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Vi skal vide, om brugerne får det bedre 

Det er baggrunden for, at Århus Kommune har udviklet et koncept ti l at måle den 

faglige effekt af de ydelser, der retter sig mod udsatte og handicappede børn og un-

ge.  

Med henblik på at følge op på hvordan Socialforvaltningens indsats bidrager til, at udsatte og handicappede 

børn og unge får det bedre, har Århus Kommune udviklet et resultatdokumentationskoncept. Konceptet er 

i Århus Kommune indført på alle døgn- og dagtilbud til familier, børn og unge inden for det sociale område - 

og dermed alle de indsatstyper, hvor der skal laves handleplan efter Servicelovens § 140. 

Resultaterne anvendes på alle niveauer. Politisk og ledelsesmæssigt anvendes resultaterne til at vurdere, 

hvordan det går de børn og unge, der modtager et tilbud i Socialforvaltningens regi. Samtidig anvender 

myndighedsrådgiverne resultaterne som opfølgning på handleplanen og til at give et overblik over kommu-

nens tilbud. Tilbuddene anvender resultaterne som input til den løbende faglige udvikling. 

Beskrivelse af konceptet 
Et bærende princip i udviklingen af resultatdokumentationskonceptet har været, at det skal være enkelt at 

anvende i praksis, og at det skal fungere som en integreret del af opgaveløsningen både på myndighedssi-

den og udførersiden. 

Resultatdokumentationskonceptet er indtil videre udviklet til tre målgrupper, nemlig udsatte unge, udsatte 

børn samt børn og unge med handicap. Ideen i konceptet er, at når et barn eller en ung indskrives på et 

tilbud, foretager medarbejderne en statusvurdering og opstiller mål i forhold til i alt otte forskellige fakto-

rer. De fem første faktorer i resultatdokumentationen afspejler direkte de områder, der ifølge lovgivningen 

skal indgå i handleplanen. Det drejer sig om udvikling og adfærd, familieforhold, skole/beskæftigelse, sund-

hedsforhold samt fritidsforhold og venskaber. Disse faktorer er ens på tværs af målgrupper og adskiller sig 

kun ved operationaliseringen af faktorerne. De tre sidste faktorer afhænger af målgruppen.  

Figuren nedenfor viser, hvilke faktorer børnenes og de unges status og udvikling vurderes i forhold til for 

hver af de tre målgrupper. 

Figur 1: Faktorer i resultatdokumentation 
Fælles faktorer 

1) Udvikling og adfærd 

2) Familieforhold  

3) Skole, daginstitution og beskæftigelse 

4) Sundhedsforhold 

5) Fritidsforhold og venskaber 

Specifikke faktorer 

Ungeområdet Børneområdet Handicapområdet 

6) Hverdagsliv Selvhjulpenhed Selvhjulpenhed 

7) Misbrug Tilknytning Livsduelighed 

8) Kriminalitet Kriminalitet Kommunikation 
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Der vurderes efter en skala, der går fra 0 til 41. Med skalaen måles problemets omfang og graden af støtte-

behov. Værdien 0 svarer til, at barnet eller den unge ingen problemer og intet støttebehov har på den på-

gældende faktor. Værdien 4 svarer til, at barnet eller den unge har et alvorligt problem på den pågældende 

faktor, skal have omfattende støtte og ikke kan klare sig uden (se også figur 2 nedenfor).  

Resultatdokumentationen foregår i to led, idet der først foretages en vurdering af den aktuelle situation 

(status) og dernæst opstilles mål for barnets/den unges udvikling frem mod næste status. Efter et halvt år 

følges der op på de mål, man har sat sig. Det kan således opgøres, hvorvidt der er sket progression, og 

hvorvidt de fastsatte mål er nået.  

Resultatvurderingen foretages i samarbejde mellem familierådgiveren og tilbuddet. Ved indskrivning på et 

tilbud er det familierådgiveren, der har hovedansvaret for resultatvurderingen. I forbindelse med den lø-

bende opfølgning og udskrivning er det tilbuddet, der har hovedansvaret.  

For at understøtte familierådgiverne og medarbejderne på tilbuddet i at foretage resultatvurderingen er 

udarbejdet vejledende eksempler til hver af faktorerne. Nedenfor er et eksempel på, hvorledes der til hver 

faktor er knyttet et vejledende eksempel. Eksemplet nedenfor vedrører faktoren kriminalitet.  

Figur 2: Beskrivelse af faktor og vejledende eksempler 

 

De vejledende eksempler er med til understøtte, at resultatvurderingerne foretages så ens som muligt af de 

forskellige medarbejdere. For yderligere at arbejde hen imod en så ensartet resultatvurdering som muligt 

holdes netværksmøder for de medarbejdere, der arbejder med resultatdokumentation. Til disse møder 

resultatvurderer medarbejderne anonymiserede cases og drøfter eventuelle forskelle i vurderingerne med 

henblik på at opnå en fælles forståelse af skalaen.    

                                                             
1 Skalaen er inspireret af ICF (International Classification of Function) 

Faktor 8: Kriminalitet 

Om faktoren 

Vedrører, hvorvidt den unge udviser kriminel adfærd og graden af alvor.  
De fem niveauer skal ses inden for en periode af de seneste 6 måneder, eller før ankomst til sikret afdeling. Der kan godt være viden/mistanke 
om kriminel adfærd, uden der foreligger en sigtelse. Sigtelser vedrører overtrædelse af straffeloven (dvs. overtrædelse af politivedtægten 
medtages eksempelvis ikke). 
 

Score Betydning Vejledende eksempler Status Mål 

0 Den unge har ingen problemer og kan 
klare sig uden støtte 

Ingen kriminel adfærd. Dvs. ingen sigtelser eller mistanke 
om kriminel adfærd. 

  

1 Den unge har milde problemer og har 
brug for let støtte 

Kriminalitet er et mindre problem - den unge er involveret i 
småkriminalitet, men har ingen sigtelser. 

  

2 Den unge har moderate problemer og 
har brug for nogen støtte 

Kriminalitet er et væsentligt problem, eksempelvis enkelte 
sigtelser af mild karakter (ikke-personfarlig kriminalitet). 

  

3 Den unge har alvorlige problemer og 
har brug for megen støtte 

Kriminalitet er et alvorligt problem, eksempelvis mange 
sigtelser af mild karakter eller få af alvorlig karakter.  

  

4 Den unge har et massivt problem, skal 
have omfattende støtte og kan ikke 
klare sig uden 

Kriminalitet er et særdeles alvorligt problem, eksempelvis 
mange alvorlige sigtelser eller flere sigtelser på personfarlig 
kriminalitet, seksuelle overgreb eller lignende. 
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Opfølgning på og anvendelse af resultater 
Efter barnet eller den unge har været indskrevet på et tilbud i ni måneder kan det opgøres, hvorvidt der er 

sket en progression, og hvorvidt de mål, man satte sig ved indskrivning, er nået.  

Afrapportering af resultater 

Ved opfølgningen på det enkelte barn/den enkelte unge skelnes mellem følgende kategorier for hver faktor 

 Progressionsmål opfyldt: Barnet/den unge har udviklet sig positivt under foranstaltningen, og målet 

er nået (ex. Status ved indskrivning=3, mål ved indskrivning=1, status ved opfølgning=1) 

 Progression: Barnet/den unge har udviklet sig positivt under foranstaltningen, men målet er ikke 

nået (ex. Status ved indskrivning=3, mål ved indskrivning=1, status ved opfølgning=2) 

 Fastholdelsesmål opfyldt: Status for den barnet/den unge er det samme ved ind- og udskrivning, og 

det var målsætningen at barnet/den unge skulle fastholdes på dette niveau (ex. Status ved ind-

skrivning=2, mål ved indskrivning=2, status ved opfølgning=2) 

 Uproblematisk: Barnet/den unge var uden problemer ved både ind- og udskrivning (ex. Status ved 

indskrivning=0, mål ved indskrivning=0, status ved opfølgning=0) 

 Ingen progression: Barnet/den unge har ikke udviklet sig under forløbet, selvom det var målsætnin-

gen (ex. Status ved indskrivning=4, mål ved indskrivning=3, status ved opfølgning=4) 

 Negativ progression: Barnet/den unge har udviklet sig negativt under foranstaltningen (ex. Status 

ved indskrivning=3, mål ved indskrivning=2, status ved opfølgning=4) 

Opfølgningen på det enkelte barn/den enkelte unge aggregeres op og afrapporteres samlet for hvert tilbud 

og samlet for alle tilbud. Nedenstående figur er et eksempel på en samlet afrapportering for ét tilbud. Figu-

ren giver et overblik over, hvilken progression de unge på det pågældende tilbud opnår. Figuren besvarer 

således spørgsmål som: På hvilke områder opnår de unge på tilbuddet samlet set stor progression? Hvilke 

områder kan måske kræve lidt ekstra fokus, enten fordi kun en lille andel opnår positiv progression, eller 

fordi en relativ stor andel opnår negativ progression?  

Figur 3: Afrapportering af resultatdokumentation (I)  
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Ovenstående figur siger ikke direkte noget om, hvor problembelastede de unge er på de enkelte kategorier 

ved indskrivning. Derfor afrapporteres resultaterne ligeledes i figurer som den nedenstående, der til gen-

gæld ikke siger noget om, hvor mange der udvikler sig i henholdsvis positiv og negativ retning. 

Hele søjlen viser, hvor stor den gennemsnitlige problembelastning var ved indskrivning, og det grønne om-

råde viser den gennemsnitlige forbedring. Hvis der var tale om en gennemsnitlig forværring, ville området 

være rødt. Denne figur besvarer spørgsmål som: Hvilke faktorer er de unge især belastet på ved indskriv-

ning? Er vi bedst til at skabe progression for dem, hvor problembelastningen ved indskrivning var relativ høj 

– eller relativ lav? Eller er der ingen sammenhæng?  

Figur 4: Afrapportering af resultatdokumentation (II) 

 

Anvendelse af resultater 

Figurer som de ovenstående afrapporteres til politikere og ledelse i kommunen som ledelsesinformation én 

gang i kvartalet. Dermed får det politiske og ledelsesmæssige niveau løbende information om, hvordan det 

samlet set går de børn og unge, der modtager et tilbud inden for Socialforvaltningen, og hvordan det går 

børnene/de unge på de enkelte tilbud set i forhold til hinanden.   

Resultatdokumentation er i Århus Kommune endnu ikke fuldt implementeret på alle tre målgrupper.  Men 

hensigten er, at resultatdokumentation udover at generere ledelsesinformation også skal fungere som et 

redskab til løbende opfølgning for myndighedsrådgiverne. Både på individniveau, hvor resultatdokumenta-

tion kan være et redskab til at følge op på handleplanen. Men også på tilbudsniveau, hvor rådgiverne som 

hjælp ved visitationen kan få et overblik over, hvilken progression de forskellige tilbud skaber for børne-

ne/de unge.  

Endelig er det hensigten, at informationerne omkring børnenes og de unges udvikling og graden af målop-

fyldelse kan anvendes på tilbuddene i den løbende kvalitetssikring og faglige udvikling. Tilbuddene kan an-

vende resultaterne både på individniveau – til at skabe et overblik over barnets eller den unges løbende 

udvikling. Men også på tilbudsniveau – til at synliggøre indsatsen og til at samle op på, om der er nogle 

områder, man eksempelvis ikke har nok fokus på. Tanken er, at man på denne måde kan sprede gode til-

gange og erfaringer i organisationen.  


