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Indledning

DUBU gik i drift i 2011. I dag har 63 kommuner valgt at anskaffe sig DUBU til sagsbehandlingen 

på børneområdet. 

KL har interviewet en række ledere og sagsbehandlere fra i alt fem kommuner om deres erfarin-

ger med DUBU og ICS. Om implementering af DUBU, muligheden for god ledelsesinformation, 

DUBU som systematisk redskab og ikke mindst den børnefaglige metode, ICS, som DUBU er 

bygget op omkring.

De kommunale fortællinger er tænkt som inspiration til drøftelser i den enkelte kommune om 

forskellige gevinster ved brugen af DUBU og ICS og om hvad der er vigtigt at være opmærksom 

på ved implementering.

Hæftet henvender sig både til kommuner, som overvejer at anskaffe sig DUBU, til kommuner, 

som alene anvender ICS, og til kommuner, som allerede har anskaffet sig DUBU.

ICS-trekanten
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”Som leder oplever jeg desuden 
tydeligt, at journalerne er mere opdaterede i 

DUBU. Det betyder, at jeg nemt kan gå ind i systemet 
og få et overblik over vores sager”

Sigrid Andersen, leder af Myndighed og 
Foranstaltning, Skanderborg Kommune

”Jeg har gennem årene været med til at implementere mange systemer og DUBU er det, der 

er lykkedes bedst”. Sådan fortæller Sigrid Andersen, leder af Myndighed og Foranstaltning i 

Skanderborg Kommune. Læs her om Sigrids erfaringer og gode råd i forbindelse med imple-

menteringen af DUBU.

Gevinster ved DUBU for ledere og socialrådgivere

”Efter kommunesammenlægningen havde vi flere forskellige it- og socialfaglige systemer. Det 

fungerede ikke rigtigt. Vi ønskede ét fælles system og valget faldt på DUBU” fortæller Sigrid 

Andersen. Der er ifølge Sigrid ingen tvivl om, at en af de største fordele ved DUBU er gennem-

sigtighed. Via DUBU kan man hurtigt lokalisere problematikker i forbindelse med for eksempel 

et anbragt barn på en døgninstitution. ”Som leder oplever jeg desuden tydeligt, at journalerne 

er mere opdaterede i DUBU. Det betyder, at jeg nemt kan gå ind i systemet og få et overblik 

over vores sager”. Dette giver et let tilgængeligt datagrundlag til fx ledelsesrapportering.

Men der, hvor der virkelig er hjælp at hente, er ved den daglige sagsbehandling og det mær-

ker socialrådgiverne. Processen fra undersøgelse til Handleplan er blevet langt nemmere og 

mere systematisk med ICS og DUBU. Og sagsoverblikket for den enkelte rådgiver, team og 

afdeling er bedre. Med DUBU kan man nemt og papirløst overdrage en sag til en anden DUBU-

kommune, hvis en familie fx flytter. Desuden er der en let overgang fra den ene rådgiver til den 

anden i samme afdeling hvilket er en enorm stor fordel ved fx sygdom og ferie, fortæller Sigrid. 

Endelig kan man nemt sende sager og indberetninger til Ankestyrelsen og Danmarks Statistik. 

”Før DUBU sendte vi tunge sager i papirformat til Ankestyrelsen. Men i dag foregår alt dette via 

automatisk overførsel uden om posten, hvilket sparer tid og penge” fortæller Sigrid.

Ledelsesmæssigt kunne vi hurtigt og tydeligt kunne se fordelen ved DUBU. Nu er sagsbehand-

lerne også kommet med og oplever fordelene og det er fantastisk, siger Sigrid. DUBU og ICS 

Vi har haft stor succes med 
at implementere DUBU
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har betydet en styrket interesse blandt rådgiverne – de diskuterer simpelthen på en anden måde 

end før.

Tydelig ledelsesmæssig kurs

Når man vælger et nyt system må man ifølge Sigrid Andersen gøre sig det klart, at implemen-

tering ikke kommer af sig selv. ”I Skanderborg var det en klar politisk og ledelsesmæssig be-

slutning, at vi skulle have DUBU. Og vi har holdt fast i denne beslutning hele vejen igennem”. 

Sigrid mener, at det er vigtigt med denne beslutsomhed, når nogen begynder at komme i tvivl 

om, hvorvidt det nu også er rigtigt. Desuden har man ledelsesmæssigt besluttet, at skulle man 

bruge DUBU, skulle man bruge det fuldt ud. Det viste sig at være en godt plan. Men det har ikke 

kunne lade sig gøre uden socialrådgivernes store indsats og arbejde i forbindelse med imple-

menteringen. Det er dem, der bliver kastet ud i et nyt system, og det er dem, der tager slæbet, 

fortæller Sigrid.

Socialrådgiverne vil gerne, 

men de skal bakkes op!

Da vi skulle implementere DUBU holdt vi tre 

lukkeuger i januar for at implementere. Der lå 

selvfølgelig en del overvejelser bag dette i for-

hold til hvor længe, vi kunne klare os med et 

akutberedskab, for det måtte ikke gå ud over 

vores indsats over for vores udsatte børn og 

unge. Det var en god prioritering, at vi havde fuldt fokus på DUBU de første uger, så socialråd-

giverne kunne få systemet ind under huden. Disse uger skabte også et fællesskab og en energi 

til hele holdet.

Det kan virke som en stor opgave for socialrådgiverne at skulle prioritere et nyt system som 

DUBU, når man stadigvæk har en fuld sagsstamme. ”Sådan vil det være med alle nye systemer 

– det tager tid at få det ind under huden. Men samtidig er det vigtigt for mig at sige at sags-

behandlerne godt vil!” siger Sigrid. I Skanderborg diskuterer man dog ikke om man skal have 

DUBU eller ej – beslutningen er taget og der er kun én vej. Så når socialrådgiverne oplever 

frustrationer går ledelsen istedet ind og undersøger, hvad der kan gøres for at afhjælpe disse 

frustrationer. Sigrid mener, at det er vigtigt, at ledelsen tager nogle beslutninger og agerer spar-

ringspartner, så socialrådgiverne ikke føler sig alene om opgaven. ”Helt praktisk har vi sørget for 

at hjælp og support er nem og tilgængelig for socialrådgiverne, så de ikke går ned når de går i 

stå”, fortæller Sigrid. Derudover sikres der oplæring og brush up - der må nemlig ikke være tvivl 

om ledelsens mandat.

Og en sidste men ikke uvæsentlig ting har været fokus på succeshistorierne. ”Vi gør meget ud 

af at italesætte de positive elementer sammen med rådgiverne, for der er mange gode historier. 

Helt praktisk har vi sørget for at hjælp 
og support er nem og tilgængelig for socialråd-

giverne, så de ikke går ned når de går i stå”

Sigrid Andersen, leder af Myndighed og 
Foranstaltning, Skanderborg Kommune
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Vi mener, at det er vigtigt også at sikre succesoplevelser for brugerne og give mulighed for at 

sige ”hurra” når noget lykkes. Og vi har prioriteret taletid til disse succesoplevelser på vores 

møder”, fortæller Sigrid.

Klar arbejds- og ansvarsfordeling

Sigrid fortæller, at de i begyndelsen af implementeringsprocessen holdt jævnlige ledelsesmø-

der. Det var en rigtig god investering. I det hele taget har det været vigtigt at sikre ressourcer 

hele vejen igennem og at holde energien oppe i dette projekt.

”Vi har valgt en tydelig arbejdsfordeling i forbindelse med implementeringen og har været me-

get bevidste om denne fordeling”. Arbejdsfordelingen betyder ifølge Sigrid en fælles forståelse 

af, hvem der skal forstyrres og med hvad. Der blev ansat en implementeringskonsulent og af-

talt en arbejdsfordeling mellem implementeringskonsulenten og ledelsen. Som leder har Sigrid 

stået for ledelsesdelen såsom strategi, principielle beslutninger og ledelsesmæssig opbakning. 

Implementeringskonsulenten har på fuld tid haft fokus på at understøtte processen ved system-

udvikling, dialog med KOMBIT og backup for superbrugerne. Implementeringskonsulenten har 

desuden kontakt til it-afdelingen og ser i det hele tage meget på tværs af opgaver og medarbej-

dere. Og så er der tæt dialog mellem implementeringskonsulenten og ledelsen, så ledelsen ved 

hvornår, der er behov for yderligere ledelsesmæssig styring.

Hvad så nu?

Vi haft DUBU siden januar 2012 så implementeringsfasen er for længst overstået og sagsbe-

handlerne arbejder succesfuldt med DUBU, fortæller Sigrid. Fremover er DUBU og ICS ud-

gangspunkt for temadage og vi har DUBU som fast punkt på personalemøder. Det sikrer udvik-

ling og kvalificering af brugen af DUBU. Desuden inviterer vi også interne samarbejdspartnere 

fra administration, skoler og dagtilbud til møder med os for at udbrede metoden så alle os, der 

er omkring børnene, har et fælles grundlag og forståelse for alt det arbejde, der foregår med og 

omkring vores udsatte børn og unge, slutter Sigrid.
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DUBU giver os et solidt systematisk overblik over 
indsatserne for vores udsatte børn og unge

Frederiksberg Kommune tog DUBU i brug i maj 2012 og i dag høstes gevinsterne. For Claus 

H. S. Jørgensen, der er sektionsleder i Frederiksbergs Kommunes Familieafdeling, er DUBU et 

godt og vigtigt ledelsesredskab på det specialiserede børneområde. 

Et ledelsesmæssigt styringsredskab

Ifølge Claus giver DUBU et solidt overblik over økonomien i den enkelte sag. Eksempelvis giver 

DUBU et overblik over forventet forbrug og belægningsprocenter på kommunens tilbud, så le-

delsen har mulighed for at skabe et realistisk økonomisk budget. DUBU giver desuden ledelsen 

mulighed for at kunne søge på kryds og tværs af eksempelvis alder, foranstaltningstyper og ud-

gifter - og man kan søge på tværs af enkelte socialrådgivers sager samt sager i hele kommunen. 

Disse søgefunktioner bruger Claus som et systematisk redskab: ”Fordelen ved DUBU er blandt 

andet at man kan tilpasse systemet og dets funktioner så de matcher det, man har behov for 

til et ledelsesmæssigt overblik og styringsredskab”,  fortæller Claus. Men Claus pointerer også 

at man skal ville det og sætte sig ind i det fra starten. Èn gang skal du oprette emner såsom 

kontoplan samt egne leverandør og tilbud i DUBU-systemet. Dette tager tid, men herefter har 

du uanede muligheder for, at skabe overblik over kommunens indsatser og udgifter – og ikke 

mindst børnenes og de unges udvikling, fortæller Claus. 

DUBU giver solidt økonomisk 

overblik

Desuden fortæller Claus, at Frederiksberg 

Kommune arbejder med endnu et led i forbin-

delse med udbetalinger. Et led, som man kom-

binerer med DUBU. Kommunen har oprettet 

en mailboks i Outlook alene til udbetalinger. 

Når socialrådgiverne skal have udbetalt penge 

sender vedkommende en mail til mailboksen og dermed til ledelsen. Herfra undersøger ledelsen 

sagen i DUBU, godkender og sender herefter sagen videre til administrationen, som så sender 

penge. Denne metode kan ifølge Claus bidrage til at alt registreres i DUBU og at rådgiverne 

”Fordelen ved DUBU er blandt andet at 
man kan tilpasse systemet og dets funktioner 

så de matcher det, man har behov for til et 
ledelsesmæssigt overblik og styringsredskab.”

Claus H. S. Jørgensen, sektionsleder i 
Frederiksberg Kommunes Familieafdeling
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husker at angive udførlige beskrivelser og afgørelser i den enkelte sag. Og for ledelsen giver det 

en stærk ”hands on” med de udgifter, der bruges. ”På sigt kunne det selvfølgelig være rart, at 

denne mailfunktion var overflødig, idet det ville spare nogle arbejdsgange.  Men lige nu oplever 

jeg det som en ledelsesmæssig kvalitetssikring og en styring af området”, siger Claus.

Socialrådgiverne er blevet mere bevidste om økonomien

”Vi har valgt en tydelig strategi hvad angår økonomi. I Frederiksberg Kommune har vi et princip: 

socialrådgiverne må ikke udbetale en krone, uden at det står i DUBU. På den måde sikrer vi, at al 

økonomi fremgår i DUBU-systemet”. Sådan fortæller Claus om det strategiske arbejde, som man 

har iværksat i kommunen, for at styre økonomien på området. Men det er også en fordel for so-

cialrådgiverne, for DUBU sparer dem for meget arbejde. Tidligere skulle socialrådgiverne udfylde 

økonomiskema, når der skulle fremlægges en sag for ledelsen, så de kunne se hvad sagen ko-

stede. Dette klarer DUBU i dag, så man både på måneds- og årsbasis kan se hvad en sag koster.

Ifølge Claus har kommunens fokus på økonomi via DUBU gjort socialrådgiverne mere bevidste om, 

hvad ting og aktiviteter koster. Og det har givet både ledere og rådgivere et fælles dialogredskab.

Bedre sagsbehandling

Èn ting er økonomi. En anden ting er, at DUBU hjælper til en bedre og mere ensartet sagsbe-

handling. 

Claus fortæller, at DUBU er brugervenligt og med den tilknyttede guide bliver man nemt ledt 

gennem de forskellige funktioner, som DUBU indeholder. En af de funktioner, som Claus an-

vender og er meget positiv over, er funktionen med at journalen føres efter en for alle kommuner 

fælles aktivitetsplan. ”Det kan virke uoverskuelig i starten med alle de aktiviteter, men når først 

man lærer det at kende, bliver det et rigtig godt hjælperedskab” fortæller Claus. 

Endelig nævner Claus en funktion, han fandt ud af ved en tilfældighed. ”Jeg studsede over alde-

ren på en række unge anbragt på en af vores institutioner. Der var mange unge mellem 18-20 

år og det gav anledning til at overveje om vi brugte institutionen til den rette målgruppe”. Her-

efter blev Claus nysgerrig på, hvor mange unge kommunen egentlig havde anbragt, som inden 

for kort tid skal videre i systemet, idet de ikke længere betragtes som børn eller unge. Det viste 

sig, at der var en del i denne målgruppe. Med denne viden fik Claus mulighed for at planlægge 

mere systematisk og få et overblik over økonomien i forhold til denne gruppe samt mulighed for, 

at kontakte voksenområdet og fortælle, at der inden længe ville blive overført en række sager. 

”Og dermed sikrede vi, at der ikke opstod et hul mellem børne- og voksenområdet uden planer 

for hvad der skulle ske”, fortæller Claus.
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DUBU virker!

I Lolland Kommune har man arbejdet med DUBU-systemet i 1,5 år. Socialrådgiver og DUBU-

superbruger Ingelise Holde fortæller, at DUBU og ICS skaber sammenhæng omkring barnet og 

dets omgivelser - og skaber et bedre overblik for socialrådgiveren

”Der har været meget blæst omkring 
hvorvidt DUBU virker. Jeg er ked af at sige det, 

men det virker!”

Ingelise Holde, Socialrådgiver, Lolland Kommune

DUBU skaber sammenhæng 

omkring barnets familie

”Der har været meget blæst omkring hvorvidt DUBU virker. Jeg er ked af at sige det, men det 

virker!” siger Ingelise. Det her ville jeg ikke have sagt for nogle måneder siden, men nu er det 

virkelig gået op for mig, hvad DUBU kan. DUBU kan bruges til at skabe overblik over indsatser 

relateret til barnets familie. For det første kan man oprette en sag til et ufødt barn. Det er jo ofte 

at man kender til det ufødte barns forældre og ved, at her vil der være behov for sagsbehand-

ling. Inden barnet bliver født styres sagen typisk via barnets mors cpr. nr. Og når så barnet er 

født overfører vi sagen til barnets cpr. nr., fortæller Ingelise. Det er en væsentlig forskel fra det 

gamle system, vi havde. Her kunne man nemlig ikke overføre akterne fra én sag til en anden 

sag. Desuden kan man i DUBU linke sager til hinanden når det fx drejer sig om flere anbragte 

søskende og der er en nem adgang til at se barnets netværk med oplysninger og telefonnumre 

og e-mail-adresser.

 

Jeg skal kunne finde ressourcerne i barnet!

ICS er den børnefaglige metode i DUBU. Selve ICS-metoden har Lolland anvendt i 4,5 år. 

ICS er et værktøj, hvor man kigger på forskellige kontekster i barnets tilværelse og med ICS-

metoden fokuserer man på både barnet og dets omgivelser. Ingelise mener, at ICS-metoden er 

god, fordi den både koncentrerer sig om barnet og dets omgivelser: ”Jeg skal vide hvad både 

SFO, skole, mor og far siger for at kunne finde ressourcerne i barnet og for dermed at kunne 

skabe den bedste løsning til barnet”. Herudover er der i ICS-metoden både den børnefaglige 

undersøgelse og handleplanen integreret. På den måde kan man nemt lave en version af den 

gamle, hvor al tekst kommer med over i den nye, og hvor der er mulighed for at skrive om målet 

er opfyldt.
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Smart system og godt overblik

Ingelise fortæller, at der i DUBU findes såkaldte aktiviteter fremfor journaler. Aktiviteterne er alle 

de ting, som iværksættes til et barn eller en ung. Disse aktiviteter fremgår på socialrådgiverens 

forside, så snart man logger på systemet. Aktiviteterne adviserer om de lovkrævende handlin-

ger, man som socialrådgiver skal huske. For eksempel adviserer systemet til underretninger, 

der dannes automatisk, og udsendes som brev. Og på forsiden fremgår det, hvis der er indgået 

post. I DUBU har man også mulighed for at oprette aktivitetsplaner, fx i forbindelse med en 

underretning. Så sørger DUBU-systemet for at oprette en automatisk aktivitet for udsendelse 

af kvitteringsbrev og DUBU-systemet opretter automatisk en aktivitet for udsendelse af brev til 

partshøring. 

 

Man kan søge på tværs af både tiltag og børn

Noget af det særlige ved DUBU er ifølge Ingelise, at man kan søge på kryds og tværs i egne og 

andres sager. Der kan sorteres på alle faktorer omkring det enkelte barn, hvilket gør det nemt, at 

fremsøge bestemte aktiviteter, fx underretninger. Og når man så har fremsøgt en aktivitet gene-

reres det nemt via Excel til brug for overblik og til rapporter. Ingelise demonstrerer et eksempel 

på et Excel-udtræk fra DUBU. Det er et lagkagediagram, der viser alle underretninger i 2012. 

Her får man nemt og overskueligt dannet sig et overblik over, hvorvidt underretningerne kommer 

fra politi, skole eller naboer.

 

Ingelise slutter interviewet af med at sige, at DUBU er en helt særlig måde at arbejde på: ”Der 

har aldrig tidligere været et lignende system på børneområdet, men det her er virkelig smart. 

Helt lavpraktisk skulle jeg tidligere arbejde med mange systemer og have mange adgangsko-

der. Nu arbejder jeg i DUBU”.
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TÅRNBY KOMMUNE

Bedre sagsbehandling 
og lettere sagsgange

Tårnby Kommune tilsluttede sig DUBU og ICS i januar 2012. De to DUBU-superbrugere og 

socialrådgivere Maria Madsen og Rosemarie Lund mener, at kommunens sagsbehandling er 

blevet langt mere ensartet og systematisk med DUBU.

”Vi har nu arbejdet med DUBU og ICS i 
halvandet år og vores erfaringer er, at DUBU og

 ICS giver en tydelig ensartethed i sagsbehandlingen. 
Det er en af de største vindinger, vi har oplevet”

Maria Madsen, Socialrådgiver, Tårnby Kommune

Socialrådgiverne har fået et fælles sprog 

”Vi har nu arbejdet med DUBU og ICS i halvandet år og vores erfaringer er, at DUBU og ICS 

giver en tydelig ensartethed i sagsbehandlingen. Det er en af de største vindinger, vi har ople-

vet”, fortæller Maria. I systemet anvender alle socialrådgivere det samme ordvalg og de samme 

aktivitetstyper. KOMBIT har udarbejdet en vejledning med en aktivitetsoversigt. Hvis socialråd-

giverne anvender disse aktiviteter i deres sagsbehandling har alle et fælles sprog og en langt 

bedre forståelse af hinandens arbejde. Det betyder, at vi indbyrdes har en langt bedre forståelse 

at hinandens arbejde og at vi nemmere kan tale om hinandens sager, fortæller Maria.

DUBU giver desuden et klart bedre overblik, fortæller Maria. Man kan se hvilke socialrådgivere, 

der er tilknyttet den enkelte sag, og man kan være flere socialrådgivere tilknyttet en sag, selvom 

man sidder forskellige steder i kommunen. Med DUBU kan man også være inde i en kollegas 

sag, og man kan helt overtage en anden sag, hvis en socialrådgiver fx flytter. ”Det at kunne gå 

ind i en andens sag er en stor fordel, hvis en kollega er syg eller fraværende. Her kan jeg gå ind 

og se hendes aktiviteter og om der er nogen der er presserende og som dermed skal handles 

på”, fortæller Maria. De to socialrådgivere fortæller, at de tidligere havde deres journaler i en 

KMD-sag og at et begreb som ”indstillinger” blev kaldt mange forskellige ting af de forskellige 

socialrådgivere. ”Det kunne være problematisk, hvis man fx skulle ind i en kollegas sag på bag-

grund af en henvendelse fra Ankestyrelsen eller fra Det sociale nævn, og finde de relevante 

dokumenter. Det kunne vi bruge lang tid på at lede efter”.

Bedre sagsbehandling

Maria og Rosamarie er enige om, at sagsbehandlingen er blevet bedre med DUBU og ICS: 

”Handleplanen er lettere at udfylde og følge op på. I DUBU-systemet fremgår det simpelthen 

hvilke adviser, man skal følge op på, samt hvad der ikke er færdiggjort. Og så er det nemt 
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at foretage børnefaglige undersøgelser”. DUBU og ICS er ganske enkelt systematiseret på 

en måde, som hjælper rådgiveren på vej i arbejdet med den børnefaglige undersøgelse. Man 

husker at inddrage barnet og dets familie og man husker at spørge ind til mange flere ting. 

Systemet sørger fx for, at man skal tage stilling til givne livsområder og der er en vejledning om 

”aldersopdelte fokusområder” som kan hjælpe rådgiveren til, hvad der er vigtigt at spørge ind til 

afhængigt at barnets alder.  Derudover generer systemet selv de lovpligtige aktiviteter, som man 

som socialrådgiver skal huske. På den måde bliver man som socialrådgiver mindet om, hvad det 

er, man skal huske, fortæller Rosemarie.

Både Maria og Rosamarie mener, at DUBU 

understøtter ICS på en meget god måde. I de 

tidligere systemer vi har haft har der manglet 

ensartethed siger Rosamarie og fortsætter: 

”Tidligere lavede vi vores børnefaglige under-

søgelser i et dokumenthåndteringsprogram 

der hedder Dokajour. Det betød, at vi som 

sagsbehandlere greb arbejdet meget forskel-

ligt an. Det manglede simpelthen en fælles forståelse og faglighed. Det har vi fået med ICS’en”.

Implementeringen i Tårnby Kommune

Maria Madsen og Rosemarie Lund har været en del af implementeringsprocessen i Tårnby 

Kommune, herunder indgået i en projektgruppe med ledere, superbrugere og koordinatorer. 

”I begyndelsen havde vi møde hver uge da det var vigtigt, at sikre, at processen kørte og at vi 

håndterede opståede udfordringer med det samme”, fortæller Rosamarie. Herudover har su-

perbrugernes funktion været at undervise deres kolleger i systemerne – både ICS og DUBU.

”Vores strategi ved implementering var blandt andet at vi ikke ville holde fast i de gamle sy-

stemer og rutiner. Derfor slettede vi hurtigt de gamle skabeloner, så det ikke længere var en 

mulighed for nogen af os at arbejde med dem – som man jo godt kan komme til, når det nye 

DUBU-system virker for svært”. Dette gjorde Maria og Rosemaria med accept fra ledelsen, 

velvidende at det virkede meget drastisk for deres kolleger. Det er naturligvis et sats at slette alt 

det velkendte, men nogen gange må man også bare springe ud i det og gøre det! Og der var 

heldigvis ikke noget ramaskrig fra vores kolleger, siger Maria.

I Tårnby Kommune har man valgt ikke at implementere hele DUBU fra begyndelsen. Indsatsde-

len er man for eksempel først begyndt at bruge i maj 2013. Vi implementerede ICS-metoden 

samtidig med DUBU-systemet, hvilket var en stor mundfuld for flere af vores kolleger, fortæller 

Rosemaria. Vores erfaring er, at det er godt at implementere systemer i faser, så rådgiverne 

når at blive trygge i og få indgående kendskab til en fase, før vi rykker videre til næste fase. Vi 

”Handleplanen er lettere at udfylde 
og følge op på. I DUBU-systemet fremgår det 

simpelthen hvilke adviser, man skal følge op på, 
samt hvad der ikke er færdiggjort. Og så er det nemt 

at foretage børnefaglige undersøgelser”.

Maria Madsen, Socialrådgiver, Tårnby Kommune



startede ud med ”aktiviteterne”, ”den børnefaglige undersøgelse” og ”handleplanen”. Dette var 

overkommeligt og forandringen var til at rumme. På nuværende tidspunkt er vi godt i gang med 

indsatsdelen. Vores oplevelse er, at det er blevet taget rigtig godt imod. Nogle kolleger har fået 

aha-oplevelser i forhold til at indsatsdelen er med til at give et rigtig godt overblik over, hvad en 

sag koster.
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DUBU har højnet kvaliteten i vores arbejde og gjort det 
mere systematisk

Esbjerg Kommune har haft DUBU i 20 måneder. Familierådgiver Bente Salbo oplever, at hen-

des kolleger generelt finder DUBU nemt og overskueligt – og at deres indsats er blevet mere 

ensartet med DUBU.

Styr på deadlines i forbindelse med aktiviteter

I DUBU systemet er der en fane med ”Aktiviteter”, som giver et rigtig godt overblik over de tiltag, 

man har iværksat for et enkelt barn, samt for alle børn i hele kommunen. Og DUBU holder styr 

på planlagte aktiviteter og aftaler, så socialrådgiveren hele tiden ved, hvornår der skal følges op, 

hvornår en aktivitet stopper og hvornår den er udført. Når man er ny i DUBU kan det i starten 

virke uoverskueligt med alle de aktiviteter. Men som alt andet nyt skal man vænne sig til skærm-

billedet og det bliver bedre, jo mere man lærer det at kende, fortæller Bente og fortsætter ”som 

superbruger har jeg erfaret, at man lige skal i gang, før man kan se fordelen ved systemet”.

”At kunne sende sager digitalt har lettet mine 
arbejdsgange betydeligt og det sparer også mange 

unødige ressourcer på papirarbejde”

Bente Salbo, Familierådgiver, Esbjerg Kommune

Ingen print og unødige 

arbejdsgange

Med DUBU skal jeg som socialrådgiver ikke 

bruge min tid på at printe en hel sag, når en 

familie flytter til en anden DUBU-kommune, 

og sagen dermed skal overflyttes. Det klares 

simpelthen via systemet. Og når jeg sender 

sager til Ankestyrelsen sender jeg via sikker 

mail eller post, men snart kommer der en funktion i DUBU-systemet, hvor jeg kan sende til Anke-

styrelsen via DUBU. ”At kunne sende sager digitalt har lettet mine arbejdsgange betydeligt og 

det sparer også mange unødige ressourcer på papirarbejde”, siger Bente og tilføjer, at DUBU 

håndterer så mange funktioner og at hun glæder sig til, at hun kun skal benytte DUBU!

Overblik over barnets netværk

En af de funktioner i DUBU, som Bente nævner, er ”Barnets netværk” – både det primære og 

sekundære netværk. Det primære netværk er barnets forældre og det sekundære netværk er 
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eksempelvis bedsteforældre, mostre og onkler. I DUBU har vi en oversigt med kontaktoplysnin-

ger til barnets netværk, som alle sagsbehandlere og ledere har adgang til, fortæller Bente. De 

oplysninger kan vi eksempelvis bruge, hvis barnets mor ikke henter barnet i daginstitutionen en 

dag. I stedet for at vi fra kommunen rykker ud og henter barnet og barnet bliver overrasket over 

et ansigt, det ikke kender, kan vi kontakte en person fra barnets sekundære netværk, som kan 

hente barnet. Dette virker langt mindre indgribende for barnet idet det er et kendt ansigt, siger 

Bente.

ICS’en er genial! 

Når alt dette om selve DUBU-systemet er sagt så vil jeg sige, at DUBU jo bare er et redskab. 

Når det handler om vores børn og unge er det ICS’en, den børnefaglige metode, der er rigtig 

genial og det er ICS’en, der skaber mere ensartethed. ICS-metoden giver simpelthen større 

ensartethed i sagsbehandlingen – også på tværs i landet. Bente forklarer at når man har ud-

arbejdet en børnefaglig undersøgelse får man nærmest handleplanen foræret, idet den faglige 

vurdering og de udækkede behov fra den børnefaglige undersøgelse automatisk overføres til 

handleplanen. Efterfølgende kan man løbende opdatere hhv. den børnefaglige undersøgelse og 

handleplanen ved at vælge ”ny version” får man alle oplysninger fra tidligere undersøgelse eller 

handleplan med over i den nye. Det betyder, at man kun skal redigere dvs. tilføje nyt eller slette 

det, der ikke længere er aktuelt og ikke skrive det hele om. Dermed lettes socialrådgiverens 

arbejdsgang betydeligt.
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