration fra de svenske ungdomsmodtagelser.

Seksuel sundhed fik et lige så stort fokus som mental sundhed

Tilbuddet blev anonymt og målgruppen blev børn og unge fra 12 - 25 år. 



UngMod 24-7
Fra 2017

Fast forankret tilbud i Herning Kommune, med bistand fra 
Regionshospitalet Gødstrup – Afdelingen Kvindesygdomme og Fødsler



Målgruppen i UngMod 24-7

• Mental sundhed - 12-25 år med bopælsadresse i Herning Kommune.               
Med et tilbud med op til 6 samtaler. 

• Seksuel sundhed - 12-25 år med tilknytning til Herning Kommune, enten via 
bopæl, arbejde eller uddannelse. Ingen loft på antallet af samtaler. 

Forskellen i målgruppen, er fordi vi har mange ungdomsuddannelser i Herning 
Kommune, det er i den alder de unge begynder at være seksuelt aktive og derfor 
ønsker vi at ramme så bredt som muligt.



SoMe 
platforme: 

Facebook og 
Instagram

Facebook Instagram



Antallet af henvendelser til UngMod,
er steget markant fra 2014 til 2021

Fra 349 til 1005
Svarende til:

187, 97%



Hvordan ser henvendelserne ud, 
fordelt mellem drenge og piger, 

samlet i UngMod i 2021.  

90 % er piger
10 % er drenge



Hvordan er fordelingen af henvendelser 
mellem mental og seksuel sundhed i 2021

Ud af 1005 henvendelser

65% 
Seksuel sundhed

35% 
Mental sundhed



Fald i antal af aborter fra 2014 – 2021
i målgruppen 12-25 år

Fra 103 til 79 aborter 

Svarende til:

23,30%



Figur 1. vises de sociale sager som er samrådsaborter ift. psykosociale 

problemstillinger, hvor vi i Herning står for 2 % af alle samrådsaborter,

i aldrene 15-47 år.

Kilde: Årsrapporten fra 2019 fra samrådssekretariatet



Figur 2. viser det samlet antal af ansøgninger om samrådsaborter, 
her står Herning for 0,5 ansøgninger pr. 10.000 kvinder i alderen 15-47 år.

Kilde: Årsrapporten fra 2019 fra samrådssekretariatet



Fald i antal fødsler fra 2014 – 2021 
i målgruppen 12-25 år

Fra 167 til 121 fødsler 

Svarende til:

27,54%



Markant fald i antallet af fødsler i 
aldersgruppen 15-20 år 

Fra 21 til 4 fødsler 

Svarende til:

80,95%



Hvor har de unge fået kendskab til os fra

TOP 3

1. Venner

2. Egen læge

3. Skole/Uddannelsesinstitutionen



Kontaktoplysninger

UngMod Herning

Markedspladsen 4, 3 sal

7400 Herning

Tlf nr.: 51 83 65 98

Mail: 24-7@herning.dk

www.24-7.herning.dk

mailto:24-7@herning.dk

