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Forord

KL offentliggjorde i marts 2013 

debatoplægget ”Investér før det 

sker”, fordi vi ønsker et fokus-

skifte i socialpolitikken. Vi ønsker 

en social politik, hvor vi satser 

på tidlige indsatser og fremskudt 

støtte der, hvor barnet, den unge 

og den voksne er til hverdag. Vi 

fastholder titlen til dette udspil, 

fordi vi mener, at der både er god 

livskvalitet og god samfundsøko-

nomi i forebyggelse og tidlige 

målrettede indsatser. 

Debatoplægget fra marts sætter 

entydigt retning på dét, som 

vi i kommunerne gerne vil med 

socialpolitikken. I nærværende 

udspil fokuseres der på, hvordan 

vi fører vilje og tanke videre til 

konkret handling.

Der er fem hovedtemaer i udspil-

let: 

 Vi mener, at socialpolitikken 

begynder i familien, og at en 

kvalificeret, specialiseret og 

målrettet indsats i familiens 

nærmiljø er vejen frem. Der 

skal mere fokus på de sociale 

risikofaktorer hos børn og 

voksne – og vi skal blive 

bedre til at have en helheds-

orienteret tilgang til familien. 

 Vi lægger vægt på, at borge-

ren som udgangspunkt er 

den fremmeste ekspert i 

sit eget liv. Kommunen skal i 

højere grad agere som facili-

tator og sikre, at der kommer 

kød og blod på ”samska-

belsen” med borgeren selv, 

netværket og civilsamfundet. 

Vi skal samtidig være åbne 

over for de muligheder, der er 

i virtuelle sociale netværk og i 

socialteknologien.

 Vi skal satse på at skabe 

fremskudte indsatser, hvor 

borgerne opholder sig. En 

tidlig fremskudt indsats bety-

der, at forebyggelse bliver en 

realistisk mulighed og sikrer, 

at problemer ikke vokser sig 

større. 

 Vi skal holde fokus på de 

helhedsorienterede indsat-

ser. De sammenhængende 

og integrerede løsninger 

skal endnu højere op på den 

kommunale dagsorden. Når vi 

møder borgeren i jobcenteret, 

skal vi screene for andet end 

ledighed. Vi skal arbejde for 

at styrke samarbejdet både 

med almen praksis og det 

regionale sundhedsvæsen, 

ligesom vi skal styrke samar-

bejdet med virksomhederne 

om at få så mange som muligt 

ind på det ordinære arbejds-

marked.

 Sidst - men ikke mindst - skal 

vi fortsat arbejde med fasthol-

delse og udvikling af kvali-

teten i indsatserne for de 

borgere, der har et livslangt 

behov for støtte. Uanset 

hvor dygtige vi i kommunerne 

bliver til at forebygge og hin-

dre, at den enkelte udvikler et 

behov for massiv støtte, så vil 

der altid være en gruppe bor-

gere, som hele livet igennem 

har behov for støtte. Dem skal 

vi fortsat drage omsorg for 

med vores høje faglighed.

Realiseringen af de fem hovedte-

maer hviler på en grundlæggende 

præmis om, at investeringer 

kræver prioriteringer. Det er Kom-

munalbestyrelsen, der skal tage 

teten og ansvaret for at bringe de 

socialpolitiske forandringer ud i 

livet. Det er Kommunalbestyrel-

sen, der må stille sig i spidsen for 

at sikre: 1) at det helt nødvendige 

samarbejde på tværs af faglighe-

der etableres, 2) at samskabel-

sen reelt kan faciliteres, 3) at der 

indføres retningslinjer for arbejdet 

med metoder, der virker, og ikke 

mindst 4) at understøtte den 

relevante kompetenceudvikling af 

såvel ledere som medarbejdere.

Med andre ord: Gode sociale in-

vesteringer kræver kommunalpoli-

tisk mod, knofedt og handlekraft!

God læselyst og god arbejdslyst!

Erik Nielsen

Formand

Kristian Wendelboe  

Administrerende direktør
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Investér før det sker  
– det vi vil, og det vi skal!

Velfærdsløsninger skabes i et 

samspil mellem kommunen og 

borgeren, pårørende, frivillige 

organisationer, uddannelsesinsti-

tutioner, private virksomheder mv. 

Vi kalder det samskabelse. Sam-

men skabes der flere muligheder 

for deltagelse i nye fællesskaber 

– og disse fællesskaber er langt 

fra altid kommunale. Udgangs-

punktet er, at borgerens ressour-

cer skal bringes langt mere i spil, 

så den enkeltes evne til aktivt at 

tage ansvar for eget liv styrkes. 

Velfærdssamfundet er skabt af 

aktive borgere – og uden bidrag 

fra langt de fleste borgere kan 

det ikke fungere. Den bærende 

idé bag velfærdssamfundet er at 

skabe grundlaget for et godt liv 

for det enkelte menneske – og 

fundamentale ingredienser i et 

godt liv er aktivitet og deltagelse. 

Uddannelse og arbejde er to helt 

grundlæggende forudsætnin-

ger for at kunne deltage aktivt i 

samfundslivet, men deltagelse 

kan også tage andre former som 

f.eks. når den tidligere hjemløse 

arbejder frivilligt på et værested. 

Kommunerne får en ny rolle 

som facilitator. At være faci-

litator handler kort sagt om at 

være medskaber af sociale og 

arbejdsmæssige fællesskaber, 

hvor mennesker oplever, at de 

kan og er noget og derved opnår 

handlekraft og styrke til at mestre 

eget liv. 

Det kræver, at der – fagligt, 

institutionelt, økonomisk, kulturelt 

og lovgivningsmæssigt – tænkes 

mestring af eget liv og ikke alene 

omsorg. Det kan af indlysende 

grunde aldrig blive en ambition, 

at alle skal fungere lige godt og 

uden hjælp, eller at alle kan bidra-

ge lige meget. Men kan vi styrke 

den enkeltes mestringsevner – 

næsten uanset udgangspunkt – 

vil det styrke den enkeltes mulig-

hed for inklusion i samfundslivet, 

den enkeltes opfattelse af egen 

formåen og i sidste ende give 

flere mennesker mulighed for selv 

at bidrage til fællesskabet.

Fremtidens socialpolitik bevæ-

ger sig i flere arenaer. Det er de 

arenaer, som alle mennesker som 

udgangspunkt færdes i – dagtil-

bud, skole, job, bolig mv. Her skal 

der sættes ind med fremskudte 

tidlige indsatser, når det opda-

ges, at nogen er i risikozonen. 

Fx er der viden om, at ganske få 

psykologtimer til frafaldstruede 

unge kan fastholde dem på en 

ungdomsuddannelse; eller at 

gældsrådgivning kan medvirke til, 

at mennesker ikke bliver sat ud af 

deres bolig. 

Andre børn og voksne har behov 

for mere omfattende støtte. 

Nogen skal have en kortvarig og 

effektiv hjælp til selvhjælp, som 

fx den unge mor på kontanthjælp 

med et svagt socialt netværk. An-

dre med svære problemstillinger 

skal have den nødvendige – og 

for nogle – livslange støtte til at 

mestre deres hverdag, fx borgere 

med omfattende funktionsned-

sættelser, som bor på et botilbud. 

Socialpolitikken skal fortsat 

udgøre et stærkt sikkerhedsnet 

for dem med størst behov, men 

der er brug for et nyt fokus i vores 

tilgang til borgeren og netværket 

omkring denne. 

Det drejer sig om, at den enkelte 

borger, familien, kommunen og 

det civile samfund i langt højere 

grad skal pulje deres ressourcer 

og viden.

5      



Debatoplægget ’Investér før det sker’ fra marts 2013  

har fire hovedbudskaber:

• Fremtidens socialpolitik tager afsæt i, at borgerne som udgangs-

punkt er de fremmeste eksperter på deres eget liv og derfor har et 

stort ansvar for at finde vejen til det meningsfulde liv. Sigtet er, at 

de borgere, der kan bidrage selv ved aktivt at tage del i eget liv og 

muligheder, skal gøre det. Derved sikres, at der fortsat er mulighed 

for at yde hjælp, hvor det er mest påkrævet. 

• Kommunerne skal fortsætte den inklusionsdagsorden, som vi al-

lerede nu er frontløbere på. Vi skal fortsætte med at insistere på at 

tage afsæt i den velunderbyggede viden, som vi har om, at både 

børns og voksnes ressourcer bedst bringes i spil, når de inkluderes 

i folkeskolen, på arbejdsmarkedet, i boligområdet mv. Tidlige og 

fremskudte indsatser er centrale elementer, som kommunerne skal 

styrke fremadrettet. 

• Fremtidens velfærdsløsninger skal findes i et meget tættere samspil 

med civilsamfundet. Uden at sætte vores høje faglighed over styr, 

skal vi åbne dørerne til nyskabende og bredt funderede løsninger i 

tæt samspil med borgeren, familie og netværk, frivillige, uddannel-

sesinstitutioner og private virksomheder m.fl. 

• Sociale indsatser skal ses som målrettede sociale investeringer, 

der i et forebyggende og rehabiliterende perspektiv giver den størst 

mulige effekt. Kommunerne skal basere deres indsatser på viden 

om, hvad der virker og flytte ressourcer efter det.

Det foreliggende udspil sætter 

handling bag KL’s debatoplæg 

’Investér før det sker’, som blev 

offentliggjort i marts måned 

2013.

Debatoplægget havde fire 

hovedbudskaber som fremgår af 

boksen.
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Læsevejledning 

Vi har med afsæt i de fire ho-

vedbudskaber i debatoplægget 

udvalgt fem temaer, som hver 

især og samlet sætter handling 

bag ordene for fremtidens so-

cialpolitik. Hvert tema indeholder 

en række anbefalinger, som den 

enkelte kommunalbestyrelse kan 

sætte på dagsordenen i egen 

kommune. 

Der er derudover en række fo-

kusområder, som går på tværs af 

de fem temaer. De præsenteres i 

første afsnit. 

Investeringer kræver  

prioriteringer – tværgående 

fokusområder

Tema 1: 

Socialpolitikken begynder  

i familien

Tema 2: 

Den aktive borger

Tema 3: 

Fremskudte indsatser

Tema 4: 

Sammenhæng i indsatserne

Tema 5: 

Kvalitet i indsatsen til  

borgere med livslangt  

behov for støtte
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Investeringer kræver prioriteringer  
– tværgående fokusområder

De senere års udvikling på 

socialområdet viser, at kom-

munalbestyrelserne går foran 

og igangsætter omstillinger og 

nytænkning, der er svar på de 

økonomiske og velfærdsmæs-

sige udfordringer, Danmark står 

over for. Den enkelte kommune 

er generelt kommet langt med 

at omstille og udvikle socialpo-

litikken. Men kommunerne kan 

komme endnu længere hver for 

sig og sammen. 

Fremtidens socialpolitik udfolder 

sig i en tid med snævre økono-

miske rammer - og de økonomi-

ske vilkår er ikke et forbigående 

fænomen. Det udfordrer Danmark 

og stiller krav om samfundsom-

stillinger – og det betyder en ny 

tid i kommunalpolitik også på det 

sociale område.

I dette afsnit er udvalgt fem 

tværgående fokusområder, der er 

helt centrale som afsæt for kom-

munalbestyrelsens arbejde med 

’investér før det sker’.

KL’s anbefalinger er:

• KL anbefaler, at kommunal-

bestyrelsen tager et stærkt 

politisk ejerskab i forhold 

til udviklingen af socialpo-

litikken bl.a. ved at opstille 

politiske mål for udviklingen, 

der kan fungere som et sty-

ringsværktøj for politikere og 

administration i den enkelte 

kommune.

• KL anbefaler, at kommunal-

bestyrelserne i fællesskab 

med KL arbejder hen imod 

fælles mål på socialom-

rådet. Der er en værdi i at 

formulere nogle få fælles 

socialpolitiske mål på tværs 

af kommunerne. Det kan give 

en klar pejling af, hvad der 

skal prioriteres og muliggør 

benchmarking og læring på 

tværs af kommunerne.

• KL anbefaler, at kommunal-

bestyrelsen formulerer en 

samlet strategi for, hvordan 

’samskabelse’ omsættes 

til praksis. Hvilken rolle skal 

familie, netværk, offentlige 

og private arbejdspladser, de 

frivillige foreninger mv. spille i 

fremtiden sociale indsatser.

• KL anbefaler, at kommu-

nalbestyrelsen sikrer, at 

kommunen anvender virk-

somme og omkostningsef-

fektive metoder. Det kræver, 

at kommunen selv opsøger 

og skaber ny viden. Samtidig 

kræver det, at kommunen 

systematisk dokumenterer og 

evaluerer, om de anvendte 

metoder og indsatser giver 

den forventede effekt.

• KL anbefaler, at kommunal-

bestyrelsen har fokus på, at 

medarbejderne har de rette 

kompetencer til at omsætte 

de politiske mål i deres 

daglige praksis. Det kan 

bl.a. handle om kompetencer 

til at arbejde med inklusion og 

rehabilitering samt dokumen-

tation og evaluering. 

• KL anbefaler, at staten i 

langt højere grad investerer 

i velfærdsforskning, der bi-

drager til, at kommunerne kan 

arbejde med virksomme og 

omkostningseffektive metoder 

på det sociale område. Samti-

dig bør kommunerne enkeltvis 

og i fællesskab stille sig til 

rådighed for forskningen.

De fem fokusområder er således 

ikke alene rettet mod kommunal-

bestyrelserne. KL vil sætte sig i 

spidsen for at bidrage til at skabe 

de rette forudsætninger. Staten 

skal være villig til at bidrage til, at 

kommunerne kan investere i disse 

omlægninger. Samtidig bliver 

tætte forpligtende samarbejder 

mellem kommunerne og andre 

aktører på det sociale område en 

vigtig del af fremtidens social-

politik.
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Service-Produktion: Vi gør det for dig!

Rehabilitering-Træning: Du gør det selv!

Fællesskab-Facilitering: Vi gør det sammen!

Kommunalbestyrelsen 
sætter retningen

Kommunalbestyrelsen står i 

disse år med ansvaret for omstil-

lingen af de fleste offentlige 

serviceydelser – ikke mindst på 

socialområdet. Det er samtidig 

kommunalbestyrelserne, der står 

med ansvaret for at gennemføre 

og implementere de nationale 

beslutninger, så løsningerne 

passer til vilkårene i den enkelte 

kommune.

Der er behov for, at kommunerne 

de kommende år udvikler nye 

indsatser, der skaber mere og 

bedre velfærd, der øger borger-

nes livskvalitet og muligheder 

for at mestre eget liv. Facilitering 

af nye fællesskaber bliver et 

væsentligt omdrejningspunkt i 

denne udvikling. Kommunerne 

har i dag lang erfaring med ser-

viceproduktion, og er også godt i 

gang med rehabiliteringstræning. 

’Fællesskabs-facilitering’, hvor 

borgerne gør tingene sammen, er 

et nyt fokusområde. 

Kommunalbestyrelsen har mu-

lighed for at sikre borgerne en 

større kvalitet gennem helhed 

og sammenhæng i opgaveløs-

ningen. Kommunalbestyrel-

sen kan udvikle løsningerne, 

så de hænger sammen på 

tværs af opgaveområder, og 

så de økonomiske ressour-

cer prioriteres i det lys. Den 

enkelte kommunalbestyrelse 

skal derfor insistere på helhed 

og sammenhæng på tværs af 

den kommunale organisering 

– med mulighed for også at 

omprioritere økonomisk.

Fælles politiske pejlemærker

Omlægning af indsatserne i 

retning af mere familieorienterede 

indsatser, forebyggende tiltag og 

fremskudte indsatser kan invol-

vere flere politiske udvalg. Der er 

derfor behov for fælles politiske 

pejlemærker, der kan sætte ret-

ning både for det politiske og det 

administrative arbejde. 

Kommunerne arbejder i dag med 

at fastlægge politiske mål og 

strategier på forskellige måder – 

og det er også forskelligt hvordan 

og hvor ofte, der følges op på, 

om de politiske mål nås. Det 

afgørende er ikke metoden, men 

at der er fokus på, at de politiske 

mål nås.

For at sikre, at de politiske mål 

nås, er det væsentligt at have tre 

ting for øje: 1) Der bør udarbej-

des en konkret strategi for de 

opsatte mål, som peger på hvilke 

aktiviteter, der sættes i værk for 

at nå målet; 2) Det er væsent-

ligt at begrænse antallet af mål. 

Ved for mange mål forsvinder 

fokus og dermed muligheden for 

styring og prioritering og 3) Det 

er væsentligt, at der er tale om 

målbare mål, så det er muligt med 

systematisk opfølgning.

Der vil samtidig være en værdi 

i at formulere nogle få fælles 

socialpolitiske mål på tværs af 

kommunerne. Det kan give en 

klarere pejling af, hvad der skal 

prioriteres og muliggør bench-

marking og læring på tværs af 

kommunerne. Eksempler på fæl-

les mål kan være: flere borgere 

med handicap eller en psykisk 

lidelse kommer i job eller støttet 

beskæftigelse; tidligere indsats 

over for misbrugere mv., hvor der 

skal sættes nogle fælles konkrete 

mål for udviklingen. 
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Københavns Kommune fastsætter politiske  

pejlemærker – og følger systematisk op

Københavns Kommune har ti socialpolitiske pejlemærker. Pejlemær-

kerne fungerer som et styringsværktøj for både politikere og administra-

tionen, og som sådan tænkes de ind, når der udvikles strategier, såsom 

misbrugsstrategi, strategi for udsatte børn og unge mm. 

To gange om året fremlægges det for politikerne, hvordan det går med 

pejlemærkerne. Derudover følger administrationen op på udviklingen for 

hvert pejlemærke mindst én gang i kvartalet.

De ti socialpolitiske pejlemærker for 2010-2013 er:

1:  Flere udsatte børn og unge får en kvalificerende skolegang

2:  Færre udsatte børn og unge ender i kriminalitet

3:  Flere udsatte børn og familier får en tidligere indsats

4:  Flere borgere med handicap får en bolig, som er tidsvarende  

og opfylder deres behov

5.  Flere borgere med handicap eller sindslidelse kommer i beskæftigelse

6:  Flere borgere på socialpsykiatriske bocentre flytter til mere selvstæn-

dige boformer

7:  Færre borgere ender i langtidsfattigdom

8:  Flere borgere med misbrug får en tidligere indsats

9:  Flere borgere med misbrug kommer i behandling

10:  Flere hjemløse får og fastholder egen bolig

Et eksempel på, hvordan kommunen følger op: 

Delmål: 2 B. Andel 17-årige udsatte unge, som har fuldført 9. klasse.

Definition: Andelen af 17-årige, der i løbet af de seneste to afsluttede 

skoleår har modtaget en social foranstaltning efter servicelovens § 52,  

og som pr. 1.10. i det efterfølgende skoleår har fuldført 9. klasse.

Indikatoren sigter på at måle effekten af kommunens indsatser på  

udsatte børn og unges skolegang, dvs. her ser kommunen både på effekt 

af forposter som skolesocialrådgivere samt af de foranstaltninger, som 

kommunen giver for at støtte udsatte unges udvikling.

Kommunens baseline er 82,2 pct., og det er målet, at andelen af 17-årige 

udsatte unge, som fuldfører 9. klasse i 2013 er steget til 95 pct.

Kilde: Københavns Kommune

Der er generelt gode erfaringer 

med, at der er en tydelig sam-

menhæng mellem de politiske pri-

oriteringer og budgettet. Netop 

ved at konkretisere og indarbejde 

målene i budgettet, ansvarlig-

gøres de enkelte politiske udvalg 

og den samlede kommunalbesty-

relse på bundlinjen for de fælles 

politiske pejlemærker. Det kan 

også bidrage til at nedbryde den 

budgetmæssige og organisatori-

ske ”silo-tænkning” og skabe et 

flerårigt investeringsperspektiv i 

budgetlægningen.

Det kræver ledelse og politisk 

handlekraft at se de sociale ind-

satser som sociale investeringer, 

i stedet for alene at betragte dem 

som udgiftsposter. Det handler 

om at flytte fokus både på den 

korte og den lange bane. Sociale 

investeringer er ikke alene et 

spørgsmål om økonomiske prio-

riteringer. Det handler i lige så 

høj grad om de ressourcer som 

borgeren har, borgerens netværk, 

civilsamfundet samt de organi-

satoriske og faglige ressourcer, 

som kommunerne kan stille med 

– og hvordan de bringes sammen 

på nye måder.
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Ny start - helhed og sammenhæng i indsatserne  

i Rebild Kommune

Rebild Kommune har etableret ”Projekt ny start” på baggrund af et be-

hov for at yde en mere sammenhængende og helhedsorienteret indsats 

til ressourcesvage familier. Familier, der er kendetegnet ved komplekse 

sociale problemstillinger, der i hverdagen medfører, at disse familier err 

i kontakt med flere forskellige myndighedspersoner i kommunen. Målet 

er en sammenhængende, koordineret og tidlig indsats, så de sociale 

problemer for den enkelte familie ikke udvikler sig.

En evaluering allerede 9 måneder inde i projektet viser en positiv udvik-

ling målt i trivsel for familierne samt kommunens økonomi. Familiernes 

trivsel er øget med 25 % - kommunen har haft en besparelse på 4 %.

Kilde: Rebild Kommune

1Veje til Ressourcedanmark – et mere so-
cialt og økonomisk bæredygtigt velfærds-
samfund, Mandag Morgen 2013

Samskabelse  
skaber ny velfærd

Et fremtidigt bæredygtigt vel-

færdssamfund kræver, at velfærd 

ikke bare sættes lig ydelser, der 

produceres af det offentlige – og 

særligt kommunerne. Velfærd 

eller det gode liv skabes i rela-

tioner, fællesskab og netværk 

med andre. Der er behov for at 

sætte fokus på, at nye løsninger, 

bedre kvalitet og større tilfreds-

hed kan opstå ved at lade flere 

samarbejde.

Det kræver, at kommunerne har 

en strategisk og systematisk 

tilgang til, hvordan ’samska-

belse’ omsættes til praksis. Det 

handler om, hvordan familien, 

netværket, de frivillige foreninger, 

stærke lokalsamfund, private 

virksomheder og aktive borgere 

bringes sammen – og i samspil 

med hinanden bidrager med nye 

velfærdsløsninger.

Kommunerne skal i højere grad 

end i dag åbne op for og gå i dia-

log med de mange ressourcer  

og aktører i lokalområdet, som 

kan bidrage til udviklingen af nye 

velfærdsløsninger. Det vil bringe 

borgerne tættere på de politiske 

prioriteringer i den daglige vel-

færd, og det kan styrke borger-

nes engagement i de politiske 

prioriteringer, og hvad der ligger 

bag. ”Hvordan kan jeg bidrage”, 

og ”hvad kan jeg selv”? De 

spørgsmål bør i fremtiden stilles 

oftere, når borgeren møder kom-

munens medarbejdere.

Nye fællesskaber

Kommunen skal til gengæld stille 

sig til rådighed som facilitator af 

nye fællesskaber, hvor borgere 

hjælper borgere – og hvor men-

nesker oplever, at de kan og er 

noget og derved opnår handle-

kraft og styrke til at mestre eget 

liv. En række kommunale direk-

tører har sammen med Mandag 

Morgen formuleret tre bud på, 

hvordan man kan søge efter og 

sætte flere ressourcer i spil1. 

• Tænk i ressourcer og mulig-

heder i stedet for nedskærin-

ger og problemer – i de al-

lerfleste tilfælde er der skjulte 

ressourcer, som kan bidrage 

til en løsning.

• Tænk i motivation og brug en-

gagement – ingen tænder på 

at blive spændt for en vogn 

og få tørret andres ansvar af 

på sig.

• Dyrk relationerne mellem 

forskellige aktører – res-

sourcerne kommer bedre i 

spil gennem samarbejde på 

tværs, når man forstår og 

respekterer forskelligheder.

Det er væsentligt, at der er 

respekt for de forskellighe-

der og særlige egenskaber, 

som kendetegner de forskel-

lige aktører. F.eks. er det vigtigt 

ikke at tro, at man kan erstatte 

offentlige medarbejdere med 

frivillige borgere. Der vil være en 

række opmærksomhedspunkter i 

arbejdet med ’samskabelse’, som 

bl.a. handler om klarhed omkring 

rammer, roller og ansvar samt 

det kommunale ledelsesmæssige 

engagement. 
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Landsbyråd driver servicecenter

Læsø Kommune ville lukke et servicecenter i Østerby. Der var ikke råd 

til at opretholde centret. Men beboerne i byen overtalte politikerne til 

ikke at dreje nøglen helt om, da servicecentret var afgørende for byen 

som helhed. 

Politikerne valgte at stille bygningen til rådighed for frivillige, som nu 

på 9. år driver servicecentret. 10 frivillige har deres daglige gang i 

servicecentret, hvis aktiviteter er udviklet til at rumme meget mere end 

at vise Østerbys seværdigheder frem for de 35.000 turister, der hvert år 

gæster Østerby Havn. 

Kilde: Den aktive borger, Mandag Morgen 2012

2Der er en række rapporter, der kan 
inspirere ift. udvikling af samarbejdet med 
lokale aktører. Se fx ”Den aktive borger”, 
MandagMorgen, 2012, ”Projekt kommune 
og civilsamfundet”, Lundgaard Konsulen-
terne, 2011, ”Ledelse af frivillige - En vigtig 
del af fremtidens velfærd”, Væksthus for 
Ledelse, www.lederweb.dk, 2013

Kommunerne kan i det videre 

arbejde trække på de årelange 

erfaringer, som de allerede har 

gjort sig med samarbejde og 

partnerskaber med lokale aktø-

rer2, men der kan være behov for, 

at kommunalbestyrelsen i højere 

grad signalerer, hvilken vej den 

enkelte kommune skal gå. Hvilken 

rolle ønsker kommunalbestyrel-

sen, at familie, netværk, offentlige 

og private arbejdspladser, de 

frivillige foreninger mv. skal spille 

i fremtidens sociale indsatser?

Som et led heri er der også gode 

muligheder for at lade initiativer 

gro nedefra – hvor kommunen 

’blot’ stiller sig til rådighed som 

facilitator. Det kan f.eks. handle 

om at stille fysiske rammer til rå-

dighed for udvikling af nye lokale 

tilbud baseret på frivilligt arbejde 

eller at bidrage til etablering af 

frivillig-formidling for interessere-

de frivillige – naturligvis organi-

seret af de frivillige selv. Samtidig 

viser kommunale erfaringer med 

øget dialog med f.eks. private 

virksomheder og erhvervsdriven-

de samt lokale idrætsforeninger, 

at de også har et stort ønske om 

at bidrage til inklusion af udsatte 

borgere på arbejdsmarkedet, i 

foreningslivet m.v..

Det er samtidig nødvendigt at 

være opmærksom på, at Danmark 

er det land i Norden, der har den 

laveste andel af aktive frivillige. 

Derfor er der brug for et opgør 

med faggrænser, lovgivning og 

andre barrierer, som lægger 

hindringer i vejen for, at frivil-

lige kan tage et medansvar – og 

der er brug for en debat om, 

hvordan kommunalbestyrelsen 

kan sætte og udvikle attraktive 

rammer for, at civilsamfundet 

kan spille en større rolle. Her er 

der brug for, at kommunalbesty-

relsen tager fat på en ny dagsor-

den. Der er mange, der allerede 

er frivillige og endnu flere, der 

gerne vil være det i fremtiden. 

Der ligger en politisk opgave i at 

indfri det potentiale.

Metoder der virker

Kommunerne bruger over 40 mia. 

kr. om året på det sociale børne- 

og voksenområde – men bruger 

vi pengene rigtigt?

Det handler om at vurdere de 

sociale indsatser på to niveauer: 

1) ”Gør vi de rigtige ting”? Hvis 

næsten 50 % af alle anbringelser 

af børn skyldes misbrugsproble-

mer hos forældrene, så kunne der 

være større effekt i at sætte øget 

fokus på forældrenes misbrugs-

problem snarere end at bruge 

flere penge på anbringelser? Er 

det de rigtige prioriteringer, som 

vi gør i dag mellem de forskel-

lige indsatser? 2) ”Gør vi tingene 

rigtigt?” Det drejer sig f.eks. om, 

hvorvidt misbrugsbehandling 

rent faktisk fører til, at borgeren 

reducerer eller kommer ud af sit 

misbrug. Lykkes de indsatser, 

som vi sætter i værk?

Netop spørgsmålene – Gør vi 

de rigtige ting? Gør vi tingene 

rigtigt? – lå til grund for den 

omprioritering, der er sket med 

indførelsen af hverdagsrehabilite-

ring. Det har ført til en bevægelse 

væk fra passive servicetilbud til 

mere aktiv involvering af borge-

rens egne ressourcer i form af 

rehabilitering. Kommunerne skal 

i højere grad måles på effekten 

af deres indsatser – frem for om 

kommunerne leverer et bestemt 

antal timers støtte til borgerne.

Det kræver, at kommunerne 

arbejder ud fra den nyeste viden 

og anvender virksomme og 

omkostningseffektive metoder 

i deres indsatser. Samtidig er 

ambitionen, at der tages fat om 
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3Læs mere om FLIS på www.kl.dk/FLIS

problemets rod frem for at symp-

tombehandle. Det handler om 

at gå tilbage i problematikkens 

årsagskæde og sætte ind, hvor 

det giver størst effekt for barnets 

eller den voksnes livskvalitet og 

dermed også for samfundsøko-

nomien. Det kræver ikke kun, at 

kommunerne på en række om-

råder ændrer indsatserne, men 

også at samspillet med en anden 

vigtig aktør på området – sund-

hedsvæsenet – styrkes, så der 

kommer en bedre fælles forstå-

else og viden om hvilke indsatser, 

der virker i hvilke sammenhænge.

Virksom viden

Der er i dag på en lang række 

områder viden om virksomme 

metoder. Der er fx viden om, 

hvordan hjemløse bedst indslu-

ses i en bolig, hvordan psykisk 

sårbare borgere bedst inkluderes 

på arbejdsmarkedet, og hvor-

dan forældre rustes til at tage et 

større ansvar for deres børn.

Det er afgørende, at kommunerne 

arbejder efter den nyeste viden, 

så effekten af indsatserne er 

størst mulig for børn og voksne. 

Der, hvor der ikke er samlet viden 

om metoder, der virker, skal kom-

munerne stadig stille krav til sig 

selv og efterspørge forskning og 

viden. Kommunerne skal altid 

tilstræbe, at medarbejdere 

og ledere systematisk og på 

baggrund af egen dokumenta-

tion, vurderer egne indsatser. 

Politikere og ledere skal kunne 

se hinanden i øjnene og svare på, 

hvorfor vi gør, som vi gør. Kom-

munerne skal arbejde systematisk 

med dokumentation, opfølgning 

og evaluering. Kommunerne skal 

derfor også have modet til at 

stoppe de indsatser, som viser 

sig ikke at have den forventede 

effekt.

Dokumentation skaber værdi

Dokumentation skaber værdi, når 

den er med til at skabe læring 

og ny viden i organisationen 

om, hvad der hhv. virker og ikke 

virker for en given målgruppe. 

Kommunerne skal arbejde på, at 

denne læring sker i alle dele af 

organisationen, altså både hos 

politikere, ledelse og ikke mindst 

hos medarbejderne. Det er med-

arbejderne, der har den relevante 

viden om praksis, så der opnås 

et reelt billede af hvilke konkrete 

indsatser, der har skabt positive 

forandringer. Det er samtidig 

medarbejderne, som hurtigst 

kan omsætte læring til en ændret 

praksis til gavn for borgerne.

Det betyder ikke, at alle kommu-

ner skal gøre alting ens. Der er 

stadig rige muligheder for forskel-

lighed mellem kommunerne, men 

den enkelte kommune skal stå til 

ansvar for, hvorfor den gør, som 

den gør. Kommunerne skal stadig 

være risikovillige og nysgerrige 

og prøve nye ting af. Uden nye 

satsninger stopper udviklingen. 

Fælles standarder

På tværs af kommuner er der 

brug for, at kommunerne skaber 

fælles standarder og styrker 

det fælles dokumentationsar-

bejde – som det f.eks. sker med 

Voksenudredningsmetoden og 

DUBU (Digitalisering, Udsatte 

Børn og Unge). På baggrund af 

de positive erfaringer med DUBU 

er det aftalt i Økonomiaftalen for 

2013, at alle kommuner senest i 

2014 har anskaffet DUBU eller et 

tilsvarende IT-system. 

I anden halvdel af 2013 udvides 

FLIS (fælles kommunalt ledelses-

informationssystem3) til også at 

indeholde aktivitetstal for udsatte 

børn og ungeområdet samt voks-

enhandicap- og udsatteområdet. 

77 kommuner er nu tilsluttet FLIS, 

og det giver en fælleskommunal 

infrastruktur for data og nøgletal, 

der betyder, at kommunerne har 

sat sig i spidsen for at skabe 

gennemsigtighed i den offentlige 

sektor. De 77 kommuner, som er 

tilsluttet FLIS, får et fælles system 

til benchmarking, analyser og for-

midling af ledelsesinformation på 

tværs af områder – både internt i 

kommunen og mellem kommuner. 

Det skaber mulighed for at give 

politikere og ledere i kommunen 

et bedre beslutningsgrundlag.

DUBU (Digitalisering - udsatte børn og unge) og DHUV (Digitalise-

ring – handicap og udsatte voksne) er IT-systemer, der kan levere den 

nødvendige systematik og ledelsesinformation. Målet med digitalise-

ringen er gennem en forbedret it-understøttelse og etablering af fælles 

metoder på området at skabe grundlaget for en sammenhængende 

og helhedsorienteret indsats med borgeren i centrum. IT-redskaberne 

er med til at understøtte en systematisk sagsbehandling, der sikrer, 

at kommunen kommer igennem alle lovpligtige led i forbindelse med 

sagsbehandlingen. Til DHUV er der samtidig udviklet en ’effekt-app’, der 

registrerer udviklingen hos den enkelte borger (FKO). På sigt forventes 

det ligeledes, at DUBU også kan understøtte kommunernes arbejde 

med effektmåling, idet der er igangsat et udviklingsarbejde, der skal føre 

til et effektmodul i DUBU.
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Strategisk kompetence-
udvikling 

Det ledelsesmæssige fokus er 

alfa og omega, når kommunerne 

skal udvikle en fælles kultur, 

fælles mål og fælles fokus på 

borgerens udvikling på baggrund 

af parallelle og koordinerede 

indsatser. 

Samtidig stiller de senere års 

faglige omlægning, hvor der 

arbejdes mere udviklings- frem 

for omsorgsorienteret, nye og 

større krav til medarbejderne. 

De kommunale medarbejdere 

skal i dag kunne indtræde i rollen 

som facilitator. Det indebærer at 

stille redskaber og metoder til 

rådighed for borgeren, som kan 

understøtte en selvstændig og 

aktiv rolle for denne, hvor de pro-

fessionelles rolle minimeres. 

Den kommunale støtte skal bi-

drage til, at det enkelte barn eller 

den voksne udvikler sig i forhold 

til de personlige mål. Det kræver, 

at medarbejderne er dygtige til at 

arbejde med mål for borgerens 

udvikling og kan indgå i en evalu-

eringskultur, hvor man systema-

tisk dokumenterer og evaluerer 

sine indsatser. Sidst men ikke 

mindst betyder helhedsperspek-

tivet, at medarbejderne skal 

have blik for andre faggruppers 

faglighed. Denne udvikling 

forudsætter en investering i 

kompetenceudvikling, da en 

sådan kulturændring ikke sker 

uden en systematisk og strate-

gisk tilgang. 

Kommunerne kan også lade sig 

udfordre af brugerne i form af 

fælles kompetenceudviklingsfor-

løb for brugere og medarbejdere. 

Det bringer nye perspektiver ind 

i den kommunale opgaveløsning 

og kan bidrage til den nødven-

dige kulturændring.

Mere praksisnær  
forskning

Viden om virksomme metoder 

kan komme både fra forskning 

og fra praksis på socialområdet. 

Kommunerne skal derfor arbejde 

på at skabe ny viden om, hvad 

der virker ud fra en systema-

tisk opfølgning på effekten og 

kvaliteten af egen praksis. Det er 

med til at sikre, at den store viden 

og erfaring, som allerede ligger 

hos medarbejderne, omsættes 

til mere systematisk viden, som 

kan udbredes til andre inden for 

samme område. 

Staten har også et stort ansvar 

for, at kommunerne kan arbejde 

med virksomme og omkostnings-

effektive metoder. Det er afgø-

rende, at der nationalt investeres 

langt mere i praksisnær forskning, 

der tager afsæt i maskinrummet. 

Her skal staten løfte sit ansvar 

og iværksætte forskning, som 
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virker lokalt. Det er væsentligt, at 

der investereres med et flerårligt 

perspektiv, hvor langt flere af 

statens forskningskroner bør gå 

til velfærdsforskning. Samtidig er 

det vigtigt, at Socialstyrelsen – 

som statens vidensbank på det 

sociale område – i endnu større 

udstrækning systematiserer den 

nyeste viden og investerer i, at 

den omsættes til praksis. Det 

bør være en væsentlig priori-

tet fra forskningsinstitutioner 

og Socialstyrelsens side, at 

den nyeste viden i højere grad 

gøres tilgængelig for medar-

bejderne på socialområdet 

gennem let tilgængelig formidling 

af resultater af ny forskning og 

anden viden.

Kommunerne stiller  

sig til rådighed

Kommunerne skal samtidig for-

pligte sig til at stille sig til rådig-

hed for forskningsprojekter ved fx 

at stille data og viden til rådighed 

i samarbejde med professions-

højskoler, forskningsinstitutioner 

og universiteter. Det kan både 

være den enkelte kommune og 

kommunerne i fællesskab i f.eks. 

KKR-regi. KL forpligter sig samti-

dig til at formidle den nyeste kom-

munale viden på socialområdet.

KL efterlyser blandt andet 

praksisnære forskningsprojekter 

inden for følgende områder: 

• Afdækning og opsporing af 

sociale risikofaktorer hos 

voksne.

• Viden om metoder og indsat-

ser til at fastholde og udvikle 

borgerens mestring af eget 

liv, herunder netværkets be-

tydning.

• Afdækning af metoder der 

understøtter medarbejdernes 

motivering af borgerne til øget 

mestring.

• Sociale teknologiers (vel-

færdsteknologi) betydning 

for inklusion, mestring og 

deltagelse i netværk for både 

borgere med handicap og 

udsatte grupper.
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Tema 1:  
Socialpolitikken begynder i familien

Forældre er nøglen til børns 

læring og udvikling. Og stati-

stikkerne viser tydeligt, hvilken 

betydning familiebaggrunden har 

for børns udviklingsmuligheder. 

Fx er risikoen for at komme på 

kontanthjælp markant forhøjet for 

unge, der kommer fra en udsat 

familie. 

Kommunerne har allerede gode 

erfaringer med familieklasser mv., 

og evidensbaserede forældre-

programmer er på vej ud til alle 

landets kommuner. Kommunerne 

skal ruste udsatte forældre til at 

udfylde deres forældrerolle – og 

fastholde dem på deres forældre-

ansvar. 

Samtidig bør følgende spørgs-

mål stilles: Hvad betyder det for 

familien, hvis far får et arbejde? 

Og hvis mor drikker mindre? Sva-

ret er naturligvis indlysende: det 

kalder på en systematisk koordi-

nation mellem de forskellige kom-

munale forvaltningsområder, så 

der kommer et helhedsperspektiv 

på familien. Og en mere helheds-

orienteret indsats er ikke kun 

af betydning for børn og unges 

trivsel, men også for de voksnes 

livsvilkår. Forskning viser f.eks., at 

inddragelse af familien i alko-

holbehandlingen påvirker såvel 

alkoholadfærd hos den voksne 

samt trivslen i hele familien i en 

gunstig retning.

I dette tema sættes fokus på, 

hvordan kommunerne ved at 

arbejde helhedsorienteret med 

familien kan forebygge udsathed 

blandt børn og unge og samtidig 

bedre de voksnes livsvilkår.

KL’s anbefalinger er:

• KL anbefaler, at kommu-

nerne fortsætter med at 

udbrede familieorienterede 

forebyggelsesindsatser. 

Kommunerne skal arbejde 

med virksomme og omkost-

ningseffektive metoder med 

det mål, at så mange børn og 

unge som muligt kan blive i 

deres familie og nærmiljø. 

• KL anbefaler, at der fra 

centralt hold tages initiativ 

til mere forskning i metoder 

til opsporing af risikofak-

torer hos børn og voksne. 

Opsporing sker i dag typisk i 

forhold til børn og unges tegn 

på mistrivsel, men der er også 

behov for udvikling af metoder 

målrettet voksne. 

• KL anbefaler, at kommu-

nerne insisterer på, at en 

kvalificeret og specialiseret 

indsats i familiens nærmiljø 

er vejen frem. Specialise-

rede vidensmiljøer skal bi-

drage til, at børn og unge kan 

blive i almenområderne. Det 

understøtter en inkluderende 

tilgang, hvor barnet eller den 

unge kan bevare tilknytnin-

gen til venner, familie, skole, 

lokalområdets aktiviteter m.v.

• KL anbefaler, at kommu-

nerne udarbejder strategier 

for, hvordan de omlægger 

indsatserne på anbringel-

sesområdet til øget brug 

af familielignende anbrin-

gelsesformer i de tilfælde, 

hvor det vurderes, at barnets 

behov bedst tilgodeses i 

denne anbringelsesform. 

KL vil bidrage til at udbrede 

de nuværende erfaringer på 

området.
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Forældrekurser er en god investering 

Forældrekurser baserer sig på den svenske Leksand-model, som både 

svenske og danske økonomer vurderer, har store menneskelige og sam-

fundsøkonomiske gevinster. I 2012 indførte Holstebro Kommune som 

den første kommune undervisningsforløb for nye forældre – og for nylig 

fulgte blandt andre Greve og Furesø Kommuner trop. 

Kurserne sætter fokus på emner som barnets tilknytning til forældrene, 

at sætte grænser, familiebudgetter, sikkerhed i hjemmet og intimitet 

i parforholdet. Det skal bla. sikre børnene mod sociale problemer og 

modvirke skilsmisser.

Kilde: ”Samfundsøkonomisk potentiale ved indførelse af Leksand-modellen i 
Danmark”, CEBR, september 2012

Gode økonomiske konsekvenser  

ved brug af evidensbaserede metoder 

Rambøll har beregnet de samfundsøkonomiske gevinster ved fire for-

skellige indsatser over for udsatte børn og unge, der er dokumentation 

for virker. Der er tale om metoder til den tidlige forebyggelse, slægts- 

og netværksanbringelser og styrkelse af forældrekompetencer ved at 

anvende bestemte metoder. Metoderne er De Utrolige År (DUÅ), Multi 

Systemisk Metode (MST) og Multidimensional Treatment Foster Care 

(MTFC)

Rambølls analyse viser, at der er et betydeligt menneskeligt potentiale 

ved at omlægge indsatsen til mere virkningsfulde forebyggende indsat-

ser for den enkelte og dermed også et samfundsøkonomisk potentiale. 

En fuld udrulning af de fire indsatser har et samlet potentiale på 2,5 

mia. kr. årligt. I beregningen af det samlede potentiale er der taget 

højde for, at der forud har været en samlet investering på 571 mio. kr., 

som derfor er modregnet.

Kilde: ”Analyse af de økonomiske konsekvenser på området for udsatte børn og 
unge”, Rambøll, marts 2012.

4KREVI’s, (nu KORA), rapport om 
”Kortlægning af kommunernes udgifter 
til anbringelse” fra 2011 samt rapport 
om ”Tilbud og udgifter til børn og unge. 
Danmark i forhold til Sverige og Norge.” 
fra 2010.

Status og udviklings-
tendenser 

Flere undersøgelser dokumen-

terer, at forebyggende helheds-

orienterede indsatser målrettet 

børn, unge og deres forældre 

betaler sig både menneskeligt 

og samfundsøkonomisk. Blandt 

andet har Rambøll udarbejdet 

en analyse, der viser, at der er 

et stort menneskeligt og sam-

fundsøkonomisk potentiale i 

at investere i virkningsfulde 

forebyggende indsatser til børn 

og unge, hvis de som voksne skal 

have mulighed for at bidrage til 

samfundet. 

Andre undersøgelser viser, at 

Sverige og Norge har betyde-

ligt færre udgifter til anbrin-

gelsesområdet end Danmark. 

Dette skyldes blandt andet mere 

forebyggelse blandt udsatte fami-

lier og mindre brug af institutions-

anbringelser4.

Samtidig peger forskningsresul-

tater fra blandt andet Norge og 

Sverige på, at tilbud, der knyt-

ter sig til barnets nærmiljø og 

til almenområdet, skaber gode 

forudsætninger for barnet lige nu 

og her og senere i livet. Fx kan 

lokale familiehuse/børnehuse, 

hvor man lokalt hjælper og støtter 

udsatte børn og unge og deres 

familier, hjælpe med at undgå 

dyrere anbringelser samtidig 

med, at barnet eller den unge kan 

bevare tilknytningen til deres ven-

ner, familie, skole osv.

Herudover viser flere undersøgel-

ser, at evidensbaserede program-

mer som fx familieprogrammer, 

der aktiverer evner og ressourcer 

hos forældrene, netværket og 

barnet eller den unge selv, kan 

undgå, at barnet eller den unge 

kommer i mistrivsel og dermed 

udvikler et større og længereva-

rende behov for støtte. 

Børn og unge skal hjælpes  

i nærmiljøet

Kommunerne har de senere år 

arbejdet målrettet med at udvikle 

og forbedre den tidlige og fore-

byggende indsats i lokalmiljøet 

til børn og unge i familien, tæt 

på venner og fritidsinteresser og 

i tæt samarbejde med skolen. 

Det sker ud fra den viden, der 

er om, at det er bedst for rigtig 

mange børn og unge at få støtte 

og hjælp i hjemmet. Det gør også 

overgangen for de unge til en 

voksentilværelse uden støtte let-

tere, når de unge allerede er en 

del af lokalmiljøet.
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5Danmarks Statistik og SFI.

Den forebyggende indsats sker 

ved fx at øge den praktiske 

pædagogiske støtte i hjemmet, 

give mere familiebehandling, 

styrkelse af familiecentre, et tæt 

samarbejde med SSP, forebyg-

gelseskonsulenter i skolerne 

osv. Herudover har kommunerne 

etableret børnehuse og ungecen-

tre som alternativer til egentlige 

anbringelser af børn og unge. 

Tallene viser tydeligt, at andelen 

af 0-17-årige i forebyggende 

foranstaltninger har været stærkt 

stigende de senere år5. Kom-

munerne er således godt på vej 

med udvikling af forebyggende 

indsatser, men kan nå endnu 

længere. Den eksisterende viden 

skal udbredes, og der skal 

udvikles og afprøves nye 

metoder, der sikrer, at familien 

får den bedste foranstaltning, 

der mindsker barnets udsat-

hed og sikrer dets muligheder 

for at blive i sin familie og i 

sit nærmiljø samtidig med, at 

6KREVI’s, (nu KORA), rapport om ”Kortlægning af kommunernes udgifter til anbringelse” 
fra 2011 samt rapport om ”Tilbud og udgifter til børn og unge. Danmark i forhold til Sverige 
og Norge.” fra 2010.

Evidensbaserede metoder giver markante resultater 

Herning Kommune har opnået markante resultater ved at anvende 

evidensbaserede metoder fra udlandet på børne- og ungeområdet. For 

eksempel har kommunen i perioden marts 2009 til september 2011 

afsluttet 78 specifikke forløb for unge med alvorlige adfærdsproblemer. 

I 97 % af sagerne er det lykkedes at holde de unge ude af kriminalitet, 

74 % af børnene og de unge er i skole eller beskæftigelse og 94 % bor 

hjemme.

Erfaringer deles i et partnerskab med Holstebro og Ikast-Brande Kom-

muner. 

Læs mere på www.herning.dk om kommunens brug af evidensbaserede metoder

der arbejdes med forældrenes 

problemstillinger.

Der er fortsat forskelle på kom-

munernes indsatser over for børn 

og unge med særlige behov og 

heraf afledt de kommunale ud-

gifter til området6. Men generelt 

er tendensen, at kommunerne er 

i gang med en konsolidering af 

området efter en årrække med 

støt stigende udgifter. Det kræver 

innovative og langtidsholdbare 

løsninger at nå i mål. 

Det er samtidig væsentligt at 

fastholde, at forskning og de 

gode praksisnære eksempler vi-

ser, at faglighed og økonomi kan 

gå hånd i hånd på dette område. 

Kommunerne har påtaget sig 

opgaven og arbejder systematisk 

med at kvalitetsudvikle og finde 

nye løsninger, der også på sigt er 

bedst for det udsatte barn eller 

den unge. 
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Beskyttelsesfaktorer, der har betydning for et barns opvækst  

og familiens situation

I familien

• Nær tilknytning til en 

omsorgsfuld forældre eller 

anden voksen

• Autoritativt forældreskab

• Socioøkonomiske res-

sourcer

• Familiens forbindelse til 

uformelle støttende net-

værk

Uden for familien

• Bånd til engagerede sociale 

voksne, fx pædagoger eller 

frivillige i organisationer

• Deltagelse i fritidsliv

• God og velfungerende 

daginstitution eller skole

Kilde: God praksis i forebyggende arbejde, SFI 2013

BROEN – en forening, der hjælper udsatte børn

BROEN har som formål at støtte udsatte børn med sportskontingenter, 

sportsudstyr og hjælp til transport til og fra sport eller andre fritidsakti-

viteter, som hjælper børnene væk fra en vej mod stoffer og kriminalitet.

BROEN er startet i Horsens af en privatperson i 2002, og BROEN 

Horsens hjælper i øjeblikket ca. 600 børn. Børnene finder man frem til 

gennem et samarbejde med lærere, pædagoger, sagsbehandlere og 

sundhedsplejersker.

Læs mere: www.broen-danmark.dk

Risiko- og  
beskyttelsesfaktorer

I forskningssammenhænge tales 

der om, at der er en række risiko- 

og beskyttelsesfaktorer, når det 

handler om børns opvækst. I 

udsatte familier optræder ofte 

en række risikofaktorer som fx 

svækket forældreevne, forældres 

misbrug, ustabile familiestruktu-

rer, vold, en fraværende far, social 

isolation, somatisk og psykisk 

sygdom og arbejdsløshed. 

Det er i den sammenhæng vigtigt 

at understrege, at disse forhold 

ikke entydigt bestemmer bar-

nets livschancer. Majoriteten 

af de udsatte børn og unge vil 

vokse op og udvikle sig hensigts-

mæssigt til trods for alvorlige 

risikofaktorer. Risikofaktorernes 

betydning afhænger af barnets 

egen modstandskraft, og hvordan 

risikofaktorerne håndteres i 

barnets nærmiljø, herunder både 

af forældre, af det private netværk 

og i dagtilbud/skole. 

Det er det, som kaldes beskyt-

telsesfaktorer. Som det fremgår 

af skemaet på denne side handler 

beskyttelsesfaktorer i høj grad 

om barnets og familiens mulig-

hed for at danne relationer og 

netværk, og det er uanset om det 

sker i familien, daginstitutionen, 

skolen eller i fritidslivet.

Nære relationer og netværk

Både forskning og praktiske 

erfaringer peger på, at trygge og 

stabile relationer til forældre, 

andre betydningsfulde voksne 

som bedsteforældre, onkler 

og tanter samt gode venner er 

afgørende, hvis udsatte børn og 

unge skal komme godt på vej i 

livet. Det er disse relationer, som 

kommunerne kan arbejde med – 

og ikke alene kommunerne. Det 

er vigtigt at tænke i samskabelse 

med den berørte familie, det 

nære sociale netværk omkring 

familien og de muligheder, som 

ligger i lokalsamfundet generelt.

Uanset risikofaktorer skal for-

ældre så vidt muligt ses som en 

ressource i deres børns udvikling. 

Der skal stilles krav til forældre 

om at indgå i den rette behand-

ling, der øger deres muligheder 

for at bevare eller udvikle deres 

forældreevne.

Det vigtigste for de udsatte børn 

og unge er samtidig, at kommu-

nerne får øje på dem, så de kan 

sætte ind med forebyggelse og 

en familieorienteret indsats. 

Opsporing på tværs

Kommunerne arbejder med flere 

forskellige former for opsporing af 

bekymringsfaktorer. Det kende-

tegnende er, at opsporing typisk 

sker, når børn og unge viser tegn 

på mistrivsel, men der er også 

behov for, at der udvikles bedre 

screeningsredskaber til voksne 

i fx jobcenterregi, så et evt. mis-

brug eller andre problemstillinger 

opdages tidligst muligt (se mere 

herom i tema 4). Der er samtidig 

et generelt behov for, at der tages 

hånd om den berøringsangst, 

som findes både blandt fagper-

soner men også blandt kollegaer, 

naboer mv., når der er tegn på, 

at et barn eller en voksen har en 

problematisk adfærd eller ikke 

trives. Det er et fælles ansvar.
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Ansvaret i kommunen går også 

på tværs af forvaltningsområ-

derne. Fx er der ofte sammenfald 

mellem børn, som trives dårligt, 

og børn der har forskellige sund-

hedsproblemer, som fx overvægt. 

Opsporing af børn med dårlig 

trivsel bør ske i såvel sundheds-

plejen som i daginstitutioner og 

skoler, ligesom de indsatser, 

der iværksættes, bør foregå i et 

samarbejde. En forudsætning for 

dette er, at det er klart og tydeligt 

for frontmedarbejderne hvordan 

de skal handle, hvis de har en be-

kymring. Det er også væsentligt 

at almen praksis inddrages tæt-

tere i arbejdet med de børn, der 

er socialt og sundhedsmæssigt 

udsatte, så den viden, som den 

praktiserende læge måtte have, 

deles med fx sundhedsplejen og 

andre relevante fagpersoner i 

kommunen7.

Derudover er det helt afgørende, 

at kommunerne i højere grad 

end tilfældet er i dag bringer 

specialviden i spil i almenom-

rådet. Det understøtter en in-

kluderende tilgang, hvor barnet 

og den unge bliver i nærmiljøet 

og her tilbydes den hjælp og 

støtte, det har behov for. Det er 

en tilgang, hvor det udsatte barns 

eller den unges problemer bliver 

set i relation til barnets eller den 

unges omgivelser, og barnet eller 

den unge samtidig får mulighed 

for at modtage en specialiseret 

indsats.

7Se KL´s udspil, ”Det nære sundhedsvæ-
sen”, marts 2012.

Opsporingsmodel giver fælles sprog, fælles værktøj 

og fælles indsats

En række kommuner har sammen med KORA udviklet og implemen-

teret en opsporingsmodel. Modellen giver de professionelle voksne 

omkring børnene dvs. sundhedsplejersker, dagplejere, pædagoger 

og lærere et redskab, der hjælper med at opspore børn med og i 

problemer, og kan sikre dem et godt og solidt grundlag for handling. 

Modellen skal hjælpe personalet til at kvalificere samarbejdet med 

forældrene og andre faggrupper, herunder socialrådgivere. Modellen 

tager udgangspunkt i eksisterende forskningsmæssig viden

Fokus i opsporingsmodellen er:

• Barnets adfærd ses i den sociale kontekst, hvori barnet indgår.

• Fokus på barnets ressourcer og ikke dets mangler.

• Forældrene skal være aktive samarbejdspartnere.

• Forældrene skal ses som en ressource.

• Det tværfaglige professionelle samarbejde og de tværfaglige  

ressourcer vægtes højt.

• Der skal skabes fælles begreber og forståelse af hinandens  

praksis.

Viborg Kommune har gennem tre år arbejdet med opsporingsmo-

dellen. Systematikken i opsporingsmodellen har betydet, at der er 

udviklet fælles sprog, fælles værktøj og fælles indsats blandt alle 

involverede faggrupper.

Læs mere: www.kora.dk

Opbygning af sociale 
kompetencer og fasthol-
delse af netværk

I et netop afsluttet projekt 

med titlen „Dialoggruppe - om 

forebyggelse som alternativ til an-

bringelse på børne- og ungeom-

rådet“ har forskere og praktikere 

over de sidste fire år indsamlet 

praksiseksempler fra ti kommuner 

på forebyggende foranstaltnin-

ger8. 

Dialoggruppeprojektet kom i 

stand, fordi man ønskede viden 

om, hvordan den igangværende 

omlægning på børne- og unge-

området virkede på børnene og 

de unge, og hvornår de forebyg-

gende foranstaltninger var ef-

fektfulde og brugbare alternativer 

til anbringelse.

Konklusionen på projektet er, at 

kommunens indsats skal foku-

sere på to centrale elementer: At 

støtte familien i at få det bedst 

mulige fællesskab på trods af 

problemerne og at hjælpe både 

familie og barn med at få opbyg-

8Projektet er gennemført i perioden april 2009 til primo 2013 af SFI – Det Nationale Forsk-
ningscenter for Velfærd i samarbejde med COWI A/S, og er et samarbejdsprojekt mellem 
Socialstyrelsen og Assens, Brøndby, Faxe, Fredericia, Helsingør, Hillerød, Mariagerfjord, 
Thisted, Aalborg og Århus Kommuner. 
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9SFI: God praksis i det forebyggende 
arbejde, 2013

get et netværk og de nødvendige 

sociale kompetencer9.

 

Foranstaltningerne, der indgik i 

projektet, spænder vidt. Nogle af 

foranstaltningerne henvender sig 

til endnu ufødte børn og deres 

mødre, mens andre henvender 

sig til unge, der gennem ef-

terværn får støtte og hjælp til 

overgangen til et selvstændigt 

voksenliv. På trods af forskel-

lighederne peger projektet dog 

på nogle overordnede fælles-

træk, der kendetegner den gode 

praksis.

God praksis i det  

forebyggende arbejde

Der skal være fokus på at bygge 

bro, hvad enten det drejer sig om 

at udvikle forældrenes hand-

lekompetencer og gøre dem 

mere bevidste om egen adfærd 

og egne ressourcer eller om at 

udvikle de unges faglige kompe-

tencer og sociale færdigheder.

Der skal være fokus på foræl-

drenes, børnenes og de unges 

netværk og sociale kompetencer. 

Dette fokus er yderst vigtigt, hvad 

enten det drejer sig om at støtte 

og styrke relationen mellem det 

helt lille barn og dets forældre 

eller om at støtte unge til at få et 

ressourcestærkt netværk, hvor de 

kan finde støtte og rollemodeller.

Samtidig med at relationsdan-

nelse og netværksskabelse er 

i fokus arbejdes der ud fra en 

ressourcefokuseret tilgang, hvor 

familiernes, børnenes og de 

unges egne ressourcer bringes 

i spil ved hjælp af faste rammer, 

genkendelighed og forudsigelig-

hed. Der er samtidig stærk fokus 

på tilknytning til almenområdet 

gennem skoler, fritidsklubber, 

fritidsaktiviteter og lokalt netværk, 

så deltagelse i en forebyggende 

foranstaltning ikke resulterer i 

eksklusion fra det almene liv, 

men er en hjælp til at forblive der, 

hvor barnet eller den unge har sit 

netværk.

Børnehuset – hjælp og støtte i normalmiljøet

Børnehuset i Fredericia Kommune er et efter-skole-tilbud for børn i 

5-10 års alderen med sociale, adfærdsmæssige og trivselsmæssige 

problemer. Formålet med foranstaltningen er at øge barnets trivsel og 

sikre, at barnet kan blive boende hjemme så længe så muligt, hvis det er 

der, udviklingsmulighederne er. 

Børnehuset har fokus på, at børnene i størst muligt omfang skal kobles 

til ”normalsamfundet”. Derfor arbejdes der med, at alt det der kan 

foregå i ”normal-miljøet”, foregår der – det vil sige i skolen, i klubben, i 

fritidslivet osv.

Barnets primærpædagog hjælper med at støtte barnet i skolen, i fri-

tidsaktiviteter, ved at tage barnet med til tandlæge osv. Herved støttes 

barnet til at begå sig i forskellige arenaer i ”normalsamfundet” – først 

med støtte og hvis muligt gradvist mere og mere alene eller sammen 

med forældrene.

Læs mere: www.forebyggelse-boernogunge.dk

Værkstedsplads – til anbringelsestruede 14-18 årige

Værkstedsplads i Mariagerfjord Kommune er en ordning, hvor an-

bringelsestruede 14-18-årige drenge tilknyttes en håndværker og får 

udviklet egne evner inden for et praktisk fag. Det løft, som den unge 

får gennem denne indsat, kan netop være den positive forandring, der 

bringer den unge på rette kurs i forhold til personlig udvikling, uddan-

nelse og/eller beskæftigelse. 

Formålet er gennem tæt kontakt til en håndværker at give den unge en 

rollemodel og en struktur i hverdagen omkring praktiske gøremål, hvor 

den unge får succes. Den fysiske træthed efter arbejde kan desuden 

modvirke, at energien og kedsomheden bruges på dårlige venskaber og 

kriminalitet.

Læs mere: www.forebyggelse-boernogunge.dk
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Hjælp til unge mødre er 

en god investering

Hver gang der investeres én 

krone i forebyggende social 

støtte og familierådgivning 

for unge mødre, sparer det 

offentlige fem kroner som følge 

af bl.a. færre anbringelser, 

mindre kriminalitet og lavere 

udgifter til kontanthjælp. Det 

viser beregninger som forskere 

ved Centre for Economic and 

Business Research har lavet 

for Mødrehjælpen.

Kilde: www.cbs.dk

Unge sårbare mødre

Undersøgelser viser, at unge 

mødre er en særlig sårbar 

gruppe. Kun cirka halvdelen af de 

unge mødre får en uddannelse 

og en meget stor del står uden 

for arbejdsmarkedet og lever 

af offentlige ydelser. Samtidig 

har mange et skrøbeligt socialt 

netværk og står ofte alene med 

problemer som ensomhed, 

manglende kontakt til barnets far, 

håndtering af forældrerollen mv. 

Derfor er hjælpen til mødrene 

også en hjælp til børnene.

Det er væsentligt, at kommuner-

nes indsats er helhedsorienteret, 

hvilket betyder, at man på samme 

tid skal arbejde både med at 

støtte mor/barn relationen, at 

udvikle den unge mors person-

lige, sociale og faglige kompe-

tencer og en intensiv og målrettet 

indsats for at hjælpe hende ind i 

uddannelsessystemet eller ud på 

arbejdsmarkedet, så hun på læn-

gere sigt bliver selvforsørgende. 

At indsatsen er helhedsorienteret 

betyder også, at indsatsen er 

koordineret og fremstår som en 

helhed over for den enkelte mor. 

I flere kommuner eksisterer der 

en række ambulante tilbud, hvor 

unge sårbare mødre bor i egen 

bolig og bruger det ambulante 

tilbud. De ambulante tilbud er 

typisk længerevarende hel-

hedsorienterede indsatser, der 

understøtter, at den enkelte 

mor gennemfører en uddan-

nelse og opnår fast tilknytning 

til arbejdsmarkedet. Det kan fx 

være praktisk støtte til sociale og 

personlige behov. 

Mange af dem kommer fra hjem, 

der har været præget af vold, 

misbrug eller omsorgssvigt. Tal-

lene viser beklageligvis også, at 

de ti gange så ofte som andre 

mødre får anbragt deres barn 

uden for hjemmet. Det er derfor 

helt afgørende, at kommu-

nerne tager hånd om de unge 

sårbare mødre, og gerne før 

problemerne vokser sig store. 

Mødrenes livssituation har stor 

betydning for deres børns trivsel. 

Tilbud til udsatte gravide unge mødre 

I Svendborg Kommune er der etableret et forebyggende Vuggestue-

projekt, hvor formålet med projektet er at hjælpe sårbare, gravide unge 

mødre og udsatte familier med spædbørn for at undgå anbringelse af 

barnet. 

Formålet med Vuggestueprojektet er at støtte den unge gravide mor el-

ler udsatte forældre med spædbørn i forældrerollen, herunder at skabe 

struktur i hverdagen og i mor-barn-relationen. Forløbet består af praktik 

i vuggestuen fire gange om ugen i 3-6 måneder før fødslen med særlig 

vejledning fra en kontaktpædagog og fra sundhedsplejersken. Der 

aflægges også hjemmebesøg. Forløbet afsluttes, når barnet er mellem 9 

og 12 måneder, hvorefter barnet indskrives på almindelig vis i vugge-

stuen. Jobcentret inddrages med henblik på at hjælpe den unge mor i 

gang med uddannelse og job.

Vuggestueprojektet er et helhedsorienteret tilbud, der foregår i tæt 

samarbejde mellem to vuggestuer, kommunens jobcenter, sundheds-

plejen og familieafdelingen samt Familieambulatoriet på Svendborg 

Sygehus, der ofte er dem, der bliver opmærksomme på de unge gravide 

til projektet. 

Kilde: Kom i form med barnets reform – tema 3, Socialstyrelsen
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Familieorienteret misbrugsbehandling virker

Forskningen viser, at inddragelse af familien i alkoholbehandlingen 

påvirker såvel alkoholadfærd som familien i en gunstig retning. Effekten 

af familieorienteret alkoholbehandling er:

• Større tilfredshed i parforholdet.

• Færre skilsmisser.

• Forbedret familiefunktion (færre konflikter, bedre omsorg for hinan-

den og større samhørighed).

• Reduktion af vold i hjemmet.

• Reduktion af psykosociale problemer hos børnene.

Kilde: Sundhedsstyrelsen

Fakta

Sundhedsstyrelsen vurderer, at omkring 120.000 børn og unge bor i 

en familie med alkoholproblemer. Kun en lille del af disse børn og deres 

forældre får hjælp af kommunen, enten via kommunens børnefamilieaf-

deling eller kommunens alkoholbehandling.

Forskning viser, at børn i alkoholfamilier har op til 60 % større risiko for 

selv at udvikle et misbrug, har en ringere chance for at opnå en uddan-

nelse samt vanskeligere ved at få en tilknytning til arbejdsmarkedet.

Kilde: Sundhedsstyrelsen

10Børn i familier med alkoholproblemer, 
Sundhedsstyrelsen 2011

Familieorienteret  
misbrugsbehandling 

Den gennemsnitlige alkoholmis-

bruger har haft et misbrug i 12 

år, inden vedkommende kommer 

i behandling. I den periode med-

fører misbruget ofte, at familien er 

gået i opløsning, børn og partner 

har måske fået sociale problemer, 

jobbet er væk, og der opstår et 

behov for en massiv social og 

sundhedsmæssig indsats. 

Hvis dette mønster skal brydes 

er der behov for en markant 

anderledes indsats, hvor kom-

munen kommer ind i familierne 

langt tidligere end hidtil. Og 

den hjælp der ydes skal i højere 

grad være helhedsorienteret 

og tage hånd om den samlede 

families behov. Det er nødvendigt 

med en ændring af fokus, hvor 

der i hvert enkelt tilfælde laves en 

samlet risikovurdering af familien 

med henblik på en afklaring af 

behovet for hjælp og typer af 

indsats. Risikovurderingen skal 

være med til at sikre, at familiens 

sociale situation ikke forværres.

Ca. en tredjedel af kontant-

hjælpsmodtagerne har et 

misbrugsproblem. Derudover er 

der i sygedagpengesystemet et 

meget stort antal, der er syge-

meldt grundet et misbrug. Disse 

borgere er kendt i jobcenteret, 

men ofte handles der ikke på 

denne viden. Det kan skyldes 

manglende kompetencer i forhold 

til at tale med borgeren om 

emnet, og manglende viden om 

hvilke behandlingsmuligheder, 

der findes.

Endvidere viser forskellige un-

dersøgelser10, at nogle familier 

med fx et alkoholproblem har 

kontakt til kommunens familie-

afdeling, men ikke har kontakt 

til misbrugsbehandlingen. Det 

kan skyldes, at familieafdelingen 

ikke har fokus på misbrugspro-

blemer eller ikke har kendskab til 

misbruget, hvis der ikke spørges 

ind til dette. Der er derfor behov 

for et bedre samarbejde på tværs 

af de kommunale forvaltninger, og 

en mere systematisk tilgang til, 

hvordan man udreder familien og 

den enkelte voksne i forhold til at 

afdække et evt. misbrug.

23      



Familieorienteret misbrugsbe-

handling har en bedre effekt end 

den individorienterede behand-

ling. Dette gælder i forhold til mo-

tivation til at komme i behandling, 

fastholdelse i behandling samt at 

komme ud af misbruget. Kommu-

nerne skal derfor tilbyde en fami-

lieorienteret misbrugsbehandling. 

Det betyder, at tilbuddet skal 

omfatte den misbrugendes part-

ner og børn, og det kan også ske, 

selvom den misbrugende ikke er i 

behandling11. 

Problemstillingerne i familier 

med misbrug er mangeartede og 

forskellige. Derfor skal tilbud-

det kunne tage højde for disse 

problemstillinger ved at tilbyde: 

familieorienteret alkoholbehand-

ling – kombineret med individuel 

behandling, børne- og ungegrup-

per, pårørendegrupper og tilbud 

om hjælp til børn fx i form af 

støtte i dagpasning og skole.

Øget brug af  
plejefamilier

Der vil fortsat være børn og unge, 

som har behov for en anbrin-

gelse i en kortere eller længere 

periode. Samtidig med kommu-

nernes arbejde med at udvikle og 

forbedre den tidlige og forebyg-

gende indsats i lokalmiljøet, er 

kommunerne også i gang med at 

øge brugen af plejefamilier, net-

værksplejefamilier og slægtspleje 

i lokalområdet, hvis det er muligt, 

frem for at anbringe børn og unge 

på private opholdssteder eller 

døgninstitutioner. Det sker for at 

sikre kontinuitet og muligheden 

for at opbygge stærke relationer i 

anbringelsesforløbene.

I de øvrige nordiske lande 

anvendes plejefamilier i langt 

højere grad end i Danmark. 

Samtidig er der intet, der 

tyder på, at børnenes og de 

unges problemkompleksitet er 

markant anderledes i de øvrige 

nordiske lande. Selvom forskel-

lige kulturer mv. gør sig gælden-

de, er der et stort potentiale i en 

øget anvendelse af plejefamilier i 

Danmark.

Med Barnets Reform blev fami-

lieplejeområdet styrket. Det blev 

blandt andet et krav, at kommu-

nerne i alle tilfælde skal vurdere, 

om en anbringelse i en pleje-

familie er bedst for barnet eller 

den unge. Herudover har KL og 

regeringen i Økonomiaftalen for 

2013 aftalt, at brugen af plejefa-

milier, herunder netværkspleje, 

skal øges til fordel for andre an-

bringelsesformer. Dette skal ske 

i sammenhæng med en tættere 

opfølgning i forhold til kommuner-

nes supervision og uddannelses-

indsats i forhold til plejefamilier. 

Social- og Integrationsministeren 

har desuden bedt kommunerne 

om i forbindelse med rammeafta-

lerne for 2013 at sætte fokus på 

familielignende anbringelsesste-

der. Det er således det særlige 

ministertema for rammeaftalerne 

for 2013.

Ifølge Ankestyrelsens seneste 

anbringelsesstatistik (2011) ses 

allerede en stigning i kommuner-

nes brug af plejefamilier, herun-

der netværkspleje. I perioden 

2007-2011 er flere børn og unge 

under 18 år kommet i plejefami-

lier, selvom antallet af anbragte 

11Se KL’s udspil “En styrket misbrugsbe-
handling“ fra december 2012
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Anbringelse i plejefamilie giver det bedste udgangspunkt

Børn, der anbringes i plejefamilier, klarer sig i gennemsnit bedre senere 

i livet end børn, der bliver anbragt på en institution. Det viser en ny 

analyse af anbringelsessager, der tager udgangspunkt i familier, der får 

anbragt et eller flere af deres børn, men ikke dem alle, dvs. overvejende 

de lidt mildere sager.

I analysen indgår to mål for, hvordan det går børnene den dag, de som 

18-årige kan betegne sig selv som voksne: 1) om de er i gang med en 

uddannelse, og 2) om de har fået en eller flere domme for kriminalitet. 

Og resultatet er klart: De plejefamilieanbragte klarer sig bedst i forhold 

til uddannelse og kriminalitet.

Kilde: Når man anbringer et barn II, Rockwool Fondens forskningsenhed, 2013

børn og unge har været faldende 

siden 2009. Denne udvikling 

betyder, at hvor 47 pct. af de 

anbragte børn og unge boede 

hos en plejefamilie ved udgangen 

af 2007, er det ved udgangen af 

2011 54 pct. af de anbragte børn 

og unge, der bor hos en plejefa-

milie. 

Der ses også en stigning i antal-

let af anbringelser i en plejefa-

milie, når det gælder barnets 

”første” anbringelsessted. Her 

er 36 pct. af børnene/de unge 

blevet anbragt i en plejefamilie i 

2011. I 2007 var det kun 25 pct. 

I samme periode faldt andelen af 

børn og unge, der blev anbragt 

på en døgninstitution som første 

anbringelsessted fra 36 procent 

til 28 procent.

Ovenstående tal viser, at udviklin-

gen går i den rigtige retning. Der 

er dog behov for fortsat at have 

fokus på at øge anvendelsen af 

plejefamilier. Dette ikke mindst 

fordi der er gode såvel faglige 

som økonomiske grunde til en 

øget anvendelse af plejefami-

lier. 

En lang række kommuner er 

allerede godt i gang med at udar-

bejde og implementere strategier 

for, hvordan de omlægger indsat-

serne på anbringelsesområdet 

til øget brug af familielignende 

anbringelsesformer, når det 

vurderes, at barnets behov bedst 

tilgodeses i denne anbringel-

sesform. Erfaringerne herfra vil 

KL bidrage til at udbrede til alle 

andre kommuner.

Gode resultater af familiepleje

Gennem halvandet år har Aarhus Kommune døgnanbragt 19 spæd-

børn i plejefamilier. Samtlige børn er blevet evalueret af Center for So-

cialfaglig Udvikling for at vurdere, om plejeindsatsen har givet børnene 

trygge rammer og en sund udvikling. Evalueringen viser, at børnene har 

udviklet sig positivt og tilfredsstillende både helbredsmæssigt, moto-

risk, kognitivt, socialt og følelsesmæssigt.

Resultaterne fra Spædbørnsprojektet er nu indarbejdet i Aarhus Kom-

munes familieplejestrategi. Strategien sigter mod at udvikle forskellige 

typer af familieplejetilbud, og det er målet, at omkring fire ud af ti børn, 

der skal anbringes, skal tilbydes en plejefamilie.

Kilde: Aarhus Kommune
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Tema 2: 
Den aktive borger

12www.psykiatrifonden.dk – om fakta om 
ensomhed

Borgerne er som udgangspunkt 

de fremmeste eksperter i deres 

eget liv, og har derfor selv et 

ansvar for at finde vejen til det 

meningsfulde liv. Sigtet er, at de 

borgere, der kan bidrage selv 

ved aktivt at tage del i eget liv og 

muligheder, skal gøre det. Derved 

sikres, at der fortsat er mulighed 

for at yde hjælp, hvor det er mest 

påkrævet. 

Inklusion, mestring og rehabili-

tering er de seneste år blevet de 

kerneopgaver og begreber, som 

karakteriserer arbejdet med at 

skabe bedre muligheder for, at 

mennesker med funktionsned-

sættelser og sociale problemer 

kan leve et liv i nærmiljøet med 

mulighed for at være en del af 

fællesskabet. Opfattelsen i kom-

munerne er, at rehabiliterings- og 

inklusionstilgangen skal fasthol-

des og udvikles. 

At forfølge inklusions- og reha-

biliteringsdagsordenen stiller 

krav om investeringer i kultur-

ændringer, nye arbejdsmåder og 

samarbejdsformer, nye løsninger 

og tilbudsformer – og i samar-

bejde med andre end dem, der 

normalt indgår i løsningerne. 

Civilsamfundsinddragelse gen-

nem blandt andet frivillighed er 

et af nøglepunkterne for kommu-

nernes fremadrettede strategi på 

socialområdet. Et andet nøgleord 

er netværk. Undersøgelser viser 

blandt andet, at mange menne-

sker føler sig ensomme og uden 

sociale relationer – det gælder 

særligt for udsatte mennesker12. 

Udover at bidrage til livskvalitet 

er inddragelse, styrkelse eller 

opdyrkning af nye netværk en 

vigtig vej til at styrke borgernes 

mestring.

I dette tema præsenteres forskel-

lige erfaringer med at styrke 

borgerens position som aktiv 

borger gennem nye indsatser, 

der understøtter udvikling af 

borgerens mestringsevner, stra-

tegisk arbejde med netværk, ny 

teknologi mv. Fokusområderne er 

valgt, da de hver for sig og samlet 

repræsenterer erfaringer, der 

understøtter, at borgerne lever et 

selvstændigt liv på egne præmis-

ser og desuden rummer et poten-

tielt investeringspotentiale. 

I temaet rettes fokus mod de bor-

gere, hvor der vurderes at være et 

væsentligt udviklingspotentiale, 

og hvor de med de rette tiltag 

reelt har mulighed for at leve en 

selvstændig tilværelse. Der er 

tale om borgere, som mødes for-

skellige steder i den kommunale 

virksomhed, men som i højere 

grad end i dag skal fastholdes i 

normalsystemet frem for at blive 

en del af det specialiserede 

socialområde. 

KL’s anbefalinger er:

• KL anbefaler, at kommuner-

ne arbejder med strategier 

og konkrete målsætninger 

for, hvordan borgernes 

mestring og netværk kan 

styrkes samt, at der inve-

steres i nye typer af forløb 

og indsatser med varierende 

intensitet for at forebygge at 

problemstillinger forværres.

• KL anbefaler, at kommuner-

ne sikrer, at medarbejderne 

kan facilitere, at borgeren 

lever et liv på egne præmis-

ser. En del af facilitatorrollen 

indebærer at stille redskaber 

og metoder til rådighed for 

borgeren, som kan under-

støtte en selvstændig og aktiv 

rolle for borgeren, så de pro-

fessionelles rolle minimeres.

• KL anbefaler, at kommu-

nerne inddrager brugere, 

interesseorganisationer og 

frivillige i udvikling af nye 

strategier og indsatser lo-

kalt på det sociale område. 

Det skal også ses i sammen-

hæng med, at kommunerne 

fremadrettet bør satse endnu 

mere på inklusion gennem 

ordinære tilbud i fritids- og 

foreningslivet, på arbejds-

pladser og i boligområder 

frem for isolerede tilbud til 

særlige målgrupper. KL vil 

nationalt gå i dialog med bru-
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ger- og frivilligorganisationer 

for at understøtte udviklingen.

• KL anbefaler, at kommu-

nerne investerer i velfærds-

teknologi, og herigennem 

indfrier potentialerne for øget 

inklusion og et mere selv-

stændigt liv for den enkelte 

borger. Det indebærer en 

strategisk tilgang til brugen 

af ny teknologi med fokus 

på bl.a. nye arbejdsgange, 

medarbejderudvikling og 

brugerinvolvering. KL arbejder 

nationalt for at sikre de nød-

vendige rammer for udviklin-

gen.

Status og udviklings-
tendenser

Det er ingen hemmelighed, at der 

er et stort potentiale i, at borgere 

tager et større ansvar for eget 

liv – både i forhold til at fremme 

den enkeltes egen livskvalitet 

og for samfundsøkonomien. Når 

borgerne støttes i at kunne mere 

selv, frigør det ressourcer til at 

arbejde med borgere, der har 

større behov. Det sker imidlertid 

ikke af sig selv, men kræver andre 

typer af indsatser, en fornyet til-

gang til borgeren, hvor hans eller 

hendes vurdering af egne behov 

og potentialer er i centrum. 

Ses der på udviklingen på 

socialområdet de seneste år, 

har der generelt over hele landet 

været en markant udvikling i den 

kommunale indsats til mennesker 

med sociale, psykiske, mentale 

og/eller fysiske funktionsned-

sættelser. Mange kommuner 

er kommet et godt stykke af 

vejen i forhold til at implemen-

tere forandringer i tilgange og 

tilbudsvifte, der medfører bedre 

muligheder for mestring, inklusion 

og rehabilitering. Flere kommuner 

har fx udviklet strategier eller nye 

indsatser, som understøtter, at 

borgeren indtager en mere aktiv 

rolle.

Der vil være variation i, hvor langt 

kommunerne er kommet med at 

foretage de relativt gennemgri-

bende socialpolitiske forandrin-

ger. Omfanget giver sig konkret 

til udtryk i modernisering af 

botilbud, antal og nyetablering af 

indsatser, omlægning af støtten 

til mindre indgribende foran-

staltninger, graden af recovery-

orientering og desuden lokale 

prioriteringer.

På psykiatriområdet går den 

generelle udvikling imod reco-

very-orientering og ligesom på 

området for handicappede med 

kognitive funktionsnedsættelser 

(fx udviklingshæmmede og per-

soner med autisme) mod større 

selvstændighed i egen bolig og 

mod beskæftigelse på det ordi-

nære arbejdsmarked, fx i job med 

løntilskud eller i form af støttet 

beskæftigelse frem for beskyttet 

beskæftigelse. På udsatteområ-

det vinder housing-first strategien 

frem. 

Forandringerne kommer fx til 

udtryk ved:

• Politikker og strategier med 

et rehabiliteringssigte for at 

støtte borgeren til at opnå 

selvhjulpenhed, egen bolig, 

uddannelse og job.

• Tidsafgrænsede forløb frem 

for langvarige forløb med af-

sæt i udviklings- og flowstra-

tegier.
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• Akuttilbud til mennesker med 

psykiske problemstillinger.

• Nye former for botilbud og 

øget støtte i egen bolig frem 

for langvarige ophold i døgn-

tilbud.

• Gradvist mere metodeorien-

terede tilbud. 

• Tidsafgrænsede forløb med 

fx gruppetilbud og individuel 

støtte frem for en-til-en støtte 

over en længere periode. 

• Ordinær beskæftigelse med 

støtte frem for traditionelle 

værkstedstilbud.

• Inddragelse af netværk eller 

facilitering af nye netværk.

• Anvendelse af velfærdstekno-

logi.

Uanset omfang af omlægninger, 

er den grundlæggende strategi 

typisk, at borgerne gradvist skal 

udvikle egne forudsætninger for 

at leve et liv på egne betingelser 

med fokus på trinvis udvikling af 

kompetencer. 

Nye tilbud i nærmiljøet

Inden for de seneste år har 

størstedelen af kommunerne 

omlagt indsatserne i retning af 

øget inklusion og flere tilbud i 

nærmiljøet. En KL-undersøgelse 

fra 2012 om udviklingen af kom-

munale tilbud til mennesker med 

sindslidelse, udviklingshæm-

ning og autisme bekræftede, at 

kommunerne i høj grad arbejder 

med udvikling af nye tilbud. 

0% 20% 40% 60%

Figur 2.1: Udviklingen af tilbudsviften til voksenhandicappede inden for de seneste år

Tilbuddene benyttes uændret 

Samarbejdet med andre kommuner er øget, fx 
om fælles tilbudspalette mv.

Der er oprettet støttet beskæftigelse til borgere, 
som tidligere fik beskyttet beskæftigelse

Der er etableret dagtilbud i egen kommune 

Døgntilbud er erstattet med døgndækket social-
pædagogisk støtte i eget hjem i egen kommune

Døgntilbud er erstattet med selvstændige boen-
heder i alment boligbyggeri i egen kommune

Der er etableret døgntilbud i egen kommune

Sindslidende

Udviklingshæmmede

Autister

Kilde: KL-undersøgelse, 2012

Undersøgelsen viste, at godt tre 

fjerdedele af alle kommuner har 

omlagt indsatsen til mennesker 

med sindslidelse og udviklings-

hæmning inden for de seneste år. 

Autismeområdet har ikke i så høj 

grad gennemgået en omlægning 

af indsatsen. Her benytter godt 

halvdelen af kommunerne tilbud-

dene uændret.

Omlægningen er på området 

for sindslidelse og udviklings-

hæmning gået i retning af 

mere fleksible løsninger. Knap 

halvdelen af kommunerne har 

erstattet døgnbaserede botilbud 

med selvstændige boenheder i 

alment boligbyggeri i egen kom-

mune. 
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En opgørelse fra Danmarks 

Statistik fra april 2012 bekræfter 

billedet. Siden 2008 er der såle-

des blevet 2.000 færre beboere 

i længerevarende ophold på botil-

bud for voksne handicappede, 

mens der er kommet ca. 500 flere 

i midlertidigt ophold13.

Ses der i stedet på udviklingen 

af antal borgere, som modtager 

socialpædagogisk støtte, er der 

siden 2007 sket mere end en 

fordobling i antallet af modtagere. 

Udviklingen er særligt markant 

for borgere med sindslidelser 

og borgere med udviklingshæm-

ning14. 

Udviklingen sker ud fra en grund-

tanke om at skabe bevægelse 

mod mindre indgribende tilbud i 

egen bolig. Det skal give borger-

ne mulighed for at leve et mere 

aktivt og selvstændigt liv, og har 

allerede vist sig at have gavnlige 

effekter for såvel borgerne som 

kommunernes økonomi. 

Mindre boenheder fremmer selvstændighed 

Undersøgelser viser, at mindre boenheder har en positiv effekt på 

menneskers bedring i forhold til de mere institutionsprægede boenhe-

der. Små boenheder er med til, at borgerne blandt andet bliver mindre 

angste og urolige, mere aktive og selvstændige, får et større netværk 

uden for boenheden og deltager mere i lokalsamfundet. Til gengæld kan 

borgere i egen bolig opleve, at de er mere isolerede. 

Kilde: Videnscenter for Socialpsykiatri, 2009

Korte forløb giver mere selvstændige borgere

På kollegiet Kildebakken i Horsens Kommune tilbydes der ophold for 

unge mellem 18 og 30 år med sindslidelser eller psykiske udviklingsfor-

styrrelser. Opholdet har fokus på mestring og kan maksimalt være af to 

års varighed. Målet er, at borgerne efter opholdet klarer sig uden støtte 

eller med mindre omfattende støtte i eget hjem. Borgerne funktionsud-

redes ved indflytning, og der sker løbende systematisk opfølgning på 

mål. De foreløbige erfaringer viser, at tilbuddet har givet borgeren større 

livskvalitet samt reduceret udgifterne.

Kilde: Horsens Kommune

Lev-selv-fællesskaber som alternativ til bostøtte

I Odense Kommune har kommunen som alternativ til traditionel bostøt-

te etableret en række ’lev selv fællesskaber’, hvor borgere med psykiske 

problemer mødes og danner netværk på tværs. Borgerne deltager i net-

værket i en afgrænset periode, hvor de arbejder med udviklingsmål, som 

de selv har sat. Netværket faciliteres af en medarbejder, og borgeren 

kan efter behov vende tilbage til netværket. 

Kilde: Odense Kommune

13Danmarks Statistik, april 2012, publi-
kationen: ”Færre på botilbud til voksne 
handicappede”.

14www.statistikbanken.dk

15Udviklingsplan for socialpsykiatrien i 
Aalborg Kommune 2012-2015 Fagcenter 
for Socialpsykiatri, og Ramian og Ahlgreen, 
2010

Målrettede og tids- 
afgrænsede forløb

Borgere med særlige problem-

stillinger skal ikke have livslange 

forløb på det specialiserede 

område, hvis det kan undgås. Når 

målet er aktive og selvhjulpne 

borgere, må tilbuddene på 

socialområdet nødvendigvis 

også skifte karakter, og det gør 

de mange steder. 

For i højere grad at målrette og 

tidsafgrænse de kommunale 

indsatser inddrager flere kom-

muner udflytning fra botilbud som 

perspektiv allerede fra indflyt-

ningen. Det gælder fx i Aalborg 

Kommune, der i udviklingsplanen 

for socialpsykiatrien 2012-2015 

fastslår, at udflytning skal starte 

allerede ved indflytning og følges 

op af en målrettet rehabiliterende 

indsats i botilbuddene.15 Flere 

kommuner opretter udslus-

ningsboliger eller -afdelinger og 

omlægger mange botilbudsplad-

ser til tilbud om fx støtte i eget 

hjem eller i boliger oprettet under 

almenboliglovens bestemmelser. 

Eller kortvarige bo- og rehabi-

literingsophold med henblik på 

udflytning til egen bolig. 

De seneste år har Vejle Kom-

mune tilbudt intensive forløb i 

en kortvarig periode for borgere 

med sindslidelser i overgangen 

fra psykiatrisk sygehus til eget 

hjem. Målet er, at borgerne med 

en intensiv støtte under og efter 

indlæggelsesforløbet kommer på 

fode og reetablerer eller etablerer 

en selvstændig tilværelse med 

et minimum af støtte frem for 

indslusning i omfattende døgn-
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tilbud. Byrådet i Vejle har i 2013 

bevilget en særlig pulje til intensiv 

socialpædagogisk støtte til unge 

med sindslidelser. Strategien er 

også her, at intensiv støtte i en 

afgrænset periode kan minimere 

den periode, borgeren samlet set 

er i tilbud ved at styrke borgerens 

egenmestring. 

Stadig flere steder gøres der 

også erfaringer med gruppeba-

serede, netværksskabende og 

ofte intensive forløb målrettet den 

enkeltes mestring og selvstæn-

diggørelse frem for socialpæda-

gogisk en-til-en støtte over en 

længere periode, fordi det vurde-

res, at det er en god investering.

Akuttilbud skaber tryghed

Udviklingen fra døgntilbud til 

mindre indgribende tilbud kan 

i perioder skabe utryghed for 

borgere med psykiske problem-

Akuttilbud giver bedre forløb for unge og voksne

Som konsekvens af udviklingen i såvel indlæggelsesforløb i behand-

lingspsykiatrien og at flere i dag bor i boliger med fleksibel støtte, 

har flere kommuner gjort erfaringer med akuttilbud. De kommunale 

akuttilbud kan udgøre en sammenhængskraft i samarbejdet mellem 

almen praksis, behandlingspsykiatri og kommune i akutte situationer for 

borgere, der er i psykisk krise.

Akuttilbuddene indeholder fx telefonrådgivning, akut overnatningsmu-

lighed, udgående støtte mv. Behandlingspsykiatri og almen praksis har i 

varierende grad en rolle i at henvise borgere til akuttilbuddene. 

I evalueringen af akuttilbuddene konstateres det bl.a., at akuttilbuddene 

• sikrer en tryg overgang ved udskrivninger fra indlæggelse til egen 

bolig

• vurderes at have en forebyggende og nedbringende effekt på beho-

vet for genindlæggelser, omsorgsindlæggelser og uhensigtsmæs-

sige indlæggelser.

Kilde: www.niras.dk

sigtsmæssige indlæggelser, har 

flere kommuner derfor etableret 

akuttilbud af forskellig karakter, 

enten som selvstændige tilbud 

eller i umiddelbar tilknytning til 

eksisterende tilbud. Det være sig 

botilbud til midlertidige ophold af 

et par dages varighed, telefonlin-

jer, udgående støtte eller andet, 

der støtter borgerne i at være i 

eget hjem. 

For disse tendenser gælder, at en 

succesfuld indsats med mindre 

indgribende foranstaltninger 

forudsætter, at det sker i tæt 

samarbejde med den enkelte bor-

ger, at det involverer opfølgning 

og støtte til at få etableret et liv 

– ikke blot i forhold til bolig, men 

også i relation til arbejdslivet, 

uddannelseslivet, netværk mm. 

Det indebærer nye krav til den 

faglige kultur og kompetencer i 

de sociale støttetilbud. 

stillinger, fx når det går mindre 

godt. For at skabe trygge rammer 

for borgerne og forebygge uhen-
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Den motiverende samtale

Motivational Interviewing – på dansk kaldet den motiverende samtale 

– er en metode til dels at hjælpe mennesker til at arbejde sig gennem 

den ambivalens, man naturligt føler over for større forandringer, dels at 

forpligte sig på denne forandring, fx ændring af alkoholvaner. 

Flere analyser af effekten af den motiverende samtale viser, at metoden 

bl.a. er god til at motivere storforbrugende klienter til at sænke alko-

holindtagelse, og at metoden også er hensigtsmæssig til at motivere 

alkoholmisbrugere til at indgå i behandling for alkoholmisbrug. 

I Odense Kommune er alle medarbejdere på alkoholområdet uddannet 

i metoden, og den er nu ved at blive udbredt til medarbejdere på bla. 

beskæftigelsesområdet. Formålet er, at alle medarbejdere i kommunen 

skal have samme redskaber til at arbejde som facilitatorer. 

Kilde: Scott Miller og Odense Kommune

En ny rolle  
som facilitator

De seneste års omlægning af den 

faglige tilgang mod at arbejde 

udviklings- frem for omsorgsori-

enteret stiller nye og store krav til 

medarbejderne om at omstille sig. 

Det handler både om en fagligt 

båret kulturændring, nye roller, 

større fokus på metoder med 

dokumenteret virkning, opfølgning 

og ikke mindst at turde slippe 

borgeren. Kommunens medarbej-

dere har i dag i langt højere grad 

end tidligere en rolle i at facilitere, 

at borgeren – så vidt det er muligt 

– lever et liv på egne præmisser, 

frem for at yde borgeren en række 

services. Borgeren skal ikke have 

alle tilbud inden for rammerne af 

det specialiserede socialområde, 

men i langt højere grad bistås i 

at benytte de samme tilbud, som 

andre benytter. 

Denne udvikling forudsætter en 

investering i kompetenceudvikling 

og er ikke noget, der ændres over 

en nat. I Aarhus Kommune har 

man på socialpsykiatriområdet 

siden 2007 arbejdet med en re-

coveryorientering af den samlede 

organisation. Medarbejdere 

undervises i at blive rehab- 

instruktører. I dag udbydes ud-

dannelsen også til andre kommu-

ners medarbejdere. Aarhus Kom-

mune har endvidere påbegyndt 

en proces, hvor der systematisk 

måles på recovery-orienteringen 

både internt samt i andre kom-

muner efter nærmere aftale.

Enkelte steder, fx i Lyngby-Taar-

bæk kommune, uddannes medar-

bejdere og borgere sammen for 

at skabe et fælles udgangspunkt 

for samarbejdet og løfte borgere 

og medarbejdere sammen. 

Hjælp til selvhjælp

En del af facilitatorrollen inde-

bærer at stille redskaber og 

metoder til rådighed, som kan 

understøtte en selvstændig og 

aktiv rolle for borgeren, hvor 

de professionelles rolle minime-

res. Københavns Kommune har 

igangsat projektet ”min vej”, hvor 

borgere med psykiske problemer 

uddannes til at mestre op- og 

nedture. Borgerne får støtte til at 

udarbejde individuelle forebyg-

gelsesplaner, som er understøttet 

af en smart phone-applikation. 

Her kan borgeren systematisk 

registrere ift. de faktorer, der 

udløser eller indikerer trivsel 

eller mistrivsel, og kortlægge de 

netværk og mekanismer, som kan 

træde til i det daglige, eller når 

det går mindre godt. 
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16SFI, At skabe netværk. Evaluering af 22 
socialpsykiatriske projekter, 2009

Metoder og redskaber til 

inddragelse af netværk – 

Aarhus Kommune

Nærmeste netværk 

•  Psykoedukation for  

pårørende

•  Rådgivning til pårørende i 

tilfælde af krisesituationer

•  Mc Farlanes flerfamilie  

model

•  Netværksrådslagning

•  Pårørende initiativer

•  Undervisning til pårørende 

om tilbud

•  Netværkskort

•  Projekt KONTA

•  Miljøindikatorværktøj

Øvrige netværk og  

civilsamfund 

•  Buddysupport

•  Udviklingsplan over de 

sociale netværk

•  Netværksfamilier

•  Community links

•  Partnerskaber

•  Direkte oplysning til af-

grænsede målgrupper

Kilde: Masterplan for Recovery, 
Aarhus Kommune, 2007

Netværksfamilier skaber socialt netværk  

og reducerer behandlingsbehov

I ’Projekt netværksfamilier’ har en gruppe borgere med svær psykisk 

lidelse fået tilbudt at få en frivillig netværksfamilie. Projektet viser, at det 

for mange borgere er givende at få en netværksfamilie, da de oplever at 

få et fællesskab med mennesker, der bekymrer sig og har lyst til at være 

sammen med dem uden at diskutere ’planer for behandling’ og ’psy-

kisk sygdom’. Borgerne oplever også udfordringer, som imidlertid ofte 

overvindes på grund af ønsket om at beholde relationen til netværksfami-

lierne. En evaluering indikerer, at tilbuddet er omkostningseffektivt. 

7 kommuner har deltaget i projektet: Jammerbugt, Aalborg, Aarhus, 

Haderslev, Middelfart, Lolland og Lyngby-Taarbæk Kommuner

Kilde: SFI, 2009, og Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland, 2012 

Netværk – en  
investering i mestring  
og selvstændighed

Det er en god investering at ind-

drage voksne menneskers familie 

og netværk og facilitere nye net-

værk. For det kan være med til at 

nedbryde isolation og ensomhed 

og give alliancer, der går udover 

kontakten til de professionelle. 

Netværk kan således bidrage 

markant til at øge den enkeltes 

livskvalitet. 

 

Netværk og frivillighed er tæt 

forbundne kar. Hvor netværk for 

den enkelte kan bidrage til et fæl-

lesskab og selvstændiggørelse, 

er frivillighed en måde hvorpå 

andre kan bidrage og føle værdi. 

Civilsamfundsinddragelse er der-

for en vigtig nøgle til fremtidens 

socialpolitik, i særdeleshed når 

vi taler om mennesker, der skal 

understøttes i at leve et selv-

stændigt og aktivt liv. 

Flere kommuner gør allerede 

nu erfaringer med at inddrage 

frivillige i de konkrete løsnin-

ger, fx i form af selvhjælpsgrup-

per i jobcentret eller lignende. 

Enkelte kommuner arbejder med 

den finske netværksorienterede 

støtte- og behandlingsmodel 

’Åben dialog’, som relativt få så-

ledes har erfaring med i en dansk 

kontekst, men som der er stor in-

teresse for at afprøve og udbrede 

i arbejdet med mennesker med 

psykiske lidelser. 

Nogle kommuner arbejder derud-

over konkret med at kortlægge og 

inddrage borgernes netværk og 

også med at skabe nye netværk, 

der hvor de gamle netværk ikke er 

genoprettelige. På psykiatriom-

rådet er der f.eks. i flere kom-

muner skabt gode resultater med 

frivillige netværksfamilier, der 

tilbyder socialt samvær og giver 

den enkelte mod på at søge ud i 

nye sociale sammenhænge16. Det 

er et godt eksempel på, hvordan 

frivillige kan tilbyde mennesker 

med svære problemstillinger 

normalitet og samvær, som pro-

fessionelle ikke vil kunne yde på 

samme måde. 

 

Et andet eksempel er Køben-

havns Kommune, som har 

udviklet et netværkskort, som 

systematisk kortlægger og synlig-

gør de ressourcepersoner, som 

mennesker med sindslidelse har 

i deres netværk. Det bidrager til 

at understøtte borgerens eget 

netværk og følgelig en mere 

selvstændig tilværelse og er et 

godt eksempel på, at kommunen 

fungerer mere som facilitator end 

som serviceleverandør. 
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Inklusion i fritidslivet 

I Projekt Fritidsguider er der gjort erfaringer med at anvende en bestemt 

metode i forhold til at sikre inklusion i det almindelige foreningsliv for 

mennesker med handicap eller sindslidelse.

Projektets resultater viser, at det er muligt at inkludere mennesker med 

handicap eller sindslidelse i foreningslivet – uanset om vedkommende 

er udviklingshæmmet, spastiker, bevægehandicappet eller lider af skizo-

freni. Projektet viser også, at foreningerne er åbne over for at tage imod 

en person, der gerne vil være med. Et vigtigt element i arbejdet med at 

sikre inklusion er, at det er borgeren der bestemmer, hvilken forening 

vedkommende vil være med i, hvornår der skal tages kontakt til forenin-

gen, og hvad der skal oplyses.

I projektet deltog Socialstyrelsen og fire kommuner. Projektet udspringer 

af erfaringerne fra Kristiansand Kommune i Norge, hvor der i mange år er 

gjort erfaringer i forhold til inklusion af mennesker med støttebehov.

Kilde: http://www.rummelighed.dk/

Borger til borger

Det har også vist sig, at der er 

stor effekt i at facilitere netværk, 

hvor borgere hjælper borgere, fx 

mestringsgrupper. Et eksempel 

herpå er selvhjælpsforenin-

gerne i Aarhus, Skanderborg 

og Silkeborg, der har opstartet 

mestringsgrupper for voksne med 

ADHD i samarbejde med ADHD-

foreningen. Sådanne mestrings-

grupper giver mulighed for, at 

voksne med ADHD kan lære at 

håndtere deres problemstillinger 

i samspil med andre i en lignende 

situation. 

Kommunerne gør også erfaringer 

med at inkludere mennesker med 

funktionsnedsættelser i fritidsli-

vet. Frem for at opbygge dags-

aktiviteter inden for rammerne 

af de specialiserede sociale 

tilbud, er målet at facilitere, at 

borgerne bruger de tilbud, der 

allerede er i foreningslivet og 

hvor man kan indgå i fælles-

skab med andre borgere. 

33      



Job med løntilskud – en win-win-win-win-ordning

For nogle mennesker, som er udviklingshæmmede, er beskyttet beskæf-

tigelse et godt og rigtigt tilbud. Men der er en stadig større gruppe af 

udviklingshæmmede, der ønsker et almindeligt job ligesom alle andre. 

Og der er rent faktisk en del, der kan magte det.

Og det er tilmed en god forretning. Landsforeningen LEV har sammen-

lignet omkostningerne til en plads på et beskyttet værksted og et job 

med løntilskud. Og facit er – når alt regnes med - at løntilskud er en god 

forretning for både borgeren, arbejdsgiveren, kommunen og samfundet 

generelt.

Læs mere: www.projektklap.dk

Hellere et normalt job

At kunne mestre et job på en 

ordinær arbejdsplads er for 

langt de fleste mennesker et 

højt ønsket mål, og det er også 

en klar indikator for inklusion i 

samfundslivet for voksne med 

sociale problemer eller en 

funktionsnedsættelse.

I de senere år har kommunerne 

i stigende grad arbejdet med at 

udvikle og videreudvikle inklu-

derende tilbud, som gør, at flere 

borgere med en funktionsned-

sættelse får en chance for at 

yde et bidrag på det ordinære 

arbejdsmarked, og i bedste fald 

forsørge sig selv helt eller delvist. 

Udviklingen har i høj grad været 

drevet af ildsjæle fra kommuner-

nes beskyttede værksteder, som 

har set potentialerne i borgerne, 

og har set muligheder frem for 

begrænsninger i forhold til at 

hjælpe borgerne videre fra et 

tilbud om beskyttet beskæfti-

gelse og ud på ordinære arbejds-

pladser. Det er en udvikling, som 

skal styrkes, fordi det er en mere 

bæredygtig løsning både for den 

enkelte og for samfundsøkono-

mien. 

Kommunerne arbejder målrettet 

med en vifte af beskæftigelses-

tilbud, som kan beskrives som 

forskellige grader af støtte til at 

kunne klare et ordinært job. Groft 

sagt kan man tale om en vifte af 

støttemuligheder, som varierer i 

takt med borgerens arbejdsevne 

og evne til selvforsørgelse. 

For nogle borgere er det tilstræk-

keligt at modtage personlig 

assistance på arbejdspladsen, 

eller særlige hjælpemidler for at 

kunne fungere på arbejdspladsen 

på lige vilkår med andre uden 

handicap, mens andre kan have 

behov for et fleksjob.

 

Andre borgere har en varig 

nedsat funktionsevne og er ikke i 

stand til at forsørge sig selv. Den-

ne gruppe bevilges en førtids-

pension. Nogle af borgerne kan 

dog stadig klare visse funktioner 

på en arbejdsplads. Med relevant 

støtte og oplæring kan borgeren 

klare et job med løntilskud. Andre 

borgere kan ikke optrænes umid-

delbart til at kunne klare et job 

med løntilskud. I disse tilfælde 

er et stigende antal kommuner 

begyndt at tilbyde skrædder-

syede tilbud i samarbejde med 

arbejdsgivere, hvor borgeren er 

visiteret til et tilbud om beskyttet 

beskæftigelse, men hvor borge-

ren arbejder med støtte ude på 

en ordinær arbejdsplads. Denne 

type jobs kaldes støttet beskæf-

tigelse. Fremgangen i denne 

type mere fleksible jobs er et 

stort skridt frem ift. at fremme 

inklusion på det ordinære ar-

bejdsmarked for borgere, som 

Individual Placement and Support (IPS)

IPS-metoden har rod i socialpsykiatrien og kan tænkes ind i jobcentre-

nes virksomhedsrettede indsats. 

Metoden er hurtig jobplacering og derefter træning – frem for træning 

og så jobplacering. Jobåbningen findes først, og dernæst sættes ind 

med den målrettede støtte, træning og efteruddannelse, som borgeren 

har brug for til netop dette job. IPS forudsætter et tæt samarbejde mel-

lem borgeren, jobcentret, socialpsykiatrien og arbejdsmarkedet.

Både udenlandske erfaringer med IPS-metoden og danske erfaringer 

med ”Medarbejdere med Brugererfaringer” viser, at der er langt større 

jobsucces med IPS-metoden end med traditionelle forløb med ”træning 

og derefter arbejde”. Region Hovedstaden og Region Syddanmark, 

Odense og Københavns Kommuner gennemfører aktuelt med støtte 

fra Arbejdsmarkedsstyrelsen forskningsprojektet ”Individuelt Job med 

støtte”, hvor IPS afprøves over for mennesker med psykiske lidelser i en 

dansk kontekst.

Kilde: CABI og AMS 
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ellers ikke ville have en chance 

for at kunne klare et ordinært 

job.

For mennesker med svære psy-

kiske lidelser viser international 

forskning, at der er gode mu-

ligheder for at komme i ordinær 

beskæftigelse. Men det kræver 

en ny tilgang og nye metoder i 

jobindsatsen. Metoden ’Indivi-

dual Placement and Support’ 

(IPS) afprøves aktuelt i en dansk 

kontekst. 

Selvhjulpne og  
inkluderede borgere 
med ny teknologi 

Velfærdsteknologi eller socialtek-

nologi rummer store potentialer 

for øget inklusion og et mere 

selvstændigt liv for borgere, der 

pga. kognitivt eller psykisk nedsat 

funktionsevne er afhængige af 

personlig støtte for at få hverda-

gen til at fungere. Erfaringerne 

viser allerede nu, at teknologien 

medvirker til at forny relationerne 

mellem brugere og professio-

nelle, så brugerne kan få et mere 

aktivt og selvstændigt liv.

Socialteknologi er i al sin en-

kelhed teknologi, der anvendes 

af mennesker for at socialisere 

med hinanden, eller som bidra-

ger til udvikling af den enkeltes 

sociale funktioner. 

En række borgere kan i dag 

udskifte eller supplere støtten fra 

en socialfaglig medarbejder med 

socialteknologi. Det drejer sig 

f.eks. om en kalenderfunktion, der 

på mobilen fortæller borgeren, 

at der skal betales regninger; at 

personer i det sociale netværk 

har fødselsdag; at det er tid til at 

tage medicin; at man har aftalt et 

møde eller anden aktivitet; at der 

skal købes ind og vaskes tøj osv. 

Men det handler ikke kun om at 

klare dagligdagens praktiske gø-

remål, men også om at få adgang 

til sociale netværk via internet-

tet. Det at kunne kommunikere 

og interagere med andre online 

betyder, at langt flere personer 

med nedsat funktionsevne kan 

blive inkluderet i og deltage i 

virtuelle fællesskaber og sociale 

netværk. Det kan både handle om 

at bevare eksisterende netværk, 

men også om at etablere netværk 

med andre, som man f.eks. har 

et interessefællesskab med. 

Samtidig kan nettet (f.eks. skype 

og chat) bruges til bostøtte, hvor 

man hurtigt og nemt kan komme 

i kontakt med en socialfaglig 

medarbejder.

Et væsentligt succeskriterium er, 

at ny teknologi bidrager til, at bor-

geren kan fastholde og etablere 

relationer og på andre måder øge 

sin livskvalitet. Samtidig forventes 

det også, at socialteknologi og 

velfærdsteknologi har et økono-

misk potentiale. 
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’Mobilplan for alle’ skaber struktur i hverdagen

Specialskolen i Vendssyssel, Hjørring Kommune, har udviklet en appli-

kation – en app – til smartphone kaldet ”Mobilplanforalle”. Applikationen 

er udviklet til at hjælpe personer som fx er sent udviklede, har følger af 

en erhvervet hjerneskade eller andre psykiske og kognitive funktions-

nedsættelser. App’en kan hjælpe den enkelte med at huske aftaler og 

strukturere dagligdagen.

Mobilplanforalle består af tre gensidigt afhængige elementer: 

• En internetbaseret portal til brugerens profil og online  

kalenderfunktion 

• Brugerens mobiltelefon med kalenderfunktion til synkronisering  

med Mobilplanforalle.dk 

• En indgang til de professionelle, pårørende og andre  

ressourcepersoner omkring brugeren.

Et konkret eksempel: En bruger er en unge mor med kognitive vanskelig-

heder som følge af en blodprop i hjernen. Hun har en søn på 6 år og er 

gift med en mand, som har en travl hverdag med fuldtidsarbejde. Kvin-

den har diabetes, og hun skal dagligt tage sin insulin to gange. Hun får 

hjælp i form af bostøtte. Moren anvender Mobilplanforalle og deler sine 

aftaler med bostøttemedarbejderen. Bostøttemedarbejderen modtager 

adviseringer, når moren ikke bekræfter at have set sine påmindelser. 

Det er aftalt, at bostøttemedarbejderen koordinerer alle aftaler, moren 

skal overholde i det daglige. Således kan bostøttemedarbejderen give 

hjemmesygeplejersken besked, når moren har glemt at tage sin insulin. 

Hjemmesygeplejerskens besøg er nu skemalagt til at foregå færre gange 

end før takket være app’en og adviseringerne til bostøttemedarbejderen. 

Læs mere: www.mobilplanforalle.dk 

Mobile videoinstrukser 

selvstændiggør unge med 

autisme og ADHD 

I Aalborg Kommune har 

Fagcenter for Autisme og 

ADHD udviklet en række små 

film til smartphone og tablet, 

der lærer unge at klare forskel-

lige hverdagssituationer. Det 

handler f.eks. om, hvordan 

man gør sit toilet og håndvask 

rent. Formålet er at gøre det 

nemmere for de unge at bo 

alene og klare dagligdags 

gøremål uden instrukser fra en 

pædagog.

Læs mere: www.moviiss.word-
press.com 

To vigtige fokusområder for den 

fortsatte udvikling af social- og 

velfærdsteknologi er 1) samar-

bejde med private aktører og 2) 

kompetenceudvikling af medar-

bejdere.

Kommunerne skal enkeltvis og 

i fællesskab have fokus på at 

udvikle samarbejdet med private 

aktører. Det er vanskeligt for 

den enkelte kommune at udvikle 

teknologier fra bunden, så samar-

bejdet med private aktører bliver 

et kardinalpunkt og en disciplin, 

som kommunerne skal blive 

bedre til på teknologiområdet. 

Der kommer 1000 nye applika-

tioner hver dag, hvilket vil sige, 

at rigtig mange allerede er rigtig 

gode til at udvikle ny teknologi. 

Kommunernes rolle er at holde 

et skarpt fokus på, hvordan 

teknologien sættes ind i en 

pædagogisk kontekst.

Hvis kommunerne skal innovere, 

så skal medarbejderne ikke kun 

uddannes til at arbejde med 

teknologi. De skal også uddan-

nes til at tænke med - til at se 

mulighederne i nye teknologier og 

bringe disse tanker til torvs. Der 

er behov for en innovativ kultur. 

Som et eksempel har Vejle Kom-

mune haft 1000 medarbejdere 

på velfærdsteknologiuddannelse, 

og de har ansat en Innovations-

Booster, der udelukkende skal 

have fokus på at booste deres 

innovative kultur. 

Teknologien udgør i sig selv kun 

en begrænset del af den samlede 

værdikæde. Det er alfa og ome-

ga, at arbejdsgange lægges om, 

og at arbejdsopgaverne udføres 

på en ny måde, så teknologierne 

bliver en reel hjælp og aflastning i 

det daglige.
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Tema 3: 
Fremskudte indsatser

I disse år arbejdes der ihær-

digt med fremskudte indsatser. 

Grundtanken er at rykke den 

sociale indsats tættere på al-

mentilbuddene (dagtilbud, skoler, 

erhvervsskoler), by- og boligom-

råder, herberger, væresteder osv., 

så der tages hånd om barnet, 

den unge eller den voksne på 

et tidligt tidspunkt i de rammer, 

hvor barnet, den unge eller den 

voksne opholder sig. 

En tidlig fremskudt indsats 

medfører dels, at forebyggelse 

bliver en realistisk mulighed, dels 

at problemerne ikke vokser sig 

større. Det handler således både 

om at sikre tidlige indsatser, men 

også om at nå borgere, som kom-

munen ellers ikke når.

Med en fremskudt indsats er 

hensigten også at understøtte et 

endnu mere udgående og tidligt 

samarbejde mellem sundheds-

plejerske, dagtilbud, skoler, 

erhvervsskoler, by- og boligområ-

der på den ene side og social-

forvaltningens myndighedsdel, 

beskæftigelsesdel og behand-

lingsdel på den anden side.

Ved en fremskudt indsats flyt-

tes fokus fra det administrative 

arbejde til det personlige og 

opsøgende arbejde, og der sker 

en hurtigere og mere målrettet 

indsats i forhold til de berørte 

børn og voksne. 

Det er en fælles opgave for 

forvaltningerne i kommunerne at 

sikre sammenhæng, tværfaglig-

hed og helhed for både de ud-

satte børn og unge og de udsatte 

voksne. Det er kommunernes 

ambition gennem fremskudte 

indsatser at medvirke til at færre 

sager udvikler sig til egentlige 

socialsager.

Samtidig giver fremskudte ind-

satser mulighed for at skabe nye 

netværks- og samarbejdsrela-

tioner, hvor offentlige, private og 

frivillige aktører løfter i flok. 

I temaet sættes fokus på de 

muligheder, der ligger i at arbejde 

med fremskudte indsatser, hvor 

den opsøgende funktion og den 

fysiske tilstedeværelse i borger-

nes dagligdag giver mulighed for 

en tidlig indsats og forebyggelse 

af, at problemerne vokser sig 

større.

I temaet sættes særligt fokus på 

fremskudte indsatser i dagtilbud 

og på skoler, i udsatte boligområ-

der og på ungdomsuddannelser 

samt fremskudt sagsbehandling. 

Områderne er udvalgt, fordi de er 

centrale, men tanken er også, at 

erfaringerne herfra kan udbre-

des til andre områder – hvor det 

for kommunerne handler om at 

udpege de områder i deres kom-

mune, hvor en fremskudt indsats 

vil kunne forebygge eller håndtere 

særlige problemstillinger.

KĹs anbefalinger er:

• KL anbefaler, at kommuner-

ne arbejder med fremskud-

te indsatser, således at flere 

problemstillinger kan løses 

i almensystemet, herunder i 

dagtilbuddet, på skolen og på 

ungdomsuddannelsen. Dette 

øger borgernes chance for 

at bevare og udbygge deres 

sociale netværk og relationer 

til jævnaldrende, hvilket kan 

øge deres livsmuligheder på 

sigt. 

• KL anbefaler, at kommuner-

ne arbejder med fremskud-

te indsatser blandt udsatte 

borgere på fx væresteder 

og på gadeplan. Fremskudte 

indsatser kan medvirke til, at 

borgeren opnår langt mere 

gavn af de offentlige tilbud, 

og at kommunen når ud til 

borgere, som kommunen el-

lers ikke ville nå.

• KL anbefaler, at kommuner-

ne udarbejder en strategi 

og konkrete målsætnin-

ger for helhedsorienteret 

indsatser i udsatte by- og 

boligområder, hvor inddra-

gelse af lokale ressourcer 

som boligforeninger, frivillige, 

beboere, erhvervslivet mv. bør 

være i fokus.

• KL anbefaler, at kommu-

nerne arbejder strategisk 

med inddragelse af netværk 
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og frivillige i de fremskudte 

indsatser. Når kommunen er 

ude i ’marken’, er det væsent-

ligt at høste den merværdi, 

som opstår, når flere aktører 

puljer deres ressourcer.

Socialrådgivere i dag-
tilbud og på skoler

Flere kommuner afprøver i dag 

nye metoder, hvor socialrådgi-

vere fra myndighedsafdelingen 

fungerer i en fremskudt funktion 

i kommunens dagtilbud og på 

kommunens skoler. Hensigten 

er at bidrage til dagtilbuddenes 

og skolernes arbejde med tidlig 

opsporing og skabe grundlag for 

at iværksætte mindre indgribende 

foranstaltninger. På den måde 

forventer kommunerne blandt 

andet, at nedbringe antallet af 

anbringelser uden for hjemmet.

Et tættere samarbejde mellem 

socialrådgivere, lærere, pædago-

gisk personale og PPR kan være 

med til at fremme den tidlige 

indsats og sikre mindst mulig 

indgriben i børnene og de unges 

liv. Et tættere samarbejde med og 

kendskab til familien er nødven-

dig for at undgå, at problemerne 

vokser sig store. 

Den hyppige kontakt mellem so-

cialrådgiver og dagtilbuddets og 

skolens personale øger mulighe-

den for at drøfte bekymringer om 

et barn, herunder om bekymrin-

gen skal give anledning til en un-

derretning til socialforvaltningen. 

Samtidig vil det tætte tværfaglige 

samarbejde øge fokus på at 

agere, inden problemet har nået 

et underretningsniveau.

Flere evalueringer af ordningerne 

har vist, at man ved at løse flere 

problemstillinger i almensyste-

met, herunder i dagtilbuddet og 

på skolen, giver de udsatte børn 

og unge mulighed for at blive i 

det normale system, og dermed 

undgår de at blive ekskluderet 

til særlige tilbud. Det øger deres 

chance for at bevare og udbygge 

deres sociale netværk og relatio-

ner til jævnaldrende, hvilket kan 

øge deres livsmuligheder på sigt. 

Evalueringer viser også, at det for 

familien betyder, at de har mulig-

hed for at indgå i mere uforplig-

tende dialoger med de sociale 

myndigheder på en ikke-stigma-

Fremskudte socialrådgivere i dagtilbud

I perioden juni 2010-juni 2012 er der gennemført et projekt om styrkelse 

af samarbejdet mellem dagtilbud og sociale myndigheder. Målet var 

at fremme en tidlig opsporing og indsats for udsatte børn og dermed 

forhindre, at sociale sager opstår.

Evalueringen viser helt entydig, at det nytter at inddrage socialrådgivere i 

arbejdet med udsatte børn og deres familier ude i dagtilbuddene. Evalu-

eringen viser, at det tættere samarbejde mellem dagtilbuddets personale 

og den fremskudte socialrådgiver resulterer i, at børnene i dag er yngre, 

når der tages initiativ til dialog og handling. Det pædagogiske personale 

er gennem samarbejdet med socialrådgiverne blevet bestyrket i vurde-

ringen af de tegn på mistrivsel eller udsathed hos børn, som de ser og 

lige så vigtigt hvornår og hvordan, der skal handles på disse tegn. 

Fem kommuner deltog i projektet: Faaborg-Midtfyn, Frederikshavn, 

Kolding, Mariagerfjord og Odense Kommuner. 

Læs evalueringen her: www.niras.dk

tiserende måde. Dette skaber 

også i sig selv bedre muligheder 

for at tilbyde tidlig forebyggende 

hjælp.

Evalueringer viser videre, at res-

sourceforbruget mindskes, da 

fremskudte indsatser med social-

rådgivere i dagtilbud og på skoler 

medvirker til, at færre sager 

udvikler sig til egentlige sociale 

sager. Samtidig kan forbedrede 

tidlige underretninger styrke 

mulighederne for at gribe korrekt 

ind med en social indsats på et 

tidligere tidspunkt end i dag. 
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Fremskudte socialrådgivere på skoler

Københavns Kommune har med gennemførelsen af Projekt Socialråd-

givere på Skolerne erfaret en række positive resultater:

• Skolernes forebyggende arbejde er forbedret.

• Elevernes fraværsprocent er på de 29 skoler i projektet faldet  

– mere end på de skoler, som ikke var med i projektet. 

• Kvaliteten af skolernes underretninger til børnefamilieenhederne er 

øget.

• Samarbejdet mellem skoler, børnefamilieenheder og familier er 

forbedret.

De 29 skoler blev udvalgt på baggrund af antallet af elever, der har 

forældre, som modtager kontanthjælp eller førtidspension. 

Læs mere på www.kk.dk eller www.socialstyrelsen.dk 

17Høgsbro, Bovbjerg, Smith, Kirk og Henriksen, 2003, Skjulte livsverdener, AKF Forlaget, 
s. 234-48 Brandt og Kirk, 2003, Billeder fra hverdagen, AKF Forlaget

18Henriksen, Sivertsen og Nielsen, 2004, Støtte og Selvbestemmelse: En undersøgelse 
af boformer for sindslidende, Uddannelses-, Udviklings- og Forskningsafdelingen, Stor-
strøms Amt

Fremskudt sagsbehand-
ling – i eget hjem, på 
herberg, på gaden 

Flere kommuner arbejder i dag 

målrettet med fremskudt sags-

behandling. Ved fremskudt 

sagsbehandling skal forstås, at 

der tilbydes sagsbehandling, der 

hvor borgerne er; i eget hjem, på 

herberg, på gaden, på behand-

lingsinstitutionen mv., så borge-

ren oplever en hurtig og sammen-

hængende afklaring. 

Hjemløse mennesker med psy-

kiske vanskeligheder osv. kan 

have svært ved at tage kontakt til 

kommunen og reagerer ofte ikke 

på henvendelser fra kommunen. 

Derfor kan det være rigtig fornuf-

tigt at flytte medarbejderne ud af 

kontorerne og ud til borgerne. På 

den måde kan socialrådgiverne 

aktivt kontakte borgerne på deres 

egen banehalvdel med et tilbud 

om hjælp og støtte. 

Undersøgelser af indsatsen for 

mennesker der er hjemløse, 

mennesker med sindslidelse osv. 

peger på, at de kun i meget ringe 

grad har kontakt med deres kom-

munale kontaktperson17. Dette 

har naturligvis en række negative 

konsekvenser for både borgeren 

og for selve indsatsen. 

Når borgeren ikke tager kontakt 

til kommunen, er det for det 

første meget vanskeligt for de 

kommunale socialrådgivere at få 

opbygget et kendskab til, hvem 

der er i målgruppen. Og med 

det begrænses medarbejderens 

muligheder for at opbygge en 

relation, der kan gøre kommuni-

kationen lettere. 

Dernæst er der et stort ressour-

cespild ved borgeres manglende 

fremmøde. Det er en kendt pro-

blemstilling, at hjemløse, borgere 

med sindslidelser osv. ofte ikke 

møder op i socialforvaltningen og 

på jobcentret og ofte udebliver 

fra aftalte møder. 

Samtidig er der brug for, at 

sagsbehandlingen afspejler de 

mere individuelt tilrettelagte og 

fleksible forløb, som planlæg-

ges i dag, hvor der hurtigt 

skal kunne træffes afgørelse 

om ændring af den visiterede 

støtte. Det kan fremskudt 

sagsbehandling bidrage til. 

Undersøgelser af fx bostøtteord-

ninger (herunder den opsøgende 

og udgående støttekontakt-

personordning) har vist, at mødet 

med borgeren i dennes eget hjem 

kan være med til at styrke bor-

gerens møde med det offentlige 

hjælpesystem18. Det er således et 

mål med udviklingen af modeller 

for fremskudt sagsbehandling, at 

denne form for sagsbehandling 

kan støtte borgeren i at blive en 

aktiv deltager i egen rehabilite-

ringsproces, i højere grad end 

det er tilfældet for mange borgere 

i den nuværende indsats.

Når man mødes på borgerens 

hjemmebane, oplever medarbej-

derne i den fremskudte indsats 

ofte, at borgeren møder op uden 

de parader, som ellers kan ople-

ves i mødet mellem myndighed 

og borger. Medarbejdere i de 

fremskudte indsatser beretter om 

et ligeværdigt møde, hvor bor-

gerne er mere livlige og mindre 

hæmmede i samtalen.
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Fremskudt sagsbehandling målrettet hjemløse

En hjemløs lever et usikkert og kaotisk liv – ofte med overnatning på en 

sofa hos venner eller familie, nogle gange en overnatning i tilknytning til 

varmestuen på et herberg og en sjælden gang en nat i det fri.

Erfaringerne med fremskudt sagsbehandling målrettet hjemløse i Kø-

benhavns Kommune viser, at dialogen med borgeren og opbygningen 

af et tillidsfuldt forhold er afgørende for borgerens mulighed for at blive 

selvhjulpen/selvforsørgende. Kommunen har blandt andet gode erfarin-

ger med, at borgere kan komme forbi sagsbehandlere på herbergerne til 

uformelle møder, der ikke er aftalt på forhånd. 

Læs mere på www.kk.dk

Fremskudt indsats  
i de udsatte almene  
boligområder 

I en række af de almene boligom-

råder er der i de seneste årtier 

sket en koncentration af samfun-

dets mest udsatte befolknings-

grupper. Her er andelen af bebo-

ere uden for arbejdsmarkedet og 

andelen af unge uden uddan-

nelse ud over folkeskolens niende 

klasse højere end landsgennem-

snittet, mens sundhedstilstanden 

og den gennemsnitlige levealder 

er under landsgennemsnittet. 

Områderne er desuden præget af 

familier med en lav indkomst samt 

en stor andel børn og unge. 

Hertil kommer, at mange af de 

udsatte boligområder ligger fy-

sisk adskilt fra bycentrum, og ofte 

med dårlige transportmuligheder 

og uden bymæssige funktioner 

som butikker, kulturelle tilbud, læ-

ger etc. i umiddelbar nærhed. Det 

bevirker, at beboerne i de udsatte 

boligområder mange steder lever 

isoleret uden den store kontakt til 

det øvrige bysamfund.

Boligsociale helhedsplaner

Med en koncentration af kom-

plekse sociale problemer i 

bestemte boligområder, er kom-

munerne i fuld gang med at sætte 

særlig fokus på disse områder 

gennem fremskudte indsatser og 

gennem et tæt og forpligtigende 

samarbejde med boligorganisa-

tioner gennem de boligsociale 

helhedsplaner. Flere kommuner 

og almene boligorganisatio-

ner er enige om, at de har en 

fælles opgave med at fremme 

en positiv udvikling både hos 

beboerne og for boligområder-

nes image.

Den almene boligsektor løfter 

en vigtig boligsocial opgave ved 

at tilbyde boliger til de mindre 

ressourcestærke beboergrupper. 

Med de boligsociale helhedspla-

ner er boligorganisationerne også 

begyndt at lave lokalsamfunds-

arbejde for at fremme beboernes 

sociale netværk og ejerskab 

til området og fremme trygge 

boligområder. Flere kommuner er 

derfor begyndt at arbejde med, 

hvordan de boligsociale indsatser 

kan supplere de kommunale ind-

satser i de udsatte boligområder 

og således benytte de ressour-

cer, der er i nærmiljøet. 

Alle kommuner bruger en vis 

del af deres driftsressour-

cer i de udsatte områder på 

de lokale institutioner, skoler, 

klubber, sundhedsplejen og 

SSP. Den boligsociale indsats i 

boligforeningerne kan supplere 

den kommunale kernedrift med 

indsatser, som har fokus på at 

styrke lokalsamfundet og særlig 

udsatte grupper i boligområdet, 

som kommunen har svært ved at 

nå med egne tilbud.

Kommuner bør derfor sætte 

fokus på kernedriften i de udsatte 

boligområder og indgå i forpligti-

gende samarbejder med bolig-

foreninger om, hvad boligsocialt 

arbejde er, og hvordan indsatsen 

i boligforeningerne kan supplere 

den kommunale indsats i de ud-

satte boligområder, herunder de 

fremskudte kommunale indsatser.
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Succesfuld indsats i udsatte boligområder

I Slagelse Kommune blev der i 2011 igangsat et projekt, hvor en tvær-

faglig enhed bestående af 28 medarbejdere fra en række forvaltninger 

blev flyttet ud i kommunens to udsatte boligområder. 

Formålet med projektet er at rykke både tilbud og myndighedsopgaver 

tættere på borgerne og etablere et stærkt tværgående samarbejde 

internt mellem de kommunale medarbejdere, men også med politi, bolig-

organisationer og civilsamfund – med henblik på at mindske kriminalite-

ten og øge trygheden i boligområderne, samt at øge den gennemsnitlige 

indkomst og uddannelsesniveauet blandt beboerne i de to boligområder. 

En evaluering viser, at projektet er en succes ikke mindst, hvis man 

kigger på borgernes oplevelse af tryghed og udviklingen i uddannelses-

niveauet. Fx er halvdelen af de udsatte borgere på kontanthjælp, som har 

været inddraget i projektet,  kommet i uddannelse eller beskæftigelse. 

Indsatsen har også medført, at antallet af påsatte brande er reduceret til 

en tredjedel i forhold til de foregående år.

Læs mere: www.slagelse.dk

Fritidsjobindsats og 

lommepengeprojekt for 

udsatte unge

Undersøgelser viser, at 

fritidsjob øger sandsynlighe-

den for, at udsatte unge tager 

en uddannelse og kommer i 

beskæftigelse senere i livet. 

Flere kommuner har indgået et 

samarbejde med boligorgani-

sationer om en todelt fritidsjo-

bindsats for unge. Medarbej-

dere fra boligorganisationen 

har ansvaret for at rekruttere, 

støtte og motivere de unge til 

at få og fastholde et fritidsjob 

gennem f.eks. jobsøgningskur-

ser, vejledning, opfølgning og 

forældrekontakt. Kommunens 

beskæftigelsesmedarbejdere 

står for at opsøge private og 

offentlige arbejdssteder med 

henblik på at skaffe fritidsjobs, 

og UU-vejledere har ansvar 

for uddannelsesvejledningen i 

forløbet. 

Flere boligorganisationer har 

også etableret lommepenge-

projekter for særlig udsatte 

unge, der ikke er klar til at tage 

et fritidsjob. 

Læs mere: www.cfbu.dk

Gældsrådgivning ved køkkenbordet

Igennem 00’erne er udsættelser af lejere steget på landsplan fra 1.561 

i 2002 til 4.405 i 2011. Efter 10 år med en stadig stigning er der i 2012 

sket et fald til 3.790 udsættelser.

Flere boligorganisationer er begyndt at supplere kommunens indsats 

med gældsrådgivning til egne beboere. I KAB’s gældsrådgivningsprojekt 

tager KAB kontakt til beboere, som er i restance og tilbyder dem hjælp 

til at få styr på økonomien og undgå en udsættelse. Mange af de bebo-

ere, KAB kontakter, har mulighed for at få f.eks. boligsikring, boligydelse 

eller nedsat gældsbetaling til det offentlige, men de har ikke selv taget 

kontakt til de relevante myndigheder. Mange beboere er heller ikke kendt 

af de sociale myndigheder i forvejen.

Læs mere: www.kab-bolig.dk
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Tilbud om psykologhjælp på erhvervsskolerne 

får flere igennem en uddannelse

Odense kommune har i de seneste fire år kørt et projekt med at tilbyde 

psykologhjælp til unge med personlige problemer på erhvervsuddan-

nelserne. I 2010 modtog 341 unge hjælp og rådgivning – 82 % af disse 

har enten gennemført deres uddannelse eller er forsat i gang med deres 

uddannelse. Alt i alt medfører den fremskudte indsats, at flere gennem-

fører en uddannelse.

Læs mere om Projekt PUST på www.odense.dk

Fakta

Antallet af stofmisbrugere i Danmark skønnes aktuelt at være 33.000, 

hvoraf 11.000 alene skønnes, at være hashmisbrugere. Sammenlig-

net med tidligere år er der tale om en stigning i antal stofmisbrugere i 

Danmark. Stigningen i det skønnede antal stofmisbrugere domineres af 

en stigning i det skønnede antal hashmisbrugere fra godt 7000 i 2006 

til 11.000 i 2010.

Sundhedsstyrelsen 2010

Fremskudte indsatser på 
ungdomsuddannelserne 

Skiftende regeringer har haft den 

uddannelsespolitiske målsæt-

ning, at i 2015 skal mindst 95 

pct. af en ungdomsårgang gen-

nemføre en ungdomsuddannelse. 

I følge den såkaldte profilmodel 

kan 92 pct. af en 2011-ungdoms-

årgang forventes at gennemføre 

en ungdomsuddannelse 25 år 

efter grundskolen. Selvom vi er 

kommet nærmere på målet, så er 

der samtidig betydelige faglige, 

sociale og personlige problemer 

blandt de unge, som mangler 

at komme med på nuværende 

tidspunkt.

I dette afsnit sættes der fokus på, 

hvordan kommuner og uddannel-

sessteder ved hjælp af frem-

skudte indsatser kan fastholde 

unge i deres uddannelsesforløb 

og derved øge deres mulighe-

der for en senere tilknytning til 

arbejdsmarkedet. Fokus er på 

fremskudte misbrugsindsatser, 

som vurderes at udgøre en særlig 

problemstilling. Men som eksem-

plet med psykologhjælp viser, kan 

der naturligvis også være andre 

fokusområder i de fremskudte 

indsatser. 

Hash er det mest udbredte stof 

i Danmark for unge under 25 år. 

Det er derfor nødvendigt med en 

række indsatser, der er målrettet 

disse unge. 

Fremskudte indsatser handler i 

høj grad om tilgængelighed. Et 

af formålene med øget tilgænge-

lighed og synlighed omkring kom-

munernes tilbud er at motivere 

flere unge med misbrugsproble-

mer til at søge behandling. I den 

sammenhæng er det vigtigt at 

gøre opmærksom på, at tilgæn-

gelighed ikke kun handler om 

afstand og transportmuligheder. 

Tilgængelighed skal ses i et 

bredere perspektiv. Det betyder, 

at de forskellige tilbud skal være 

tilgængelige dér, hvor de unge 

færdes og i en form, der appel-

lerer til de unge. I forhold til unge 

er det fx nødvendigt at lægge 

tilbuddene på ungdomsuddan-

nelserne – gymnasier, erhvervs- 

eller produktionsskoler – hvor 

langt den største del af målgrup-

pen opholder sig til daglig.

Derfor skal tilgængelighed, 

synlighed og tidlig opsporing 

prioriteres i den kommunale 

planlægning af misbrugsbe-

handlingen. 

En fremskudt indsats kan organi-

seres på mange måder. En klas-

sisk måde at organisere et tilbud 

på er, at ungdomsuddannelsen 

modtager besøg af kommunens 

rusmiddelkonsulent(er). Det kan 

fx være, at rusmiddelkonsulenter 

besøger skolen 1-2 gange om 

ugen i et bestemt tidsrum. Denne 

synlighed gør, at det er lettere for 

de unge at tage imod rådgivning 

og vejledning og evt. behandling, 

end at de unge skal opsøge et 

behandlingssted på en anden 

beliggenhed.

Metoden eller modellen kan ikke 

stå alene, idet lærerne og fasthol-

delsesvejlederne på skolen har 

behov for en opkvalificering i for-

hold til at kunne genkende tegn 

på begyndende problematisk 

forbrug af rusmidler. Der er der-

udover behov for opkvalificering 

af netværkspersonerne i forhold 

til ”motivational interviewing”. 

Formålet er at opkvalificere de 

centrale aktører på uddannelser-

ne til at tage de første samtaler 

med de unge, der muligvis er på 

vej ud i et problematisk forbrug.
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Fremskudt indsats målrettet misbrug  

blandt unge på erhvervsskolerne

Holbæk Kommune har oprettet et tilbud, hvor fokus er tidlig opsporing 

af blandt andet misbrug og fastholdelse af unge i skolegang og uddan-

nelse. Det betyder, at kommunes ungebehandler besøger erhvervsskoler 

på bestemte tider i ugen, hvor de yder rådgivning og vejledning til de 

unge.

Den fremskudte indsats har været en succes målt på flere områder. Fx 

ses der hurtigt efter kontakten med den unge, at den unges misbrug 

reduceres kraftigt. Dette har blandt andet medvirket, at 70% af de unge, 

der har modtaget hjælp og støtte i den fremskudte indsats, har gennem-

ført en uddannelse.

Kilde: www.holbaek.dk 

www.netstof.dk – målrettet information og rådgivning  

til unge om misbrug og stoffer

Netstof.dk er en national hjemmeside målrettet unge mellem 15 og 24 år, 

som er i risiko for at udvikle et misbrug. Netstof.dk indeholder informa-

tion og rådgivning om alkohol, hash og andre stoffer til målgruppen. 

Netstof.dk er målrettet de unge, da erfaringerne viser, at de unge ikke 

bruger de kommunale hjemmesider. 

Tilgængelighed og lydhørhed over for målgruppens ønsker og behov 

har været kernen i udviklingen af Netstof.dk. Tilgængeligheden kommer 

for det første til udtryk ved, at Netstof.dk helt praktisk kan tilgås hurtigt, 

nemt og diskret via både computer, tablet og mobil. For det andet er 

netstof.dk lettilgængelig for de unge i den forstand, at de kan fastholde 

deres anonymitet, samt at de ikke behøver vedgå sig en identitet som 

misbrugere, bare fordi de bruger siden. 

Netstof.dk er udviklet af Slagelse Kommunes misbrugscenter og er med 

midler fra Socialstyrelsen gjort landsdækkende. 

Læs mere på www.netstof.dk

Det er ikke sikkert, at kommunens 

rusmiddelcenter har oparbejdet 

systematiske procedurer for, 

hvorledes samarbejdet med 

ungdomsuddannelserne skal 

etableres. Derfor er der brug for 

uddannelse af centrale personer 

i kommunen, bl.a. medarbejdere 

i Rusmiddelcentret, UU og Fami-

lieafdelingen, der kan understøtte 

indsatsen i forhold til disse unge 

på uddannelserne og varetage 

den tidlige kommunale indsats i 

forhold til unge i farezonen.

Information og  
rådgivning via nettet

Et andet redskab, som kan 

anvendes til at nå de unge, er de 

elektroniske medier. Her er der 

flere forskellige metoder. Kom-

munen kan oprette en elektronisk 

chatfunktion og etablere net-

værksgrupper via nettet. Der er 

også mere traditionelle internet-

baserede informations- og råd-

givningstilbud. Et eksempel på en 

sådan rådgivningsside er www.

netstof.dk samt www.hope.dk/

ung. På begge hjemmesider er 

det muligt at finde information og 

rådgivning om alkohol, hash og 

andre stoffer målrettet de unge.

Ligesom der er kommuner, der i 

deres tilgang til de unge inddra-

ger frivillige, som fx ”ung til ung 

vejledning” (unge frivillige, der 

tager ud på skoler og ungdoms-

institutioner og fortæller om 

misbrug). Her er det fortrinsvis 

de nuværende unge, der allerede 

går i behandling, der bruges 

som bindeled til det miljø, hvor 

de unge med ”misbrugstruende” 

adfærd opholder sig. Målet er 

at komme i kontakt med flere 

unge, hvor misbruget ikke er 

eskaleret, og inden der sker 

en stigmatisering – alt sammen 

med henblik på at fastholde – 

eller få dem tilbage i uddannelse 

eller job.
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Tema 4: 
Sammenhæng i indsatserne

19Modtagere af kontanthjælp, SFI, 2006 

20Veje til førtidspension, AKF 2012

Uddannelse og arbejde er to 

grundlæggende forudsætnin-

ger for at kunne deltage aktivt i 

samfundslivet. Men der er fortsat 

en stor gruppe borgere med 

komplekse problemstillinger, som 

er langt væk fra uddannelsessy-

stemet og arbejdsmarkedet. Der 

er behov for en stærkere sam-

menhæng i de indsatser, som de 

modtager. Kommunerne har som 

den eneste offentlige aktør mulig-

hed for at skabe denne sammen-

hæng gennem koordinerede eller 

integrerede indsatser på social-, 

sundheds- og beskæftigelses-

området. Rehabilitering er det 

begreb, som kan sætte mål for 

den sammenhængende indsats.

Lange sygedagpengeforløb og 

tidlige førtidspensioneringer har 

store menneskelige konsekvenser 

og koster årligt samfundet mange 

penge. Udviklingen de senere år 

har vist, at flere og flere borgere 

har problemer, der ikke kun er 

sociale, men som også har en 

sundhedsmæssig dimension og 

som har konsekvenser for deres 

evne til at forsørge sig selv.19 

Et styrket samarbejde mellem 

jobcentrene, socialområdet 

og de kommunale og regio-

nale sundhedstilbud rummer 

potentiale for at opspore 

udsatte borgere hurtigere, at 

syge borgere kan vende (hurti-

gere) tilbage til arbejdsmarkedet, 

ligesom unge med især psykiske 

problemer kan få en tilknytning 

til arbejdsmarkedet. Jobcentrene 

kan være den indgang til kom-

munen, en misbruger, en kronisk 

syg eller psykisk syg borger har, 

da borgere kan være havnet i 

kontanthjælps- eller sygedagpen-

gesystemet, fordi de har fysiske 

eller psykiske skavanker, som gør, 

at de ikke kan varetage et job. 

Forskellige faglige udgangs-

punkter og målsætninger hos de 

professionelle aktører såvel i som 

uden for kommunerne udfordrer 

imidlertid det tværgående sam-

arbejde, hvor timing ofte er en af-

gørende faktor for at skabe foran-

dring for og med borgeren. Hvis 

kommunerne i højere grad end 

i dag skal i mål med at fremme 

beskæftigelse og selvhjulpenhed 

for udsatte borgere, er der brug 

for at arbejde med fælles mål og 

højere grad af koordinering af 

indsatser på tværs af aktører.20 

I dette tema dokumenteres pro-

blemstillinger hos borgere med 

psykiske problemstillinger, som 

står uden for eller er i risiko for 

eksklusion fra arbejdsmarkedet 

og som har behov for integrerede 

indsatser i kommunalt regi. Den-

ne gruppe er desværre i vækst. 

Dernæst behandles en række 

centrale temaer, som kommu-

nerne kan adressere for at styrke 

sammenhængen i indsatserne, 

fx politiske mål for indsatsen, 

fælles mål og plan mv. hvor det 

er helt centralt, at kommunerne 

bliver bedre til at se og aktivere 

borgernes ressourcer samt etab-

lere tværfaglige og koordinerede 

indsatser.

I dette tema er der fokus på 

sammenhængen mellem indsat-

serne på social-, sundheds- og 

beskæftigelsesområdet, men en 

række af temaets anbefalinger 

kan også udbredes til andre 

områder, når det handler om at 

arbejde på tværs.
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KL’s anbefalinger er:

• KL anbefaler, at kommuner-

ne sætter sammenhængen-

de og integrerede løsninger 

højt på den kommunalpoli-

tiske dagsorden. Begrebet 

rehabilitering skal opera-

tionaliseres i den enkelte 

kommune, så der er en klar 

fortælling, der giver mening 

på tværs af områder. KL har 

etableret et modelprojekt, der 

samler erfaringer og udvikler 

modeller for bedre integration 

af indsatsen overfor borgere 

uden for arbejdsmarkedet.

• KL anbefaler, at kommu-

nerne systematisk arbejder 

med screening for andet 

end ledighed. Der skal stilles 

simple redskaber til rådig-

hed for medarbejderne samt 

opbygges kompetencer til at 

udføre screeningen. Samtidig 

er der behov for faste pro-

cedurer for, hvordan det skal 

håndteres, når problemstillin-

ger er identificeret. 

• KL anbefaler, at kommuner-

nes samarbejde med almen 

praksis styrkes. Generelt 

er der behov for et mere 

forpligtende samarbejde med 

almen praksis omkring de 

særligt sårbare borgere med 

komplekse problemer, der har 

svært ved selv at bruge og 

orientere sig i et stadig mere 

komplekst sundhedsvæsen. 

KL har også en vigtig rolle i at 

styrke dette samarbejde. 

• KL anbefaler, at samar-

bejdet med det regionale 

sundhedsvæsen styrkes i 

forhold til de målgrupper, 

som skal hjælpes tilbage på 

arbejdsmarkedet. Der kan 

med fordel skabes yderligere 

erfaringer med forløbskoor-

dination på tværs af sekto-

rer, og sundhedsaftalerne 

bør fremadrettet blive mere 

fokuseret på de målgrupper, 

der skal hjælpes tilbage på 

arbejdsmarkedet.

• KL anbefaler, at kommu-

nerne styrker samarbejdet 

med offentlige som private 

virksomheder, således at 

flest mulige borgere opnår 

ansættelse på det ordi-

nære arbejdsmarked. Fokus 

bør være på den enkeltes 

ressourcer og kompetencer 

uanset psykiske eller fysiske 

funktionsnedsættelser samt 

relevante hjælpemidler og 

støtteordninger på arbejds-

markedet.
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21Jobcentrenes praksis omkring ledige 
borgere med alkoholproblemer i match-
gruppe 4 og 5. En undersøgelse blandt 
landets jobcentre, Trygfondens forebyg-
gelsescentre, 2010

Status og udviklings-
tendenser

Der er en tendens til, at flere bor-

gere har komplekse problemer, 

der betyder at de kan have gavn 

af integrerede indsatser fra flere 

grene af kommunen.

Undersøgelser på beskæftigel-

sesområdet viser, at særligt unge 

med psykiske problemstillinger 

fx i kombination med misbrug, 

personer på langvarig kontant-

hjælp, personer der efter længere 

tid på sygedagpenge overgår til 

kontanthjælp, og personer med 

svag tilknytning til arbejdsmarke-

det, der pendler mellem offentlig 

forsørgelse og beskæftigelse, er 

grupper, som der bør være særlig 

opmærksomhed på. 

I dette tema har vi særligt fokus 

på gruppen af borgere med 

psykiske problemstillinger. Det 

skyldes, at borgere med psykiske 

problemstillinger i stigende grad 

befinder sig uden for arbejdsmar-

kedet, til trods for at erfaringer 

viser, at mange kan komme sig el-

ler lære at leve med deres psyki-

ske problemstillinger. Andelen af 

borgere med en psykisk sygdom 

på fx kontanthjælp er for de ikke-

arbejdsmarkedsparate kontant-

hjælpsmodtagere steget fra 20 

pct. i 2002 til 45 pct. i 2011. 

Knap halvdelen af de borgere 

som karakteriseres som ikke 

arbejdsmarkedsparate i 2011 

har altså psykiske problemer. 

Udover psykiske problemstillinger 

og beskæftigelsesrettede proble-

mer har mennesker med psykiske 

problemstillinger ofte også soma-

tiske lidelser, som kan være mere 

eller mindre velbehandlede, fordi 

deres adgang til det behandlende 

sundhedsvæsen er utilstrækkelig. 

Blandt de unge med psykiske 

lidelser ser vi en tendens til, at 

flere havner på kontanthjælp og 

vel at mærke i den gruppe, der 

ikke er arbejdsmarkedsparate, jf. 

figur 4.1. Problemstillingerne hos 

disse unge er ofte komplekse, 

hvor sociale problemer og mis-

brug betyder, at det er vanskeligt 

at komme i beskæftigelse eller i 

uddannelse.

Der ses en tilsvarende tendens 

blandt de voksne med psykisk 

sygdom, hvor også et stigende 

antal havner på kontanthjælp 

samt i den gruppe, der ikke 

er arbejdsmarkedsparate. På 

tilsvarende vis er der ofte tale om 

voksne, der har flere udfordringer 

i form af social isolation, misbrug 

og somatiske lidelser, der ikke 

altid er velbehandlede. På bag-

grund af nyere forskning skønnes 

det fx, at 33 pct. af de dårligst 

stillede kontanthjælpsmodtagere 

har et så omfattende alkoholmis-

brug, at det udgør en barriere for 

deres arbejdsmarkedstilknytning. 

Undersøgelser viser imidlertid, 

at relativt få borgere på kontant-

hjælp er i alkoholbehandling.21 
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Figur 4.1: Udviklingen i antallet af kontanthjælpsmodtagere med  
psykisk sygdom fordelt efter arbejdsmarkedsparathed. Under 30 år 

Kilde: Egne beregninger pba. Danmarks Statistiks forskerservice.

Anm.: Angiver antal individer og siger dermed ikke noget om længden af kontanthjælps-
forløbet.

Arbejdsmarkedsparate

Ikke-arbejdsmarkedsparate
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Stigningen i antallet er mindre 

blandt voksne end blandt de 

unge jf. fig. 4.2. Særligt de unge 

ikke-arbejdsmarkedsparate kon-

tanthjælpsmodtagere ser ud til 

at være mere følsomme over for 

konjunkturudviklingen, hvor der 

ses en markant stigning fra 2008 

og frem jf. figur 4.1. 

Hvis blikket vendes mod bor-

gere på sygedagpenge, ses 

samme tendens til, at psykisk 

syge udgør en stigende andel. 

Andelen af borgere med psykisk 

sygdom er gået fra at udgøre 

en femtedel i 2002 til i 2011 at 

udgøre en fjerdedel. Der vil ofte 

være tale om borgere med ikke-

psykotiske lidelser som angst, 

stress eller depression. 

Længden på sygedagpengepe-

rioden er også længere for de 

psykisk syge borgere end for den 

øvrige befolkning, således var 

gennemsnitslængden for sygdag-

pengemodtagere med psykisk 

sygdom i 2011 19,0 uger, mens 

den for øvrige sygedagpenge-

modtagere var 9,9 uger. Og den 

har i perioden fra 2002 til 2011 

været stærkt stigende.22

Psykisk sygdom og andre alvor-

lige somatiske lidelser bidrager 

også til, at borgere ender på varig 

offentlig forsørgelse i form af 

førtidspension.
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Figur 4.2: Udviklingen i antallet af kontanthjælpsmodtagere med psy-
kisk sygdom fordelt efter arbejdsmarkedsparathed. Over 30 år 

Kilde: Egne beregninger pba. Danmarks Statistiks forskerservice.

Anm.: Angiver antal individer og siger dermed ikke noget om længden af kontanthjælps-
forløbet.

Arbejdsmarkedsparate

Ikke-arbejdsmarkedsparate

22Kilde: Egne beregninger pba. Danmarks 
Statistiks forskerservice
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Figur 4.3: Andel borgere på sygedagpenge med en psykisk sygdom i 
perioden 2002-2011

Kilde: Egne beregninger pba. Danmarks Statistiks forskerservice.
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Øvrige diagnoser

Kræftsygdomme

Hjerte- og karsygdomme

Bevægeapparatsygdomme

Psykiske lidelser

Figur 4.4: Antal førtidspensions-
tilkendelser fordelt efter tilken-
delsesdiagnose for samtlige 
tilkendelser i 2011. 

Kilde: Egne beregninger pba. Ankestyrel-
sen førtidspensionsstatistik.

Hvad er rehabilitering?

”Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem 

en borger, pårørende og fagfolk. Formålet er, at borgeren, som har eller 

er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/

eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv. 

Rehabilitering baseres på borgerens hele livssituation og beslutnin-

ger, og består af en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret 

indsats.”

Kilde: Hvidbog om rehabilitering, MarselisborgCentret 2004

Psykisk sygdom er den største 

enkeltfaktor i forhold til, at bor-

gere ender på en varig forsør-

gelse. Andre lidelser har også 

væsentlig betydning for, hvorvidt 

borgere tilkendes en førtidspen-

sion. Muskelskelet-lidelser, kræft 

og hjerte-karsygdomme bidrager 

således til næsten en tredjedel af 

alle tilkendelser i 2011. 

Tallene viser, at psykisk sygdom 

fylder mere og mere blandt 

borgere på offentlig forsørgelse. 

Der er ingen tegn på, at denne 

udvikling ikke vil fortsætte. Det er 

med til at betinge væsentligheden 

af samarbejdet mellem social-, 

beskæftigelses- og sundhedsom-

rådet i forhold til de borgere, hvor 

integrerede indsatser og rehabi-

litering kan forebygge, at borgere 

kommer på varig forsørgelse 

eller ender i lange perioder på 

kontanthjælp eller sygedagpenge. 

Rehabilitering som 
politisk og fagligt anker-
punkt for sammenhæn-
gende indsatser

Den overordnede politiske og 

faglige målsætning for at gå på 

tværs af områderne i kommunen, 

finder vi i begrebet rehabilitering. 

Et større fokus på borgernes 

hele liv og på kommunens 

samlede udgifter og indsats i 

forbindelse med rehabilitering 

kan betyde hel eller delvis 

tilbagevenden til arbejdsmar-

kedet frem for tilbagetrækning fra 

arbejdslivet. Dette er også en del 

af regeringens udspil til reform af 

førtidspensions- og fleksjobord-

ningen ”En del af fællesskabet”, 

hvor fokus især er på de unge 

uden for arbejdsmarkedet.

Helt centralt er det for kommu-

nerne at blive bedre til at se og 

aktivere borgernes ressourcer 

samt etablere samarbejder på 

tværs af områderne i kommu-

nen og sikre en koordineret og 

tværfaglig indsats. Kommunerne 

er godt i gang, om end der er 

variationer på tværs af landet. 

Den væsentligste drivkraft er, at 

der ligger evidens til grund for, at 

integrerede indsatser virker bedre 

end ”stand alone-løsninger”, når 

borgerens problemer er meget 

sammensatte.
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KL og 17 kommuner samler erfaringer og udvikler modeller 

for bedre integration af indsatserne over for borgere uden for 

arbejdsmarkedet

KL og 17 kommuner er gået sammen om at udvikle modeller for bedre 

sammenhæng i indsatsen over for syge borgere uden for arbejds-

markedet. Fokus er på, hvordan sundheds- og sociale indsatser kan 

understøtte borgere på sygedagpenge og på kontanthjælp i at komme 

hurtigere tilbage eller tættere på arbejdsmarkedet. Modellerne udvik-

les på baggrund af analyser af borgerforløb i udvalgte kommuner samt 

analyser af best practice eksempler.

Modellerne skal efterfølgende testes i en anden fase i 2014 i deltagende 

kommuner. Som et led i implementeringen af modellerne forventes det, 

at der gennemføres en evaluering, der omfatter:

• Modellernes betydning for borgernes helbredstilstand og funktions-

evne

• Modellernes effekt i forhold til målgruppernes tilknytning til arbejds-

markedet

• Økonomisk evaluering af modellerne med henblik på at lave 

business-cases baseret på lokale data fra de implementerende  

kommuner

• Evaluering af implementeringsprocessen i kommunerne. 

Hvad gør kommunerne 
for at styrke samarbej-
det på tværs?

Kommunerne har generelt fået 

styrket fokus på at skabe sam-

menhæng for borgere på kanten 

af arbejdsmarkedet. Senest har 

initiativet ’Brug for alle’ såvel som 

udmøntningen af førtidspensions-

reformen medført, at der i kom-

munerne er kommet styrket fokus 

på at samarbejde om de borgere, 

der er længst fra arbejdsmar-

kedet, og der er fx etableret 

tværgående rehabiliterings-

teams. Også i forhold til eksterne 

samarbejdspartnere er der i dag 

et væsentligt fokus på at skabe 

sammenhængende forløb. Et af 

de områder, som har stigende 

opmærksomhed er shared 

care-modeller, hvor kommuner, 

sygehus og almen praksis ud-

vikler samarbejdsmodeller. Det 

giver sig fx til udtryk ved regiona-

le-kommunale initiativer omkring 

integrated care, etableringen af 

fælles sundhedshuse mv. Her er 

flere kommuner begyndt også at 

integrere beskæftigelsesområdet 

med fx socialpsykiatri samt den 

regionale distriktspsykiatri. 

KL har senest indsamlet ek-

sempler fra 17 kommuner, der 

deltager i KL’s partnerskab om 

bedre modeller for samarbejde 

mellem social-, sundhed- og 

beskæftigelsesområdet. En hel 

række af disse erfaringer vedrører 

samarbejdet mellem især den 

beskæftigelsesrettede indsats og 

så social- og sundhedsområdet. 

Erfaringer kommer blandt andet 

fra puljefinansierede projekter 

som ”Tilbage til arbejdet” (TTA) 

og ”Brug for alle”. Derudover er 

der erfaringer fra kommunernes 

egne initiativer. 

På tværs af erfaringer springer 

følgende centrale elementer i øj-

nene, der er væsentlige i forhold 

til at skabe større integration 

mellem de kommunale sektorom-

råder:

• Politiske mål for integrerede 

indsatser

• Fælles mål, fælles budgetter 

og koordinerende strukturer 

på ledelsesniveau 

• Systematisk udredning af 

borgere på tværs 

• Fælles plan for borgerens 

rehabilitering 

• Koordinerende teams blandt 

fagpersoner/Placering af 

medarbejdere på jobcentret 

• Kendskab til tilbud/ Kompe-

tenceudvikling for medarbej-

dere på tværs 

• Evaluering og it-løsninger, der 

understøtter det tværgående 

arbejde

Men internt-kommunale elemen-

ter gør det ikke alene. Øvrige 

fokusområder, der er centrale for 

styrket sammenhæng, er samar-

bejdet med: 

• almen praksis

• det regionale behandlingssy-

stem, og

• de private og offentlige virk-

somheder. 

 

Ovenstående punkter uddybes 

på de følgende sider.

49      



Tværgående politisk ejerskab er vejen frem

I Varde Kommune er implementeringen af den seneste ungepakke 

forankret i en styregruppe bestående af de politiske udvalgsformænd 

for socialområdet, arbejdsmarkedsområdet og børne- og ungeområdet. 

Styregruppen tager stilling til de tværgående og fælles udfordringer og 

løsninger. Styregruppen sender dermed et vigtigt signal til organisa-

tionen om, at det er afgørende at sikre koordinering, og at udfordringer 

mellem områderne skal løses. Samtidig giver det de politiske udvalgsfor-

mænd en tæt føling med praksis.

Læs mere: www.kl.dk/goersomdebedste

23Deloitte (2013). Gør som de bedste! Tag styringen på beskæftigelsesområdet.

Politisk prioritering  
skaber konstruktivt pres 
for integration

At skabe sammenhæng på 

tværs af social-, sundheds- og 

beskæftigelsesområderne i kom-

munerne strider imod en række 

hidtidige logikker. Der er adskilte 

budgetter, grundet lovgivning på 

beskæftigelsesområdet er der 

klare adskilte organiseringer, 

forskellige udredningsværktø-

jer, forskellige handleplaner og 

forskellige krav til opfølgning. At 

integrere indsatser for mennesker 

på kanten af arbejdsmarkedet 

kræver mere end god vilje. Poli-

tisk ejerskab til sådanne omlæg-

ninger, hvor borgerens forløb 

snarere end organisatoriske 

skillelinjer kommer i centrum, er 

en væsentlig driver for at skabe 

sammenhæng. 

I en undersøgelse af hvad der 

karakteriserer kommuner med de 

bedste resultater på beskæftigel-

sesområdet, illustrerer Deloitte 

med en række eksempler, hvor-

dan politisk ejerskab er helt afgø-

rende for at opnå gode resultater. 

I de kommuner, der opnår gode 

resultater, stiller den politiske le-

delse krav til deres forvaltning og 

administrative ledelse. Politikerne 

efterspørger fx politiske beslut-

ningspunkter, udarbejder flerårige 

grundbudgetter med et investe-

ringsperspektiv og støtter op om 

mål på tværs af fagudvalg.23 

Der er fortsat behov for at bringe 

sammenhængende indsatser for 

borgere med komplekse proble-

mer højere op på den kommunal-

politiske dagsorden i den enkelte 

kommune. Det stiller krav til den 

enkelte direktion om at formulere 

strategier til politisk vedtagelse, 

der indeholder mål, afgrænsning 

af borgergrupper og forventede 

resultater af et styrket samarbej-

de mellem driftsområderne. 

Fælles mål og koordine-
rende strukturer

Medarbejderne i de enkelte for-

valtninger oplever ofte, at man til 

en vis grad arbejder efter forskel-

lige målsætninger for borgerne. 

Målsætningerne er reguleret af, at 

der er et anderledes fagligt fokus 

og andre lovgivningsmæssige 

rammer på de forskellige sek-

torområder. Det kommer eksem-

pelvis til udtryk ved, at fysiotera-

peuterne og ergoterapeuterne i 

sundhedscentret ikke indtænker 

borgerens tilbagevenden til 

arbejdsmarkedet i træningsind-

satsen, og ved at jobcentret ikke 

indtænker borgerens mere livs-

stilsmæssige udfordringer i ind-

satsen. Yderligere ses det ved, at 

indsatser på det sociale område 

ikke koordineres med borgerens 

øvrige igangværende indsatser i 

job- og sundhedscenter-regi. 

Derfor kræver det ofte et særligt 

ledelsesmæssigt fokus at gen-

nemføre integrerede indsatser 

mellem forskellige forvaltnings-

områder. Det er centralt, at der 

på ledelsesniveau formuleres 

fælles mål på tværs af de 

forskellige fagområder, der fo-

kuserer på borgeren, men hvor 

alle fagområder samtidig kan 

se deres eget faglige fokus. 

Yderligere er det væsentligt, at 

der fra ledelsesmæssigt niveau 

skabes tydelighed omkring, 

hvordan udgifter og eventuelle 

gevinster forbundet med samar-

bejdet skal fordeles mellem de 

involverede forvaltninger. Dette 

giver klarhed om de økonomiske 

incitamenter i at samarbejde.

Af Deloittes undersøgelse 

fremgår det, at kommuner med 

de bedste resultater arbejder 

ledelsesmæssigt med at under-

støtte en fælles kultur, fælles mål 

og måling af borgernes udvikling 

på baggrund af parallelle sociale, 

sundheds- og beskæftigelses-

mæssige indsatser.

Det ledelsesmæssige fokus er 

alfa og omega i forhold til at brin-

ge forskellige kulturer sammen 

og for at få formuleret fælles mål, 

der reelt anvendes i den daglige 

styring. Meget gøres allerede i 

kommunerne, men der er behov 

for mere vedvarende ledelses-

strukturer på tværs af områder, 

der fortsætter efter forsøgs- og 

projektperioder er afsluttet. 
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Screening af borgere med personlighedsforstyrrelser  

giver hurtigere og mere skræddersyede forløb

I Frederiksberg Kommune har medarbejderne siden 2009 screenet 

borgere med personlighedsforstyrrelse med henblik på at tilbyde mere 

sammenhængende udredning og tilbud. Samarbejdet er etableret mel-

lem jobcenter, socialområdet og distriktspsykiatrien. Borgere, der identi-

ficeres som havende en personlighedsforstyrrelse, har én kontaktperson 

og der trækkes hurtigere på ekspertise fra distriktspsykiatrien, hvor der 

er etableret procedurer for hurtig kontakt og involvering. Forløbet bliver 

hurtigere, men også mere skræddersyet til borgere, der har vanskelighe-

der med at forholde sig til flere sagsbehandlere.

Læs mere: www.frederiksberg.dk

24Jobcentrenes praksis omkring ledige 
borgere med alkoholproblemer i match-
gruppe 4 og 5. En undersøgelse blandt 
landets jobcentre, Trygfondens forebyg-
gelsescentre, 2010

Screening for andet  
end ledighed

Problemstillinger omkring bl.a. 

misbrug, psykisk sårbarhed eller 

udviklingsforstyrrelser kan være 

vanskelige at identificere for fx 

medarbejdere i jobcentrene. 

Systematisk screening kan imid-

lertid bidrage til at identificere 

problemstillinger, som udgør en 

barriere for arbejdsmarkedstil-

knytningen. Undersøgelser viser, 

at der ikke hidtil i alle kommuner 

har været praksis for at screene 

fx kontanthjælpsmodtagere sy-

stematisk.24 

For at der i højere grad kan ske 

screening er det væsentligt, 

at der er simple redskaber til 

rådighed, at medarbejdere, der 

screener, har kompetencerne til 

at udføre screeningen og faste 

procedurer for, hvordan det skal 

håndteres, når problemstillinger 

er identificeret. Her er et område, 

hvor der med fordel kan indgås et 

tæt samarbejde med andre kom-

munale fagprofessionelle. Fx kan 

der være relevante kompetencer 

på socialområdet, som kan indgå. 

Fælles plan for borgeren

Lovgivningerne på de forskellige 

sektorområder forpligter kommu-

nerne til at udarbejde specifikke 

planer på en lang række områder 

for en borger med sammensatte 

problemer, fx jobplan, integra-

tionskontrakt, handleplan efter 

voksenudredningsmetoden, 

behandlingsplan, genoptrænings-

plan, løsladelsesplan, uddannel-

sesplan, forældrepålæg osv. Det 

giver ikke mening i en helheds- 

og resultatorienteret indsats. 

Et fokus på at overholde de 

specifikke lovkrav om planer 

på hver enkelt fagområde 

understøtter silotænkning frem 

for helhedstænkning. Der tages 

i dag ikke i lovgivningerne be-

hørigt højde for, at en borger al-

lerede kan have en række planer 

på andre områder. Der bør være 

en fælles udviklingsplan, som 

koordinerer indsatserne og sikrer 

fælles fokus hos alle relevante 

aktører.

Staten bør sikre en lovgivning 

der muliggør, at borgere med 

sammensatte problemer kan få 

mulighed for at få udarbejdet én 

tværfaglig plan, der fx forankres 

på borger.dk, og som kan spille 

sammen med de forskellige fag-

systemer. 
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25LG Insight (2012): Tværfaglige integrationsindsatser. Erfaringer og løsningsmodeller fra 
12 kommuner i projekt ”Integration – en fælles indsats”.

Organisering på tværs 

En af måderne, hvorpå der på 

tværs af områder kan skabes 

større sammenhæng i opgavefor-

ståelsen og -varetagelsen, er ved 

at ændre på organiseringen, så 

områder tænkes sammen på en 

anden måde end tidligere. Der vil 

næppe være én model, der virker 

for alle kommuner, da behovet for 

fysisk eller ledelsesmæssigt at 

ændre på organiseringen vil være 

forskellig afhængig af hidtidig 

organisering og samarbejdskultur 

mv. Udgangspunktet må være 

at skabe en organisering, der 

så fleksibelt som muligt til-

lader samtænkning af indsat-

ser, uden at der genereres en 

række nye organisatoriske 

barrierer. En del kommuner har 

etableret ungeenheder, hvor der 

samles ekspertise fra de forskel-

lige områder i én enhed, fx i Ring-

sted eller Frederikshavn, mens fx 

Assens kommune har samlet alle 

integrationsfaglige opgaver og 

ressourcer i samme afdeling.25 

Andre kommuner samler opgaven 

fysisk, men holder den organisa-

torisk adskilt, mens andre kom-

muner arbejder med snitfladebe-

skrivelser og samarbejdsaftaler 

for at binde områderne sammen i 

de konkrete borgerforløb.

I Kerteminde Kommune har man 

valgt at etablere tværgående 

rehabiliteringsteam mellem sund-

heds- og beskæftigelsesområ-

det med fokus på borgere på 

sygedagpenge med et genoptræ-

ningsbehov. Behovet kan være 

formuleret i en genoptrænings-

plan, men teamet har også fokus 

på borgere, der ikke har en formel 

plan efter en indlæggelse, men 

hvor et træningsforløb forventes 

at kunne reducere deres periode 

på sygedagpenge eller kontant-

hjælp. 

Organiseringen af rehabiliterings-

indsatser på tværs af områder 

kan derfor handle om at koble 

medarbejdere fra forskellige 

områder sammen enten fast eller 

løst og for en kortere eller læn-

gere periode. Det kan handle om 

udstationeringer på de respektive 

områder, flytning af funktioner til 

samme fysiske lokalitet mv. 

Organisering er et middel til at 

opnå større integration og koor-

dinering. Der er imidlertid meget 

lidt evidens, der peger på spe-

cifikke organisatoriske modeller. 

Derfor bør kommunerne fortsat 

arbejde inden for rammerne af 

de lokale forhold og optimere sin 

organisation med udgangspunkt i 

gode eksempler.

Overblik over tilbud  
i egen kommune

I de medvirkende kommuner i 

KL’s partnerskab om bedre mo-

deller for integrerede indsatser 

giver sagsbehandlerne fra både 

beskæftigelses-, sundheds-, og 

socialområdet udtryk for, at det 

er vanskeligt at få et overblik over 

relevante ydelser og tilbud i andre 

forvaltninger. En af de væsentlige 

interne barrierer, som kommuner-

ne fremhæver, for at etablere et 

tværgående samarbejde mellem 

beskæftigelses-, sundheds- og 

socialområdet i kommunerne er, 

at der er manglende gensidigt 

kendskab til sektorlovgivningen i 

de forskellige forvaltninger og til 

de tilbud, som findes til mål-

gruppen i andre områder. Nogle 

kommuner (fx Skanderborg) har 

gode erfaringer med at udvikle 

forskellige overbliksredskaber fx 

i form af en tilbudsvifte over de 

mange forskellige mulige tilbud 

på de forskellige områder. 

Der er behov for at udvikle 

redskaber og gennemføre fælles 

kompetenceudvikling på tværs af 

områder i den enkelte kommune, 

der styrker et bredere kendskab 

til lovgivningen på de forskellige 

områder samt til den samlede 

tilbudsvifte. 
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Samkørsel af lokale data fra sundheds-,  

social- og beskæftigelsesområdet

KL arbejder med København, Frederiksberg, Randers, Næstved, Kerte-

minde, Kalundborg og Horsens Kommuner med at sammenkøre lokale 

data fra sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet med henblik på 

at se på omfanget af fælles borgere mellem områderne samt udviklingen 

i borgerens forsørgelsesgrundlag. Arbejdet er en del af projektet om 

modeller for bedre integration mellem sundheds-, social- og beskæfti-

gelsesområdet. Formålet er at illustrere muligheder for at følge borgere 

på cpr-nummerniveau mellem områderne.

It-understøttelse af  
dokumentation på tværs

Det er generelt en stor udfordring 

for kommunerne at dokumentere 

effekterne af tværkommunale 

indsatser. Det skyldes dels et 

manglende fokus på dette i den 

projektperiode, som projekterne 

er gennemført i. Dels er doku-

mentationen af effekterne van-

skeliggjort af, at der er forskellige 

it-systemer i forvaltningerne, som 

ikke er integrerede. Derfor er de 

gennemførte resultatmålinger 

ofte gennemført manuelt, hvilket 

naturligvis er meget ressource-

krævende. 

De eksisterende kommunale 

it-systemer er en barriere for 

at etablere et samarbejde på 

tværs af områder. De involverede 

fagområder anvender typisk 

forskellige it-systemer, og det 

gør det vanskeligt at udveksle 

oplysninger mellem forvaltninger. 

Yderligere medfører brugen af 

forskellige it-systemer dobbelt-

registreringer af oplysninger om 

borgeren i forskellige systemer. 

Den manglende dokumentation 

på tværs af kommunale indsatser 

udgør en væsentlig barriere i 

forhold til at synliggøre resultater 

og blive skarpe på hvilke effekter, 

der kommer ud af integrerede 

indsatser. Der er derfor behov 

for et større fokus i den enkelte 

kommune på at følge borgere på 

cpr-nummerniveau med henblik 

på over tid at opgøre status for 

borgerens situation. 

Fremadrettet bør it-systemer mu-

liggøre en bedre dokumentation 

samt bedre overblik over, hvilke 

borgere der modtager parallelle 

ydelser flere steder i kommunen. 

Det tværgående hensyn i den 

kommunale opgaveløsning skal 

derfor stilles systematisk som del 

af kommende krav til it-udbydere. 

Samarbejde  
med almen praksis

Samarbejdet med almen prak-

sis er en helt afgørende faktor i 

forhold til borgerne med meget 

sammensatte problemer. Men 

samarbejdet er præget af store 

udfordringer i mange kommuner. 

Generelt finder kommunerne, det 

vanskeligt at få de praktiserende 

læger til at afsætte tid til koor-

dination med sagsbehandlere 

omkring borgernes samlede 

situation, funktionsniveau og de 

aktiviteter/indsatser, som en bor-

ger kan deltage i. Det er mange 

gange også vanskeligt at etablere 

en dialog med de praktiserende 
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læger omkring fælles mål for bor-

geren. Flere kommuner har den 

oplevelse, at de praktiserende 

læger ofte vil ”beskytte borge-

ren” mod at komme i dialog med 

kommunens jobcenter fremfor 

at indgå i et samarbejde med 

kommunen om mål og retning for 

borgerens samlede forløb.

Samarbejdet mellem almen prak-

sis og kommunerne aftales i dag i 

regi af overenskomsten om almen 

praksis. I 2011 blev der som del 

af overenskomsten nedsat kom-

munallægelige udvalg (KLU) i alle 

kommuner. De såkaldte KLU’er 

fungerer som et samarbejdsforum 

og har kompetence til at indgå 

rammeaftaler for anvendelsen af 

elektroniske meddelelser. Det er 

et fremskridt, at der nu er kom-

munalt lægelige udvalg (KLU) i 

alle kommuner. 

En række kommuner har taget 

forskellige initiativer i forhold til 

at strømligne samarbejdet. Fx har 

Kerteminde Kommune organise-

ret sin sagsstamme i forhold til 

de enkelte praktiserende læger i 

kommunen og har regelmæssige 

møder med praktiserende læger 

om en samlet bunke af borger-

sager, hvor der er behov for en 

drøftelse af mål og initiativer.

 

Generelt er der behov for et mere 

forpligtende samarbejde om-

kring de særligt sårbare borgere 

med komplekse problemer, der 

har svært ved selv at bruge og 

orientere sig i et stadig mere 

komplekst sundhedsvæsen. 

Der er derfor brug for, at der 

indgås konkrete aftaler mel-

lem kommunen og lægerne i 

kommunen omkring anvendel-

sen af en vis del af lægernes 

tid, så lægerne kan understøtte 

integrerede indsatser på tværs af 

Samarbejde med  
det regionale  
behandlingssystem

For mennesker med psykiske 

eller somatiske problemstil-

linger er samarbejdet med det 

regionale sundhedsvæsen et helt 

centralt element. Udredning og 

eventuelt behandling af borgere 

er ofte helt centralt for, at der 

kan ske fremdrift i bedringen af 

borgerens tilstand og følgelig 

i sagsbehandlingen, så borge-

ren hurtigere opnår sine mål for 

job og beskæftigelse. Fx kan 

ventetid til udredning medvirke 

til længerevarende passivperio-

der i borgernes forløb og være 

med til at forværre borgerens 

helbred. Hvis borgeren eksem-

pelvis modtager sygedagpenge 

eller kontanthjælp betyder det 

ofte en væsentlig forlængelse af 

kommunen og det behandlende 

sundhedsvæsen. De konkrete 

aftaler skal indgås i forlængelse 

af intentionerne i den overord-

nede sundhedsaftale og i forhold 

til kommunernes målsætninger 

om særligt fokus i almen praksis, 

fx ift. borgere på sygedagpenge 

og kontanthjælp med psykiske 

lidelser eller børn og unge med 

psykiske lidelser. Regionen skal 

informeres omkring den påtænkte 

aftale. 

Udover at styrke de aftalemæssi-

ge rammer med almen praksis, så 

er der også behov for at kommu-

nerne sætter et særligt fokus på 

deres interne organisering af ar-

bejdet med praktiserende læger 

for at understøtte, at det bliver 

nemmere og mindre tidskræven-

de for den praktiserende læge at 

samarbejde med kommunen om 

tværgående rehabiliteringsforløb.
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Forløbskoordinatorer sikrer sammenhængende indsats

I Randers Kommune fungerer forløbskoordinatorerne på forskellige 

specialistområder. Koordinatorerne er især med til at lede borgeren 

igennem forskellige offentlige aktører. Forløbskoordinatorerne skal have 

et stort overblik over rollerne for alle aktørerne og være med til at sikre, 

at borgeren får hurtigst muligt kontakt til relevante samarbejdsparter, fx i 

regionen. Randers Kommune oplever, at forløbskoordinatorerne er med-

virkende til at styrke samarbejdet med regionen. Kommunens væsent-

ligste erfaring med forløbskoordinatorerne er dog, at koordinatorerne 

er afgørende for at give borgeren forståelse for sagen samt få borgeren 

lettere gennem til de offentlige aktører og dermed styrke borgerens 

motivation, da borgeren oplever, at der er en løbende udvikling i sagen.

Læs mere: www.randers.dk

perioden på offentlig forsørgelse, 

hvilket medfører store udgifter for 

kommunerne. Ventetiden kan for 

sygedagpengemodtagere udgøre 

en del af borgerens sygedagpen-

geperiode, og borgeren risikerer 

dermed at falde for varighedsbe-

grænsningen og således miste 

sin forsørgelse. Derfor er det helt 

centralt, at der etableres et hen-

sigtsmæssigt samarbejde med 

det regionale sundhedsvæsen. 

Et af de tiltag, som flere kommu-

ner har taget for at styrke samar-

bejdet med regionen, er opret-

telse af forløbskoordinatorer. 

I flere af landets kommuner 

i forbindelse med ”Brug for 

alle”, er der etableret teams, 

hvor behandlingspsykiatrien og 

misbrugsafdelingen inddrages, 

hvis det vurderes nødvendigt for 

at skabe en sammenhængende 

og virksom indsats til den enkelte 

borger. Dermed kan kommunen 

hurtigt få afklaret hvilken indsats, 

der skal igangsættes først, og 

hvilke indsatser der kan igang-

sættes parallelt. Således bliver 

parterne enige om et fornuftigt 

forløb, og der skabes fælles 

forståelse for borgerens udfor-

dringer, samt hvilke indsatser 

de hver især har mulighed for at 

igangsætte. 

Kommunerne kan med fordel 

gøre sig flere erfaringer med 

forløbskoordination på tværs af 

sektorer. Sundhedsaftalerne bør 

fremadrettet blive mere fokuseret 

på de målgrupper, der ople-

ver langsom tilbagevenden til 

arbejdsmarkedet grundet lange 

udrednings-, behandlings- og 

rehabiliteringsforløb. Fremtidige 

forløbsprogrammer skal inde-

holde moduler, der omfatter mere 

fokuseret støtte til tilbagevenden 

til arbejdslivet end tilfældet er i 

dag.

Samarbejde med  
arbejdsmarkedet 

Tilknytning til arbejdsmarkedet 

er et centralt element for vel-

lykkede rehabiliteringsforløb. 

Tilgangen i rehabiliteringstænk-

ningen er, at selvom man har 

kroniske somatiske sygdomme 

eller langvarige psykiske lidelser 

bør det ikke stå i vejen for be-

skæftigelse. Dette er begrundet 

i, at borgernes mestring af deres 

sygdom styrkes af, at de har en 

tilknytning til arbejdsmarkedet og 

det vigtige fællesskab, som en 

arbejdsplads udgør for de fleste 

mennesker. Det opleves som en 

udfordring at finde og tilpasse 

arbejdsfunktioner, der er veleg-

nede for mennesker med psykisk 

sygdom og handicaps. 

Det primære mål må være at 

finde ansættelse på det ordinære 

arbejdsmarked. En KL-undersø-

gelse fra oktober 2012 viser, at 

de kommunale jobcentre over 

de seneste år har styrket den 

virksomhedsrettede indsats. 

En CABI undersøgelse af so-

cialøkonomiske virksomheder fra 

2012 viser, at mange kommuner 

mener, at der er brug for social-

økonomiske virksomheder, og at 

det er vigtigt, at de socialøko-

nomiske virksomheder udvikler 

bæredygtige forretningsplaner, 

og at de kan tjene penge. Det må 

forventes, at socialøkonomiske 

virksomheder kan bidrage til at 

skabe beskæftigelse til udsatte 

grupper, hvilket kommunerne 

naturligvis har en interesse i. 

CABI har undersøgt kommu-

nernes samarbejde med de 

socialøkonomiske virksomheder. 

To tredjedele af de adspurgte 

kommuner samarbejder med 

socialøkonomiske virksomheder, 

og heraf har 58 % planer om at 

øge samarbejdet. 

Der er ikke nogen entydig 

definition af socialøkonomiske 

virksomheder. Set i et rehabilite-

ringsperspektiv er det væsentligt 

at de socialøkonomiske virksom-

heder har et rehabiliteringsfrem-

mende formål for borgeren, og at 

de ikke blot bliver et nyt offentligt 

beskæftigelsesprojekt.
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Tema 5:  
Kvalitet i indsatserne for borgere  
med livslangt behov for støtte

Inklusion og rehabilitering er nøg-

leordene – også når vi taler om 

de målgrupper af borgere, som 

har et livslangt behov for spe-

cialiseret støtte. Selvom det ofte 

ikke vil være realistisk, at denne 

gruppe borgere kan flytte ud af 

et evt. botilbud, eller blive helt 

eller delvist selvforsørgende, skal 

medborgerskab, egenmestring 

og selvbestemmelse fortsat være 

i fokus i indsatserne. 

Det handler derfor om, hvordan 

de sociale tilbud støtter borgeren 

i at få et trygt, sammenhængende 

og meningsfuldt hverdagsliv. 

Det handler også om at sætte 

fokus på faglig viden, ekspertise 

og kompetencer til gavn for de 

enkelte borger.

I dette tema sættes der fokus 

på, hvordan de specialiserede 

indsatser fastholdes og udvikles 

med et særligt fokus på, hvordan 

specialisering kan gå hånd i hånd 

med inklusion bl.a. ved hjælp af 

velfærdsteknologi. Der peges 

desuden på, at der kan være 

behov for, at kommuner og andre 

vidensmiljøer arbejder sammen 

om at skabe mere viden og doku-

mentation og dermed styrke de 

daglige indsatser. Afslutningsvis 

behandles sundhedsindsatser i 

botilbud, som er et område, der 

har behov for et særligt fokus. 

I temaet er hovedfokus på ind-

satser til voksne, men anbefa-

lingerne gælder i høj grad også 

for indsatser i forhold til børn og 

unge med nedsat funktionsevne 

og deres familier. For børn og 

unge med nedsat funktionsevne 

er det tilsvarende vigtigt at have 

fokus på inklusion og rehabilite-

ring. 

For både børn, unge og voksne 

med nedsat funktionsevne er 

kommunernes samarbejde med 

de pårørende desuden centralt. 

Dels i forhold til at opbygge 

bæredygtige tilbud, som imøde-

kommer borgernes, børnenes og 

de unges behov. Dels i forhold til 

at samarbejde med de pårørende 

om, hvordan kommunen og fami-

lierne sammen kan arbejde for, at 

unge og voksne på sigt bliver så 

selvhjulpne og uafhængige som 

muligt.

KL’s anbefalinger er:

• KL anbefaler, at kommu-

nerne styrker beboere på 

botilbuds selvbestemmelse 

og muligheder for at leve 

et så inkluderet liv som 

muligt. Den faglige kvalitet 

i botilbud skal fastholdes og 

udvikles med henblik på at 

styrke beboernes mulighed 

for mestring og selvbestem-

melse.

• KL anbefaler, at kommu-

nerne i højere grad arbejder 

med resultatbaseret styring 

af botilbudsområdet. Styrin-

gen kan bestå af en systema-

tisk opsamling og beskrivelse 

af hvilke indsatstyper, der 

virker både på individ- og 

målgruppeniveau. Det kræver, 

at tilbuddene bliver bedre til 

at dokumentere og evaluere 

deres indsatser, samt at der 

benyttes fælles dokumenta-

tionssystemer, der muliggør 

en sammenligning på tværs af 

tilbud. KL vil fortsat bidrage 

til udvikling af systemer, der 

understøtter denne udvikling.

• KL anbefaler, at kommuner-

ne sikrer faglig udvikling, så 

tilbuddene i kommunerne 

og på tværs af kommuner/

regioner fortsat er af høj 

kvalitet. Det er både et an-

svar for den enkelte kommune 

og i KKR-regi, at de speciali-

serede miljøer fastholdes og 

udvikles.

• KL anbefaler, at der sæt-

tes et særligt fokus på 

sundhedsindsatser rettet 

mod borgere med nedsat 

funktionsevne på botilbud. 

Det handler bl.a. om et større 

fokus på de sundhedsfaglige 

kompetencer blandt med-

arbejderne, samt hvordan 

borgere med nedsat funkti-

onsevne støttes til at anvende 

samme sundhedsfremmende 

og forebyggende tilbud, som 

tilbydes andre borgere i kom-

munen. 
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Status og udviklings-
tendenser

En stor gruppe børn, unge og 

voksne med varige og betyde-

lige funktionsnedsættelser er 

afhængige af specialiseret og/

eller omfattende hjælp og støtte 

fra kommunen for at kunne leve 

et almindeligt hverdagsliv, og for 

at kunne udvikle sig og opnå et 

mere selvstændigt liv. En stor del 

af målgruppen har behov for en-

ten midlertidige botilbud, længe-

revarende botilbud eller almene 

ældre- og handicapboliger mv.

Som det fremgår af tabel 5.1 har 

antallet af beboere i perioden 

2007-2012 været stigende i 

midlertidige botilbud. Herimod 

udviser antallet af beboere i læn-

gerevarende botilbud en faldende 

tendens over perioden. 

Tilsvarende har Danmarks 

Statistik siden 2010 indsamlet 

oplysninger om antallet af bebo-

ere i almene ældre- og handicap-

boliger med fysisk eller psykisk 

nedsat funktionsevne, jf. tabel 

5.2. Som det fremgår, er der fra 

2010 til 2012 sket en væsentlig 

Tabel 5.1: Antal beboere i botilbud efter servicelovens §§ 107 og 108

Antal beboere  2007 2008 2009 2010 2011 2012

Længerevarende botilbud (§108) 10.382 10.421 10.138 9.865 8.982 8.421

Midlertidigt botilbud (§107) 5.225 6.013 5.857 6.109 6.008 6.486

Anm.: Tallene for 2007-2011 anses for undervurderede på grund af manglende oplysninger fra enkelte tilbud. Botilbud som omdannes til 
almene boliger udgår af statistikken, men det er ikke muligt at kvantificere omlægningen i indberetningerne.

Kilde: Danmarks Statistik, RESV

Tabel 5.2: Antal beboere i almene ældreboliger og plejeboliger

Antal beboere 2010 2011 2012

Almene ældreboliger til fortrinsvist personer med fysisk/psykisk nedsat funktionsevne   2.903    4.830  [6.480] 

Beboere under 60 år i almene ældreboliger til fortrinsvist ældre   4.786    4.681  [4.819] 

I alt  7.689 9.511 [11.299]

 
Anm.: Danmarks Statistik påbegyndte først indsamling af data i 2010 fsva. beboere med nedsat funktionsevne, der foreligger derfor ikke 
sammenlignelige data længere tilbage. Tabellen medtager både beboere i plejeboliger og almene ældreboliger. Det bemærkes, at antallet 
af beboere ikke nødvendigvis svarer til antallet af boliger. Der er i tabellen medtaget antal beboere under 60 år i almene ældreboliger, der 
primært er rettet mod ældre, idet det formodes, at disse beboere tilhører målgruppen for analysen. Det bemærkes dog, at langt størstede-
len af beboerne under 60 år i almene ældreboliger er i aldersgruppen 40-59 år.

Kilde: Danmarks Statistik, RESI

stigning i antallet af beboere i 

almene boliger, der fortrinsvist er 

rettet mod personer med fysisk 

og psykisk funktionsnedsættelse.
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Tabel 5.3: KORAs opgørelse af pladser i botilbud og botilbudslignende boformer

Antal døgnpladser Kommunalt Fond/selvejende/privat Regionalt I alt  Pct.

ABL §105  5.202 633 51 5.886 25,4

SEL §107  2.980 2.878 153 6.011 26,0

SEL §108  5.191 504 1.324 7.019 30,3

SEL §107, SEL §108 1.147 189 450 1.786 7,7

Blandede tilbud på tværs af lovgivning 1.842 164 252 2.258 9,8

Andet/ukendt 159 18 - 177 0,8

I alt  16.521 4.386 2.230 23.137 -

Anm.: Der er i opgørelsen en vis usikkerhed omkring, hvilken lovgivning tilbud er opført efter. I tilbud, hvor der er boliger/botilbud efter 
flere forskellige lovgivninger (fx både almene boliger og midlertidige botilbud) er det således ikke opgjort, hvor mange boliger, der er 
opført efter hver lovgivning. Det bemærkes, at der er foretaget en anden opdeling af KORAs kortlægning, end den KORA har valgt. Dette 
sker under hensyn til ikke at undervurdere antallet af pladser efter almenboligloven unødigt

Kilde: KORA

KORA (tidligere KREVI) har i 

løbet af 2011 indsamlet data om 

det samlede antal botilbudsplad-

ser og boliger efter almenbolig-

loven til voksne med handicap 

eller sindslidelser.26 Ifølge 

KORAs opgørelse er der i alt 

ca. 23.000 pladser til målgrup-

pen på landsplan, jf. tabel 5.3. 

Det fremgår, at tilbuddene drives 

både af kommuner, regioner og 

private aktører. Hovedparten af 

tilbuddene er dog kommunale. 

Som nævnt i tema 2 er der i 

perioden 2007-2012 sket en 

fordobling i antallet af borgere, 

som modtager socialpædagogisk 

støtte. Den absolutte udvikling er 

særligt markant for borgere med 

sindslidelser og borgere med 

udviklingshæmning. 

Tabel 5.4. nedenfor viser antallet 

af brugere af dagtilbud målret-

tet personer med nedsat fysisk 

og psykisk funktionsevne i form 

af beskyttet beskæftigelse og 

aktivitets- og samværstilbud. 

Tabellen dækker årene 2007-

2011. Den viser, at der har været 

en stigning i antallet af brugere af 

begge typer tilbud i perioden. 

26Botilbudsområdet: Hvem - Hvad - Hvor. Kortlægning af området for botilbud og støtte til 
voksne handicappede og sindslidende. KREVI, 2012. 

Tabel 5.4: Antal brugere af tilbud om beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud §§ 103 og 104

Antal brugere 2007 2008 2009 2010 2011

Beskyttet beskæftigelse (§ 103) 8.163 8.356 8.865 9.569 9.217

Aktivitets- og samværstilbud (§ 104) 18.748 19.042 22.455 25.834 22.865

Kilde: Danmarks Statistik.

Aktivitets- og samværstilbud 

dækker både over væresteder o. 

lign. til udsatte og sindslidende, 

og over dagtilbud målrettet 

personer med betydelig og varig 

nedsat fysisk og psykisk funkti-

onsevne, som ikke er i stand til 

at varetage arbejdsopgaver på et 

beskyttet værksted eller på det 

ordinære arbejdsmarked. Det er 

således en meget bred målgrup-

pe af brugere af aktivitets- og 

samværstilbuddene.
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Medborgerskab  
og selvbestemmelse

Selvom voksne med varige og 

betydelige funktionsnedsættelser 

ofte har store vanskeligheder 

med at klare basale hverdagsak-

tiviteter selv, så betyder det ikke, 

at de forskellige målgrupper ikke 

har ressourcer og potentialer for 

at udvikle sig og deltage aktivt i 

at forme deres egen tilværelse.

Tilbuddene til borgere med livs-

langt og i nogle tilfælde omfat-

tende behov for hjælp skal ikke 

have karakter af ’opbevaring’. 

Når sagsbehandlere visiterer en 

borger med varige og betyde-

lige funktionsnedsættelser til et 

tilbud, skal borgerens udviklings-

perspektiv også tages i betragt-

ning, og herunder formålet med 

det tilbud, der visiteres til. 

Det handler om respekt for bor-

geren som selvstændigt individ. 

Selvom borgeren i sin hverdag 

kan have brug for fast struktur og 

tydelige rammer og forventninger 

til, hvad der skal ske i løbet af 

dagen, og borgeren er afhæn-

gig af støtte og hjælp til mange 

dagligdags opgaver, fx at klæde 

sig på, spise, gå i bad, osv., er 

det vigtigt, at de emner og de 

områder af borgerens liv, som 

vedkommende finder er vigtige, 

bliver set og prioriteret af det 

socialfaglige personale, der skal 

støtte borgeren.

Det handler om selvbestem-

melse. Alle borgere, der er 

afhængige af mere eller 

mindre omfattende støtte, har 

ret til at bestemme over eget 

liv, og skal have mulighed for 

at træffe egne valg. For nogle 

er valgene meget konkrete og 

snævert relateret til hverdagen 

– fx hvilken mad vedkommende 

ønsker at spise. 

Men det handler også om akti-

viteter og rutiner. Personalet er 

ofte gode til at iagttage, hvad 

borgerne trives og finder glæde 

ved. Selvom borgeren ikke kan 

kommunikere klart, hvad vedkom-

mende ønsker, skal borgerens 

ønsker imødekommes, hvis de 

kan føre til en højere grad af selv-

værdsfølelse og egenmestring 

og dermed livskvalitet for den 

enkelte. 

I den forbindelse er det vigtigt, at 

støtten ikke kun er snævert rela-

teret til den omsorg og personlig 

pleje, som borgerne ofte også har 

brug for. Det er vigtige opgaver, 

men opgaver relateret til borge-

rens oplevelse af at være herre i 

eget liv, og opgaver relateret til at 

fremme, at borgeren kan leve et 

mere selvstændigt liv må ikke stå 

i skyggen af plejeopgaverne, men 

skal vægtes lige så højt.

For at få en højere grad af selv-

bestemmelse, er det også vigtigt 

at støtte borgerne i at udvikle 

medborgerskab. At være med-

borger i et samfund er en naturlig 

del af at leve i et velfærdssam-

fund. At være medborger er også 

at lære at tage ansvar for eget liv, 

og lære at træffe selvstændige 

valg, og valg i fællesskab med 

andre.

Det handler også om inklusion. 

Selvom børn, unge, og voksne 

med varig og betydelig nedsat 

funktionsevne ikke kan deltage 

uden støtte i almene tilbud, skal 

kommunen og personalet i 

tilbuddene til borgerne alligevel 

arbejde for, at målgruppen ikke 

isoleres og lever i afsondrede 

reservater, hvor de kun møder 

ligesindede. 

Inklusion kan foregå på mange 

niveauer og i mange sammen-

hænge. Det kan være ved at 

deltage i kulturelle aktiviteter og 

anvende faciliteter, der er målret-

tet den brede befolkning. Det 

kan også være via aktivitets- og 

samværstilbud, der orienterer sig 

mod samfundet.

Symbolstøttet spørgeguide giver medbestemmelse

Kommunikationscentret i Hillerød Kommune har udviklet Den Sym-

bolstøttede Spørgeguide til interview af mennesker, som har brug for 

visuel støtte i samtalen på grund af svære kommunikationshandicap. 

Den består af en måtte og symbolkort inden for forskellige emner som fx 

hverdag, trivsel, beskæftigelse, boligforhold, sociale relationer mv. – vig-

tige områder at have medindflydelse på ikke mindst for mennesker, som 

er afhængige af støtte i dagligdagen. Kortene bruges til såvel spørgsmål 

som svar. Borgeren svarer ved at placere kortene på måtten under en 

vurderingsskala. 

Formålet med den symbolstøttede spørgeguide er at give bo- og dag-

tilbud, plejecentre mv. bedre forudsætninger for at inddrage brugerne fx 

i udarbejdelse af handle-/aktivitetsplaner, evalueringer og brugerunder-

søgelser.

Læs mere: www.kc-hil.dk
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Dobbelt inklusion 

I Kolding Kommune har samværs- og aktivitetstilbuddet Nordhøj i sam-

arbejde med Børne- og Uddannelsesforvaltningen og Naturstyrelsen 

startet ”Skovgruppen”. Skovgruppen vedligeholder ydre arealer samt 

hugger og saver brænde i Stenderup Skovene. En dag om ugen arbejder 

gruppen som naturguide. Her forbereder og udfører gruppen aktiviteter 

for børnehaver. Skovgruppens aktiviteter opfylder dermed et dobbeltmål 

om inklusion. På den ene side får brugerne en hverdag, hvor de i naturen 

får mulighed for at få frisk luft, motion og følelsen af at bidrage med og 

udføre et reelt stykke arbejde, som de umiddelbart kan se nytten af. 

På den anden side får børnene, der besøger Skovgruppen og oplever 

udviklingshæmmede og andre med nedsat funktionsevne som naturgui-

der indblik i, at personer med nedsat funktionsevne er mennesker som 

alle andre, der har ressourcer og kan noget, også selv om de måske ser 

anderledes ud eller opfører sig anderledes end andre voksne.

Naturstyrelsen har i samarbejde med kommuner landet over startet 

lignende aktiviteter i andre af statens skove. 

Læs mere om Skovgruppen og samværs- og aktivitetstilbuddet Nordhøj på  
www.nordhøj.dk

Det handler om habilitering og 

rehabilitering. Tema 2 – den ak-

tive borger, slog fast at rehabilite-

ring er vejen frem for de borgere, 

der kan bringes til at klare sig 

mere selvstændigt, med mindre 

støtte eller med en konstruktiv 

erkendelse af hvilke vanskelighe-

der, funktionsnedsættelsen giver 

borgeren, som er til at leve med 

(recovery). 

Tilsvarende gælder det for borge-

re med varigt og betydelig nedsat 

funktionsevne. Når en borger 

er visiteret til fx et døgntilbud 

og et dagtilbud, skal tilbuddene 

arbejde med at videreudvikle og 

fastholde de ressourcer, som 

borgeren trods sin funktionsned-

sættelse har, og det bør gen-

nemsyre den pædagogiske og 

socialfaglige praksis i tilbuddene. 

Med andre ord skal det social-

faglige personale i tilbuddene 

arbejde ud fra en rehabiliterende 

tilgang til borgerne. 

Sidst men ikke mindst handler 

det om netværk og sociale rela-

tioner. Børn, unge og voksne 

med varig og betydelig nedsat 

funktionsevne har som alle an-

dre behov for at være en del af 

sociale fællesskaber og opleve 

socialt samvær med andre.

Personer, som i meget høj grad 

er afhængige af støtte fra andre i 

mange af døgnets timer er særligt 

udsatte i forhold til at opbygge 

og bevare kontakten til familie og 

netværk. Borgerne kan ikke altid 

selv tage initiativ til social kontakt. 

Borgeren har ikke altid en familie. 

Hvis borgeren har en familie, kan 

familien være præget af mang-

lende ressourcer, fordi familien 

i mange år mens borgeren var 

barn har ydet en stor indsats for 

at hjælpe borgeren.

Derudover er borgeren ofte omgi-

vet af personer, der får løn for 

at være sammen med borgeren. 

Derfor er der ekstra god grund 

til at arbejde for, at personer 

med varig og betydelig nedsat 

funktionsevne bevarer og fortsat 

har gavn af et socialt netværk, i 

borgerens nærmiljø i de sociale 

tilbud, sammen med sin familie 

og i andre miljøer.
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Handicap Grand Prix: Vinderen 2012  

blev Musikværkstedet fra Gram!

I 2012 var Faxe Kommune vært for Handicap Grand Prix, og i 2013 har 

Morsø Kommune taget stafetten op. Til Handicap Grand Prix får mange 

borgere med varig og betydelig nedsat funktionsevne mulighed for at 

feste og konkurrere med hinanden om den eftertragtrede pris. I 2012 

deltog over 700 borgere og medarbejdere fra hele landet ved grand 

prix’et – sidste års vinder blev Musikværkstedet fra Gram. 

Læs mere: www.handicapgrandprix.dk

Social IT fastholder og 
styrker sociale relationer 
og netværk

Socialt Udviklingscenter (SUS) 

har i en årrække arbejdet sam-

men med bosteder for mennesker 

med nedsat funktionsevne, it-

virksomheder og forskningsinsti-

tutioner om at udvikle og teste ny 

kommunikationsteknologi til men-

nesker med nedsat funktionsevne 

eller andre særlige behov. Formå-

let med arbejdet er, at mennesker 

med nedsat funktionsevne via 

brug af sociale teknologier får 

styrket deres kommunikation og 

sociale netværk og opnår øget 

selvbestemmelse i deres liv.

Socialt Udviklingscenter gen-

nemførte i 2012 en afdækning 

af arbejdet med social IT – eller 

Social IKT, som de kalder det 

(social Informations- og Kommu-

nikationsTeknologi) – til menne-

sker med nedsat funktionsevne, 

der lever på sociale bosteder 

og lignende i Danmark. I afdæk-

ningen defineres Social IT som 

teknologi, der kan anvendes 

til at fastholde/styrke sociale 

relationer og netværk, til at ud-

trykke sig, til socialt samvær, 

leg og læring. Det er teknologi, 

der for brugeren er et redskab 

til kommunikation, relation og 

interaktion med andre mennesker. 

Afdækningen viser, at beboerne 

i høj grad anvender de samme 

programmer og sociale medier, 

som andre danskere. Ligesom 

det er gældende i den øvrige 

befolkning, er det primært yngre 

personer under 35 år, der anven-

der social IT. En mindre del af 

beboerne anvender social IT, som 

er målrettet specifikt til personer 

med nedsat funktionsevne.

Samtidig har SUS spurgt per-

sonalet på bostederne hvilke 

resultater, de oplever af bebo-

Kilde: Maria Lincke Jørgensen, Afdækning af social IKT i Danmark – Afsluttende rapport, 
Socialt Udviklingscenter SUS, 2012.
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Figur 5.1: Hvilke typer konkret social IT anvender beboerne?

Internetspil
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Blogs/blogging

DukaPC eller LetNet

Flickr

erens anvendelse af Social IT. 

Resultaterne er bl.a.: Øget livs-

kvalitet (77 %), styrkede sociale 

relationer (70 %), mere viden 

om egne interesser (70 %), øget 

selvstændighed (69 %) og bedre 

kommunikation (64 %). 
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27KL’s Faglige Kvalitetsoplysninger er et redskab til resultatdokumentation og dialog 
mellem myndighed og udførere på voksensocialområdet. Redskabet er udviklet, så det 
hænger tæt sammen med den sagsbehandling, visitation og bestilling, herunder opstilling 
af mål og opfølgning på mål, der sker i voksenudredningsmetoden.

Kommunerne går sammen om resultatbaseret styring  

på det sociale område 

De 22 syddanske kommuner har i samarbejde med Region Syddanmark 

iværksat et udviklingsprojekt, der skal skabe bedre muligheder for resul-

tatbaseret styring på det sociale område.

Formålet med samarbejdsprojektet er at få udviklet en metode, der kan 

måle resultaterne af indsatserne på det specialiserede socialområde. 

Dette for løbende at kunne afdække, hvorvidt en given indsats virker. 

Samtidig skal projektet sætte fokus på de indsatser, der skaber den 

bedste rehabilitering, og hvordan man bliver bedre til at hjælpe sig selv. 

Endelig er der fokus på den øgede livskvalitet hos borgerne. Projektet 

skal resultere i et værktøj, der kan bruges - både i forhold til den enkelte 

borger og på målgruppe- og tilbudsniveau – til at måle, hvilke borgerind-

satser, der virker og ikke virker.

Center for Folkesundhed og Kvalitet (CFK) skal udvikle værktøjet, der 

baserer sig på samme måleparametre som Voksenudredningsmetoden 

og KL’s Faglige Kvalitetsoplysninger27. Projektet løber indtil medio 2013.

Udvikling og systematik 
i fagligheden

Med strukturreformen i 2007 er 

der kommet mere fokus på, hvor-

dan tilbuddene kan ydes i borger-

nes nærmiljø og med inddra-

gelse af de pårørende og andre i 

borgernes netværk. Kommunerne 

har i vidt omfang arbejdet med at 

omstille tilbuddene med fokus på 

rehabilitering, inklusion og støtte 

til selvstændig livsførelse, også i 

forhold til mennesker med nedsat 

funktionsevne, som har brug 

for omfattende støtte. Det er en 

udvikling der skal fortsætte.

Samtidig holder kommunerne 

fast i og udvikler den faglighed, 

der igennem mange år er bygget 

op i de forskellige specialiserede 

miljøer, bl.a. i nogle af de tilbud, 

som kommunerne overtog fra 

amterne. Et væsentligt fokusom-

råde i dette arbejde er at opnå en 

større viden om hvilke indsatser, 

der gavner borgeren, og at per-

sonalet er klædt på til at arbejde 

systematisk med denne viden. 

Der er gennem årerne gjort 

mange gode erfaringer med, 

hvordan personalet kan hjælpe 

og støtte borgerne. Men området 

er ikke i tilstrækkelig grad gjort til 

genstand for en systematisk op-

samling og beskrivelse. Det bety-

der, at det kan være vanskeligt at 

genbruge de gode erfaringer på 

tværs af tilbud og kommuner. Den 

manglende systematiske beskri-

velse af erfaringerne gør, at viden 

om, hvordan en indsats har hjul-

pet en borger ikke er tilgængelig 

for andre. Der er derfor behov 

for mere praksisnær forskning, 

samt at tilbuddene bliver bedre 

til at dokumentere og evaluere 

deres indsatser.

Der er dog en række områder, 

hvor der allerede arbejdes syste-

matisk med bestemte metoder og 

opsamles erfaringer med, hvad 

der er god praksis. Det gælder 

fx inden for autismeområdet, 

som har opbygget solid viden 

igennem mange år om, hvordan 

struktur, forudsigelighed og vi-

sualisering støtter borgerne til at 

være mere velfungerende i deres 

hverdag. Tilsvarende erfaringer er 

der opbygget i tilbud til personer 

med erhvervet hjerneskade, som 

har brug for livslang støtte, og i 

særforanstaltninger. 

Erfaringer og praksis inden for 

disse områder viser, at det har 

stor betydning hvilken pædago-

gisk tilgang, personalet arbej-

der ud fra både for borgerens 

livskvalitet, personalets faglige 

stolthed og arbejdsglæde og for 

økonomien i tilbuddene.

Specialiseret viden  

i nærmiljøet

Der er samtidig behov for, at 

tilbuddene til specialiserede 

målgrupper og den viden, der er 

opbygget udfordres og videreud-

vikles. Borgerne må ikke gøres til 

objekter for særlige vidensfunkti-

oner og faglige eksperter, som på 

borgerens vegne hævder at have 

monopol på at vide, hvad der er 

godt for borgeren.

Der er også behov at fagfolk 

med særlig specialiseret viden 

i højere grad stiller deres viden 

og ekspertise til rådighed for de 

borgere, der har brug for den i 

samarbejde med de kommunale 

tilbud i borgerens nærmiljø. Det 

gælder fx ift. borgere med kom-

plekse erhvervede hjerneskader, 

eller i forhold til borgere med 

sjældne diagnoser eller handi-

caps. Det er en opgave for den 

enkelte kommune, men også for 
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Bygninger, behandling og pædagogik skal hænge sammen

Botilbuddet Minibo Lindegården Odense Kommune har i mange år 

arbejdet systematisk med at drive og udvikle særforanstaltninger til bor-

gere, som fx er selvskadende eller har udadreagerende adfærd. 

Det slår igennem i tilbuddets arkitektur og indretning f.eks. er hoved-

parten af væggene beklædt med træ, et relativt blødt materiale, for at 

mindske skader ved selvskadende adfærd, og alle boliger er lydisoleret, 

og gange og fællesrum udført i lyddæmpende materialer.

På Minibo Lindegården lægges der vægt på at finde den rigtige og 

individuelle pædagogiske tilgang til den enkelte beboer. Beboerne er 

meget forskellige, og derfor kan der ikke laves en enstrenget pædago-

gisk retning. Hver enkelt beboer bliver neuropædagogisk udredt, og det 

har sammen med den psykiatriske udredning dannet udgangspunkt for 

den individuelle pædagogiske tilgang til den enkelte beboer. Desuden 

har botilbuddet et tæt samarbejde med Odense Universitets Hospitals 

psykiatriske afdeling, både med hensyn til medicinering, men også om 

beboernes indlæggelser. 

På Minibo Lindegården er der i alt 12 boliger, hvoraf de 8 er særforan-

staltninger. Det har både fagligt og økonomisk vist sig, at denne samling 

af særforanstaltninger på én matrikel har været godt. 

Læs mere: www.odense.dk samt www.kl.dk/saerforanstaltninger 

kommunerne i fællesskab i ram-

meaftaleregi.

I KL’s udspil fra september 

2012: ”En styrket rehabilitering 

af borgere med hjerneskade” 

lancerede KL ti anbefalinger til, 

hvordan hjerneskadeindsatsen 

skal styrkes. To af anbefalingerne 

sætter bl.a. fokus på behovet for 

et styrket samarbejde om hjerne-

skaderehabilitering i rammeafta-

leregi og behovet for at udvikle 

og konsolidere de specialiserede 

tilbud med afsæt i standarder 

for tværfaglige og monofaglige 

kompetencer i den specialise-

rede rehabiliteringsindsats. Det 

sidste skal ske i et samarbejde 

med staten og det regionale 

sundhedssystem.

Allerede i 2011 aftalte de fem 

Kommunekontaktråd (KKR), at 

rehabilitering af erhvervet hjerne-

skade skulle være et fælles tema 

i de fem rammeaftaler for 2012. 

Der er således i hver region 

iværksat en lang række analyser 

og aktiviteter med det formål at 

styrke rehabiliteringen af borgere 

med erhvervet hjerneskade. Der 

er bl.a. udviklet fælles uddan-

nelsesforløb på diplomniveau, 

og der arbejdes med forskellige 

samarbejdsmodeller, som sikrer 

de specialiserede tilbud.
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Sundhedsindsatser i botilbud

KL har i 2012 og 2013 foretaget en undersøgelse af sundhedsindsat-

serne på de sociale botilbud. Undersøgelsen har haft fokus på omfanget 

og tyngden af sundhedsindsatserne ved at undersøge, om rammerne for 

at levere en god kvalitet er til stede i form af instrukser m.m., og ved at 

afdække, hvilke sundhedsindsatser der faktisk leveres. Undersøgelsen er 

et produkt af KL’s Partnerskabsprojekt om hjemmesygepleje. 

Konklusionen på undersøgelsen er, at de sociale botilbud hver dag leve-

rer sundhedsindsatser i form af fx medicinhåndtering og behandling for 

mave-tarmproblemer. Der er imidlertid relativt få beboere, der modtager 

de mere omfattende opgaver som fx palliativ pleje og sondeernæring – 

men de findes også.

Undersøgelsen viser, at der er dele af sundhedsindsatserne, der skal 

mere fokus på, men undersøgelsen viser samtidig, at man flere steder 

er godt på vej mod at få styr på sundhedsindsatserne, og har øje for, at 

man ud over socialfaglige indsatser også dagligt leverer sundhedsind-

satser til beboerne. 

Resultaterne af undersøgelsen kan bruges som et dialogværktøj mellem 

kommunen og de sociale botilbud, når kommunen skal beslutte, hvordan 

sundhedsindsatserne skal håndteres lokalt.

Sundhedsindsatser  
i botilbud

Medarbejderne på de sociale 

botilbud leverer dagligt sund-

hedsindsatser til en stor del af 

beboerne. Det viser en undersø-

gelse, som KL har gennemført i 

2012-2013. Der er derfor behov 

for at sætte fokus på, hvordan de 

kommunale sundhedsindsatser 

leveres til borgere med nedsat 

funktionsevne og til udsatte, 

herunder særligt stofmisbrugere 

og psykisk syge, der ofte har et 

stort forbrug af medicin, når det 

tages i betragtning, at perso-

nalet på mange botilbud ikke 

altid besidder sundhedsfaglige 

kompetencer.

Derfor skal der i kommunerne 

arbejdes videre med at inddrage 

og bruge de fagpersoner, der har 

viden på det sundhedsfaglige 

og somatiske område, enten fra 

andre områder i eller uden for 

kommunen. Det kan også ske ved 

at sikre, at der i personalegrup-

pen på det enkelte tilbud er de 

fornødne kompetencer til stede, 

som kan løfte de forebyggende 

og sundhedsfaglige opgaver. 

Nogle kommuner har ansat 

sygeplejersker og/eller SOSU-

assistenter på botilbud, hvor der 

tidligere primært var pædagogisk 

personale ansat, andre har ansat 

koordinatorer til at fremme sund 

livsstil på botilbud. 

Der er behov for at samtænke 

den socialfaglige og den sund-

hedsfaglige indsats, idet der er 

tale om to indsatser, som ofte er 

indbyrdes afhængige. Pædago-

gisk personale kan med beske-

den videreuddannelse stå for 

visse sundhedsfaglige opgaver 

f.eks. medicingivning. Det er i den 

forbindelse vigtigt at ikke-sund-

hedsfagligt personale uddannes 

til at varetage visse sundheds-

faglige indsatser og til at vide, 

hvornår de har brug for faglig 

hjælp til at løfte en sundhedsfag-

lig indsats fra en kollega med en 

sundhedsfaglig baggrund. 

Det handler for det første om at 

prioritere arbejdet med forebyg-

gelse for borgere med nedsat 

funktionsevne og udsatte bor-

gere. Det kan fx ske ved at det 

enkelte botilbud arbejder med 

at motivere borgerne til motion, 

sund kost og rygestop. På de 

kommunale botilbud er der 

en unik mulighed for at skabe 

gode rammer for fx sund mad, 

og arbejde motiverende med 

sund kost ved at inddrage 

beboerne i madlavning og i at 

skabe et godt spisemiljø. 

Det bør også ske ud fra et inklu-

sionsperspektiv, hvor borgere 

med nedsat funktionsevne og 

udsatte borgere opmuntres og 

støttes til at anvende samme 

sundhedsfremmende og forebyg-

gende tilbud, som tilbydes andre 

borgere i kommunen. 

For det andet handler det om at 

løfte den sundhedsfaglige ind-

sats til de borgere, der allerede 

er ramt af somatiske sygdomme. 

Det gælder for borgere med 

livstilssygdomme (diabetes mv.), 

såvel som for udviklingshæm-

mede og sindslidende i botilbud, 

som er ramt af aldersrelateret 

svækkelse, og udsatte borgere, 

der lider af sygdomme, der er en 

følge af deres hårde liv og/eller 

misbrug. 

Hjemmesygeplejen kan både 

bidrage med at yde de konkrete 

sundhedsfaglige indsatser og 

ved at sikre, at de påkrævede 

procedurer er implementeret 

på det enkelte botilbud, så der 
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Sundhedsfagligt tilsyn i Københavns Kommune  

med fokus på udvikling og læring

For at løfte det sundhedsfaglige arbejde har Københavns Kommune 

valgt at gennemføre sundhedsfaglige tilsyn på alle relevante tilbud. 

Sundhedstilsynet gennemføres på baggrund af en tilsynsmodel, der 

samler lovkrav til det sundhedsfaglige arbejde og kommunens egne 

kvalitetskrav på området. Modellen indeholder 5 kapitler:

I. Forebyggelse

II. Instrukser

III. Sundhedsfaglige optegnelser, formkrav

IV. Sundhedsfaglige, indhold

V. Medicinhåndtering

Før et tilsyn gennemføres, forventes det, at tilbuddet aktivt har arbej-

det med tilsynsmodellen. Der er fokus på, at denne opgave prioriteres 

ledelsesmæssigt. Socialforvaltningen understøtter arbejdet med kurser i 

medicinhåndtering og kurset ”Sundhed i socialt arbejde”. Det sidste kur-

sus er med til at sikre opkvalificering af sundhedsfaglige kompetencer til 

ikke-sundhedspersoner, men er også med til at klæde medarbejderne på 

til at vide, hvornår de skal have assistance fra en sundhedsperson.

Under tilsynet er der fokus på en faglig og åben dialog. Tilsynsførende 

kommer endvidere med konkrete forslag til, hvordan tilbuddene kan løfte 

sig de steder, hvor det ikke er godt nok. Og efter tilsynet udarbejdes der 

handleplaner for de tilbud, som ikke har fået et tilfredsstillende tilsyn. 

Forvaltningens fagkontorer følger op på handleplanen og har fokus på 

læring fra de tilbud, der er gode til at løse sundhedsopgaven. 

sikres en sundhedsfaglig indsats 

af rette standard, også på tilbud 

med få eller ingen sundhedsfag-

ligt uddannede medarbejdere. 

Det er også vigtigt at der på 

botilbud arbejdes frem mod en 

mere entydig og fyldestgørende 

dokumentation af observationer 

og sundhedsfaglig behandling, 

idet dokumentationen er helt 

afgørende for at understøtte 

beboernes sikkerhed og sam-

menhæng i behandlingen. 

Endelig ses der på flere områder, 

særligt på psykiatriområdet et 

behov for at styrke samarbejdet 

med sundhedssektoren, så det 

er afklaret hvilken af beboerens 

læger, der skal have overblik 

over den samlede behandling 

og medicinering, og hvorvidt 

det er sundhedssektoren eller 

botilbuddet, der skal gennemføre 

observationer af virkninger og 

bivirkninger af behandlingen og 

dokumentere disse.

Tæt koordinering og en tydelig 

opgave- og ansvarsfordeling 

er afgørende for at mindske 

risikoen for utilsigtede hændel-

ser i form af fejlmedicinering, 

overmedicinering og indtag af 

medicin, der interagerer uhen-

sigtsmæssigt. 
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