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Hvorfor er 
helhedsorienterede 
indsatser relevante i 
beskæftigelsesindsatsen?
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• Arbejdet i krydsfeltet mellem social- og 

beskæftigelsesfeltet i mere end 10 år

• Oxford Research siden 2015

• Evalueringer af helhedsorienterede 

indsatser i København, Aarhus, Lolland, 

Rødovre og Gladsaxe

• Netværk og andre undersøgelser



Plan for den næste time

• Hvorfor?

• Hvad?

• Hvordan?



Hvad er problemet?

• Komplekse problemer udfordrer den 

specialiserede tilgang

• De enkelte problemer kan ikke løses, fordi 

andre problemer står i vejen

• Arbejde med ét problem kan forværre et 

andet 

• Der er nogen, som ikke får (nok) udbytte 

af en specialiseret indsats



Hvorfor skal problemet løses?

Etisk (og juridisk) argument:

• Vi har en pligt til at hjælpe

Økonomisk argument:

• Det er rigtig dyrt at:

• Tabe mennesker på gulvet og

• give hjælp der ikke virker



Hvilke resultater kan man 
forvente?

• Familierne får i højere grad den rette hjælp

• Skridt hen imod ’et bedre liv’

• Små beskæftigelseseffekter på kort sigt

• Mindre støttebehov på kort sigt

• De færreste kan klare sig helt uden støtte

• Forebyggelse af yderligere forværring

• Tidlig indsats over for børnene i familien

• Store besparelser på kommunale budgetter



Eksempel på økonomisk beregning fra Lolland

Familiens progression Besparelse

De to voksne går fra hhv. kontanthjælp og 

FØP til faglært og ufaglært arbejde

Ca. 330.000 kr. om året

Familie flyttes fra svære til lette sociale 

problemer + beskæftigelse for begge voksne 

(familie 1)

Ca. 630.000 kr. om året

Familie flyttes fra meget svære til lette 

sociale problemer – uden beskæftigelse 

(familie 2)

Ca. 790.000 kr. om året
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Figur 6.2: Udviklingen i månedlige 

omkostninger for de voksne i projektet
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Figur 6.3: Udviklingen i månedlige 

omkostninger for børnene i projektet
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Hvad er en helhedsorienteret indsats?

”…socialarbejderen skal være i stand til at forbinde og udforske sammenhænge mellem dele og 

helheder, så der opstår en nuanceret kompleks forståelse af menneskers liv og situation, der gør det 

muligt at handle reflekteret og hensigtsmæssigt i praksis – for at skabe forandring for den enkelte og 

samfundet”

(Nissen & Harder i ’Helhedsorienteret socialt arbejde med familier’)



En metode eller en tilgang?

• En helhedsorienteret indsats er en 

tænkning/tilgang, hvor medarbejderne 

anvender ’almindelige’ socialfaglige 

metoder og redskaber.

• Fri leg ift. metoder – men nogle 

metoder og redskaber virker bedre end 

andre

• Det samme gælder med organiseringen



Kerneelementer



4 kerneelementer

Udredning

PlanlægningKoordinering

Tillidsrelation

Udredning

(status)

Planlægning

(revidering)



Virksomme 
mekanismer
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Virksomme mekanismer

• Tillidsrelation

• Fleksibel myndighedsfunktion

• Mindre sagsstamme

• Konsensus om metode og redskaber

• Tæt kontakt til og samarbejde med 

’normalsystemet’

• Inddragelse af mellemlederniveau i dette 

samarbejde



Hvilken virksom 
mekanisme er I 
mest optaget af?
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Barrierer

• Sektortilknytning og tilhørende logik får 

overhånd

• Manglende fokus/handlemuligheder på 

sundhedsområdet

• Borgernes problemer er overvældende –

brandslukning

• Manglende brug af redskaber, fx 

familieplaner, udredningsværktøjer, 

samarbejdsaftaler mm. 

• Manglende opfølgning på indsatsen



Hvor ser I de største 
barrierer i jeres 
kommune for en 
helhedsorienteret 
indsats?



Mbj@oxfordresearch.dk




