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KÆRE LÆSER

I dette nummer af SOCIAL UDVIKLING sætter vi fokus på reha-
bilitering, som er et af tidens mest omdiskuterede begreber på 
det socialfaglige område. Læs om, hvordan mad kan bruges 
til at gøre livet lettere for socialt udsatte. Artiklen ”Mad giver 
mening” giver et indblik i den enkeltes historie om, hvordan 
mad som omdrejningspunkt har givet motivation til at blive en 
del af det fællesskab, som arbejdsmarkedet består af.

Et andet meget aktuelt emne kan du læse om i artiklen ”Hånd-
tering af borgernes midler – støttet beslutningstagen”. Artiklen 
handler om den viden, der er kommet ud af daværende social-
minister Benedikte Kiærs nedsatte arbejdsgruppes rapport fra 
2012, som sætter fokus på arbejdet med de etiske problemstil-
linger, der knytter sig til at yde hjælp til økonomihåndtering 
på botilbud. Arbejdsgruppen består af deltagere fra SL, FOA, 
Socialt Lederforum, KL, LEV, Socialstyrelsen og Danske Regio-
ner, hvor formålet er at bidrage til at styrke beboernes selv-
bestemmelse og handlekompetence i forbindelse med egen 
økonomi.

At sikre bedre vilkår og et bedre liv for mennesker med funkti-
onsnedsættelse, er noget, som vi i Socialt Lederforum er meget 
optaget af. Derfor deltager vi ivrigt i debatten om rehabilitering. 
Dog mener vi, at habilitering er mindst lige så vigtigt at arbejde 
med, da rehabilitering ikke altid er mulig. Habilitering drejer sig 
om, at sikre en bedre livskvalitet ud fra de forudsætninger, man 
har. Hvis man ikke kan udtrykke sig og aldrig vil få et verbalt 
sprog, kan man måske bruge andre midler til at udtrykke sine 
følelser. Artiklen ”Formidling af følelser uden ord” handler om, 
hvordan musik kan bruges til at formidle følelser ved at man 
kommunikerer i en kreativ og intuitiv bevidsthed.

Der findes mange gode metoder og indsatser, som giver 
begreber som habilitering og rehabilitering deres berettigelse. 
Men hvordan kan man skabe sig et overblik og måle på, om 
indsatsen virker? Det kan du læse mere om i artiklen ”Måling 
på specialiserede sociale indsatser”. 
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I snart 20 har Handicapidrættens Videnscenter 
arbejdet med at støtte mennesker på kanten af 
arbejdsmarkedet. Mennesker med handicap, 
kronisk sygdom, psykiske diagnoser, adfærds-
vanskeligheder, sociale problemer, misbrug osv. 
Mennesker, som har haft brug for hjælp for at 
komme videre i livet, men som meget ofte har 
løbet hovedet mod muren i de systemer, der ellers 
er sat i verden for at hjælpe dem. 
Som Videnscenter er det vores opgave at indsamle 
og formidle viden om, hvordan man bedst muligt 
støtter mennesker på kanten af arbejdsmarkedet. 
Det har vi i høj grad gjort ved at opdyrke netværk og 
opsøge og samle de mange gode mennesker, der i 
Danmark arbejder for at hjælpe andre mennesker i 
gang med arbejde eller uddannelse. Og vi begyndte 
at opdage, at der overalt i landet er steder, hvor det 
at arbejde med mad er omdrejningspunkt for at 
beskæftige mennesker på kanten af arbejdsmar-
kedet. Og ikke blot er det et omdrejningspunkt – 
det er et meget succesfuldt et af slagsen.

Vi kunne se, at de ansatte – både dem, der var ansat 
på ordinære vilkår som fagpersoner – og dem, 
der var ansat på særlige vilkår – virkelig trivedes 
og udviklede sig ved at have mad som den vare, 
de hver dag skulle arbejde med. Så vi besluttede 
os for at samle en række af disse aktører i en bog, 
så vi kunne udbrede deres erfaringer og idéer til 
et bredere publikum. Resultatet udkom kort inden 
sommer: koge- og debatbogen Når aktivering bliver 
spiselig. En samling af 10 steder fra Aalborg til Born-
holm, som arbejder med vidt forskellige mennesker 
på vidt forskellige måder – men alle med det til fæl-
les, at maden er omdrejningspunkt – og at målet er 
at støtte mennesker, der har det svært i at få et bedre 
liv med beskæftigelse og indhold.

Stederne
Når man i mange år har arbejdet med det rum-
melige arbejdsmarked som scene, har man stødt 
på en del forskellige aktører på området. Så inden 
vi gik i gang med at samle deltagere til bogprojek-
tet, havde vi en god idé om, hvem der skulle med. 
Desuden havde vi hørt om flere andre steder, 
som vi siden besøgte og fik en lang snak med. 

Helt afgørende var det, at vi skulle kunne 
sige god for de værdier og den arbejdsme-
tode, stedet anvender. Vi støder desværre på 
mange aktører, hvor økonomi og business 
vægter højere end mennesker. Også i denne 
branche.

Det endte altså med ti steder fordelt over det 
meste af Danmark. Præsenteret kort er det:

Christianshøjkroen, Bornholm. En kro, der 
fungerer på helt almindelig vilkår, men med den 
forpligtelse, at den skal stille arbejdsopgaver til 
rådighed for 7-10 udviklingshæmmede skovhjæl-
pere, der er ansat i projekt Christianshøjkroen. 
Skovhjælperne serverer, hjælper til i køkkenet, 
samler urter mm.
Havredal Gl. Skole. Kantinen. En skole for 
bogligt svage/udviklingshæmmede unge, hvor 
arbejdet i køkkenet er et af fem værksteder, ele-
verne skal igennem. Kantinen laver dagligt mad 
til 100 mand.
Café Aroma, Svendborg. En café med godt 50 
ansatte med psykiske diagnoser, som arbejder med 
alt fra køkken til servering, rengøring, kontor mm.
Glad Mad, København/Hillerød. En del af 
TV Glad-koncernen. Glad Mad driver kantine 
og caféer og har adskillige ansatte med særlige 
behov – typisk mennesker med udviklings-
hæmning.
ASV Horsens, kantinen. ASV er en kommunal 
uddannelsesinstitution, som i sin kantine har 
ansat især unge piger, der har haft dårlige sko-
leoplevelser og opvækst. 
Allehånde Køkken, København. Driver kan-
tine og catering på professionelle vilkår – men 
med kokke og kokkeelever med nedsat hørelse.
Kogeskole for socialt udsatte, Odense. Kogekur-
ser i FOF-regi for mennesker med sociale proble-
mer/misbrug. 
Send flere krydderier, København. Som en 
del af Indvandrer Kvindecentret på Nørrebro er 
Send flere krydderier en cateringvirksomhed, der 
beskæftiger kvinder med indvandrerbaggrund – 
og ofte lang arbejdsløshed bag sig.

Mad giver mening
– som aktivering, som rehabilitering og som beskæftigelse 
for mennesker på kanten af arbejdsmarkedet. Det er 
hovedpointen i en ny bog – Når aktivering bliver spiselig – 
med 10 fortællinger fra steder i Danmark, der arbejder med 
mad og beskæftigelse.

Tekst: Bo Therkildsen, Handicapidrættens Videnscenter
Foto: Line Falck 
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God lovgivning  
– dårlig administration
Som Videnscenter, der gennem årene har hjulpet 
hundreder af mennesker i gang med job eller 
uddannelse har vi desværre også kunnet se, at det 
system, der burde være lavet for at støtte menne-
sker på kanten af arbejdsmarkedet meget ofte gør 
det helt modsatte.
Man skulle tro, at meningen med, at man som 
”borger” i Danmark kan henvende sig på sit 
lokale jobcenter, hvis man har svært ved at finde 
et arbejde eller starte en uddannelse, er at der så 
vil være kompetent fagpersonale til at hjælpe én 
videre. Et andet menneske, der lytter til, hvad man 
kunne tænke sig, hører på, hvilke barrierer, man 
måske har, og derpå – i tråd med lovgivningen – 
sætter ind med den nødvendige hjælp, så man 
kan komme videre med sit liv.

Men sådan forholder virkeligheden sig desværre 
ikke altid. Vi oplever meget ofte, at det system, der 
er sat i verden for at hjælpe mennesker, der har 
brug for det, ender med at blive endnu en barriere 
på vejen videre – med uoverskuelige konsekven-
ser for den enkelte.  
Sagsbehandlere, der er umulige at få i tale, og 
som bliver skiftet ud hver anden måned. Arbejds-
afklaringer i det uendelige. Manglende føling med 
den enkeltes behov og begrænsninger. Nedla-
dende forhørslignende samtaler, kontrol frem for 
tillid osv. osv. Lovgivning på området er i princip-

pet god – men den forvaltes ind i mellem, så det, 
der skulle være en hjælp bliver en straf for den 
enkelte. Det viser sig, at etikken hos den enkelte 
jobcentermedarbejder kan blive afgørende for, om 
det ender med at blive det gode eller det dårlige 
resultat for det enkelte menneske på den anden 
side af bordet. Det kan vi ikke være bekendt.
Men heldigvis ser man, når man som vi gør, 
bevæger os rundt i alle afkroge af landet, rigtig 
mange gode initiativer og indsatser, som vi kan 
se virker. Som vi kan se gør en forskel for nogle 
mennesker, der af forskellige årsager har brug 
for støtte til at få et bedre liv. Det er dem, vi har 
valgt at give taletid i denne bog, og vi håber, deres 

erfaringer samt de personlige fortællinger, kan 
inspirere andre til måske at tænke og arbejde på 
en ny måde – til gavn for de mange mennesker, 
der befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet. 

Når aktivering bliver spiselig – 10 bud på en 
beskæftigelsesindsats, der virker!
Udgivet af Handicapidrættens Videnscenter.
Pris: 250 kr. + porto. 

Kaffe Fair, Aalborg. Café og kantinedrift for 
unge med sociale problemer, aktivt misbrug. 
Typisk kontanthjælpsmodtagere.
Café Havehuset, Hillerød. En café, der hjælper 
især unge piger med sociale problemer og dårlig 
opvækst videre mod uddannelse eller arbejde.
- Vidt forskellige steder, der arbejder med vidt for-
skellige mennesker. Men alle har de det til fælles, 
at de har hjertet med i det, de laver. 

Mad som metode
Hvad er det, mad kan, som er særligt i forhold til 
mennesker på kanten af samfundet? Jan Røsæg, 
som er tidligere alkoholiker, men i dag fastansat 
som kok hos KaffeFair i Aalborg forklarer:

”Nogle gange kommer nogle 
af rødderne til mig, fordi de har 
noget, der presser sig på. De kom-
mer så gerne henover gryderne 
eller henover, at vi snitter og hak-
ker. For det åbner for noget at stå 
sammen i et køkken og lave mad. 
Mad kan noget specielt – lige som 
walk and talk – altså man åbner jo 
op på en anden måde, når man 
går en tur. Maden er en ting, der 
kan fungere som katalysator for at 
rykke ved mennesker, der befinder 
sig i en svær situation. Mad er en 
ting, vi kan være fælles om – for 
alle mennesker har et forhold 
til mad. Dermed har vi et fælles 
udgangspunkt, som er et vigtigt 
redskab til at arbejde hen mod 
vores mål om at danne netværk, 
finde sine stærke/svage sider.”

Eller som Michael 
– elev på Havredal 
gl. Skole siger:

”Med mad er det mere enkelt, 
man kan lettere bare smage, 
om det er godt nok – til forskel 
fra andre fag. Desuden kan 

man altid komme i en god snak over mad, 
og mad kan ”købe” næsten alle.”

Så det at arbejde med mad som produkt kan 
noget andet, end fx at sælge møbler. 

Mad flytter mennesker. Og mad samler 
mennesker. Alle mennesker har et forhold 
til mad, og dermed ligger der i mad nogle 
kvaliteter, som er vigtige i forhold til at få 
oplevelsen af ”at lykkes” og at komme til at 
føle sig som en del af et fællesskab. 

Når mennesker føler sig værdsat og får reelle 
udfordringer, de kan magte, vokser de med opga-
ven og får lyst til flere udfordringer.

Konkrete opgaver og mødepligt
Stort set alle bidragsydere til bogen peger des-
uden på to væsentlige elementer, der skal være 
til stede for at rykke på de ansattes livssituation: 
Konkrete arbejdsopgaver, der giver mening og 
følelsen af, at det ikke er ligegyldigt, om man 
møder op eller ej. At arbejde med mad opfylder 
i høj grad disse aspekter. Det giver rigtig god 
mening at skrælle gulerødder, når man ved, at 
der sidder sultne mennesker i kantinen eller 
caféen og venter på servering. Og hvis ikke jeg 
er der til at skrælle de gulerødder, bliver de 
ikke skrællet, og så bliver der problemer i hele 
foretagenet.

Henrik Riber fra Allehånde Køkken siger:
”Vi tager hinanden seriøst. Om det så er køk-
kenchefen, salgsafdelingen eller den sidst 
ankomne praktikant, så får vedkommende 
ansvar fra dag et. Og den enkeltes indsats har 
betydning, for vi laver ikke noget for sjov. Det 
har vi ikke råd til. Alting er målrettet en mod-
tager, som har krav og forventninger, til det vi 
gør. Og det her miljø sætter vi folk ind i, vi kig-
ger dem ind i øjnene, og vi siger til dem, at vi 
tror på, at de kan. Tage et ansvar. Både for sig 
selv og for Allehånde.” 

Café Havehuset

Camilla og Martin fra Allehånde Køkken

Jan

Michael
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I februar 2012 fremgik det af TV2 Nyhe-
derne, at en ansat i et botilbud i Esbjerg 
for mennesker med udviklingshæmning 
var blevet anmeldt for gennem en årrække 
at have bedraget en borger for op imod 
80.000 kr. om året.

Sagen fra Esbjerg er blot den seneste i en lang 
række af eksempler, hvor det har vist sig, at 
socialarbejdere har misbrugt og direkte svind-
let med udviklingshæmmedes egne penge. 
Historien er desværre ikke enestående, det er 
sket før og det er sket efterfølgende. Igennem 
årene har bl.a. Socialpædagogerne og Lev 
adskillige gange påpeget, at det er nødven-
digt, at der bliver taget initiativer dels til at 
mindske mulighederne for svindel og dels til 
at sikre at mennesker med funktionsnedsæt-
telser, som har behov for støtte til at varetage 
egne økonomiske midler, kan få den nødven-
dige støtte på et retsligt grundlag.  

Arbejdsgruppe om etisk 
håndtering af beboermidler
Den daværende Socialminister Benedikte Kiær 
anerkendte forholdsvis hurtigt problemet og 
behovet for at forbedre rammerne om den 
hjælp, der ydes til mennesker med fysisk og 
psykisk funktionsnedsættelsers håndtering af 
deres økonomi.

Ministeren besluttede efterfølgende at nedsætte 
en arbejdsgruppe med fokus på etisk håndtering 
af beboernes økonomi. Arbejdsgruppens rap-
port fra 20121 sætter fokus på arbejdet med de 
etiske problemstillinger, der knytter sig til at yde 
hjælp til økonomihåndtering på botilbud. Rap-
porten skal inspirere til socialfaglige processer i 
kommuner, regioner og på de enkelte botilbud, 
der kan bidrage til at styrke beboernes selvbe-
stemmelse og handlekompetence i forbindelse 
med egen økonomi.
Hovedfokus i rapporten er den økonomi, som 
den enkelte beboer har selvbestemmelse i for-
hold til - og kan disponere over. 

Håndtering 
af borgernes 
midler – støttet 
beslutningstagen
Af Ditte Sørensen  

 

Ditte Sørensen er uddannet cand. pæd. pæd. Hun 
er tilknyttet Socialt Lederforums konsulentordning 
og udbyder kurser med temaer som etik, 
borgerens økonomi og rettigheder, den sociale 
lovgivning, omsorg og magt, social kapital og 
teamudvikling via KursusMaker.  

1 Deltagelse fra SL, FOA, Socialt Lederforum, KL, Danske Regioner, Socialstyrelsen og Landsforeningen LEV.
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ration for kommuner, når de fastlægger interne 
retningslinjer for håndtering af økonomi.
Informationsmaterialet er også rettet mod fag-
personer, når de i det daglige møder praktiske og 
retlige problemer omkring håndtering af midler 
for personer, der ikke selv er i stand til at admini-
strere deres egen økonomi. Endelig er materialet 
tænkt til borgere og deres pårørende, så de kan 
finde viden om gældende regler på området.
Materialet handler både om økonomiske anlig-
gender i forhold til pengeinstitutter, som eksem-
pelvis brug af fuldmagter, netbank, betalingsser-
vice mv., og om aftaler, der bliver indgået med 
andre, eksempelvis forretningsdrivende. 

Materialet behandler også de tilfælde, 
hvor kommunalbestyrelsen må træffe 
beslutning om administration af pensio-
nen efter § 36, i lov om social pension 
og kontanthjælp efter § 90 i lov om aktiv 
socialpolitik, samt forskellige former for 
værgemål. Desuden dækker materialet 
aftaler med beboeren om opbevaring af 
værdier.

I materialet slås det fast, at retten til at 
bestemme selv er en rettighed, som alle bor-
gere har og ikke noget, den enkelte skal gøre sig 
fortjent til: 

” ...Voksne med nedsat fysisk eller psykisk 
funktionsevne har i lighed med andre 
ret til at råde over deres økonomi og 
indgå forpligtende aftaler, hvis der ikke er 
foretaget særlige begrænsninger fx via 
værgemål.” (ibid.:5)

Udgangspunktet er således, at det så vidt muligt 
bør være den enkelte selv, der administrerer 
og træffer beslutninger om egne økonomiske 
midler og værdier og ”... 

” ...Den enkelte borger bør om nødvendigt 
støttes i selv at administrere og selvstændigt 
træffe disse beslutninger, så borgeren bliver 
i stand til så selvstændigt som muligt at 
varetage sin økonomi.” (ibid.: 5) 

I informationsmaterialet understreges det 
imidlertid også, at hvis den enkelte borger ikke i 
stand til at administrere sine økonomiske midler 
og værdier, 

” ...skal opgaven varetages af andre, 
eksempelvis pårørende eller personalet, 
og de skal varetage opgaven ud fra et 
retligt grundlag fx via fuldmagt eller ud fra 
værgemålsreglerne.” (ibid.: 5)

Materialet behandler både håndtering af økono-
miske midler i forhold til personer, der er i stand 
til at handle fornuftsmæssigt og derfor kan 
indgå bindende aftaler, afgive fuldmagter mv., 
og håndtering af økonomiske midler i forhold til 
personer, der ikke kan indgå bindende aftaler.

Der er således tale om to persongrupper:
•  Personer der har nedsat funktionsevne, som 

med varierende grad af støtte er i stand til 
at handle fornuftsmæssigt og kan indgå 
bindende aftaler, afgive fuldmagter mv.

•  Personer som på grund af nedsat funkti-
onsevne ikke kan indgå bindende aftaler 
eller afgive fuldmagter.

Det er netop ovennævnte personer, som har 
behov for, at andre håndterer hele eller dele af 
deres økonomi, der giver store udfordringer i 
dagligdagens praksis for socialarbejderne. 
Det er ikke et problem, der hvor borgeren kan 
give fuldmagter og indgå aftaler – i alt fald ikke 
umiddelbart. Det vil sige, at der jo altid er en for-
pligtigelse og et ansvar hos socialarbejdere til at 
sikre at det foregår på et etisk og retsligt grund-
lag, og hjælp hertil kan man hente i materialet4.
Problemet opstår når socialarbejderne er i tvivl 
om borgerens evne til at handle fornuftmæssigt i 
forhold til at varetage økonomiske dispositioner.  

Evne til at handle fornuftsmæssigt
At være i stand til at handle fornuftsmæssigt 
vil sige, at man er i stand til at varetage egne 

Det slås fast at: 
”Personer med nedsat fysisk eller 
psykisk funktionsevne, fx personer med 
udviklingshæmning og sindslidende, 
har i lighed med andre ret til at forpligte 
sig økonomisk og råde over egne midler 
i det omfang, der ikke er gjort særlige 
begrænsninger, fx via værgemål. 
Retten til selv at bestemme over egen 
økonomi er en rettighed, som borgerne 
allerede har og ikke noget, som den 
enkelte skal kvalificere sig til. Nogle 
borgere har imidlertid behov for hjælp 
og støtte fra personalet til udvikling af 
handlekompetence i forhold til egen 
økonomi. Det kan fx være støtte til at 
træffe egne valg i forbindelse med indkøb 
og fritidsaktiviteter. ”(Socialministeriet 
2012 s.4) 

Endvidere fremgår det at:  
”Også personer med omfattende og 
betydelige psykiske funktionsnedsættelser 
har potentiale for udvikling af 
handlekompetence i forhold til at 
bestemme over egen økonomi. Indsatsen 
bør derfor tilrettelægges ud fra dette, 
herunder ud fra borgerens behov for en 
indsats af støttende og kompenserende 
karakter.”(ibid:s.5)

Rapporten har fokus på en række dilemmaer, 
som tilbagevendende opstår i den sociale prak-
sis for beboere på botilbud, lederne af tilbud-
dene, personalet og beboernes pårørende. 
Rapporten indeholder 5 fokuspunkter og i alt 12 
pejlemærker, der har betydning for etisk håndte-
ring af beboermidler, omhandlende: Beboernes 
selvbestemmelse i praksis, ledelsens opgaver 
og dilemmaerne, personalets opgaver og dilem-

maer, pårørendes opgave og dilemmaer samt 
myndighedernes og politikernes bevågenhed.

Rapporten kan således give anledning til 
meget refleksion over eksisterende prak-
sis samt vejledning mod en praksis, der i 
højere grad foregår på et etisk og retsligt 
grundlag. Men rapporten løser ikke pro-
blemerne med, hvordan socialarbejderne 
kan støtte borgere med fysisk og psykisk 
funktionsnedsættelser, som ikke er under 
værgemål, og hvor der er god grund til at 
tvivle på deres habilitet.

Det var dog heller ikke meningen med rap-
porten, og resultaterne af arbejdsgruppens 
arbejde. Det retslige grundlag og den praktiske 
håndtering med NemID, netbank, og betaling og 
forvaltning af økonomien skulle behandles i en 
vejledning eller håndbog, som skulle udkomme 
sideløbende med rapporten2. Rapporten udkom 
således i november 2012, og siden da har social-
arbejderne og lederne af botilbud, rettet mod 
mennesker med fysisk og psykisk funktionsned-
sættelser, ventet med længsel efter den lovede 
vejledning/håndbog om betaling, administration 
og opbevaring mv. af midler for personer med 
nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. 

Informationsmateriale om 
betaling, administration mv.
I begyndelsen af juli 2013 barslede Socialstyrelsen 
så med Informationsmateriale om betaling, admi-
nistration og opbevaring mv. af midler for perso-
ner med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.3 
Informationsmaterialet samler information om 
gældende regler på området og kan være til inspi-

2  Problemerne med den praktisk håndtering i hverdagen med f.eks. NemID og netbank mv. blev rejst gentagne gange 
under arbejdsgruppens arbejde, men det blev påpeget fra ministeriet at dette ikke indgik i arbejdsgruppens kommis-
sorium og skulle løses andet steds.

3  Materialet er en moderne opdatering og videreudvikling af den ophævede Vejledning om betaling, administration og 
opbevaring af midler for personer med fysisk eller psykisk funktionsevne fra 1998.
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Den eksisterende lovgivning giver alene mulig-
hed for at indgå bindende aftaler på andres 
vegne, hvis man har fuldmagt fra den person, 
man indgår aftaler for.  Og det er jo netop dette 
borgeren ikke er i stand til.
Men praksis skal jo fungere, borgeren skal 
betale husleje, mad og andre fornødenheder, 
borgeren skal i kontakt med kommunen og i 
det hele taget kunne fungere i en digital ver-
den. Så hvad sker der i dag i praksis i kommu-
nerne? Som eksempel kan nævnes:
Botilbuddene leger bank, og indskuddet i banken 
kommer ved at botilbuddene hæver penge på 
borgernes kontoer via såkaldte erhvervsløsninger 
– ofte uden reelt samtykke fra borgerne. 

Botilbuddene har pengekasser med diverse kon-
volutter som borgeren alene har adgang til via 
hans kontaktperson, som jo ikke altid er til stede.  
Socialarbejderne foretager dispositioner med 
borgerens NemID i den bedste mening.  
Praktiske løsninger som ikke er juridisk legale7, 
og som alle krænker borgernes rettigheder. Det 
er helt uforsvarligt etisk og juridisk, og der må 
skabes mulige løsninger, som kan forsvares 
etisk og juridisk, og som sikrer mennesker med 
fysisk og psykisk nedsat funktionsevne lighed 
for loven.

FN’s handicapkonvention artikel 12 omhand-
ler Lighed for loven og fastslår, at personer 
med handicap har ret til overalt at blive aner-
kendt som havende retslig handleevne på lige 
fod med andre i alle livets forhold. Samtidig 
pålægges deltagerstaterne, det vil sige også 

Danmark, at træffe foranstaltninger til at give 
personer med handicap adgang til den støtte, 
de måtte have behov for til at udøve deres rets-
lige handleevne. 
En etisk og juridisk løsning på, hvordan bor-
geren med fysisk og psykisk funktionsevne får 
støtte til deres håndtering af økonomien, vil 
derfor kræve en ændret praksis i statsforvalt-
ningerne, og at værgemålsloven ændres på 
flere punkter. Blandt andet er det nødvendigt, 
at f.eks. formålsbestemmelsen præciserer, at 
udgangspunktet er borgerens selvbestemmelse 
og ret til støttet beslutningstagen, at værge-
målene regelmæssigt revurderes, at støtteper-
sonen skal kunne begrunde og forsvare sine 
samarbejder med borgeren, at anvendelse af 
økonomiske værgemål begrænses til et absolut 
minimum, og at personer under dette fortsat 
har stemmeret.

Lad os håbe, der ikke går for lang tid, for lige nu 
er der bananstatslignende tilstande, som er helt 
uholdbart for borgerne, der har brug for støtte til 
håndtering af deres økonomi, men også for de 
socialarbejdere, der skal støtte borgerne.  

anliggender på en fornuftsmæssig måde og 
med den fornødne dømmekraft i en given 
situation. Man skal således kunne overskue 
situationen og vurdere eventuelle valgmulig-
heder og deres konsekvenser (ibid.: 6).

Det betyder altså, at der ikke kan rejses
tvivl ved aftalens karakter. En reel aftale 
skal være frivillig, specifik og informeret:

– Frivillig betyder, at aftalen ikke må være 
indgået under nogen former for tvang.

– Specifik betyder, at det klart og tydeligt 
skal fremgå, hvad der konkret er indgået 
en aftale om.

– Informeret betyder, at den, der indgår 
aftalen, har forstået, hvad vedkommende 
giver samtykke til. (ibid.:10)

Borgeren er myndig. Dette betyder, at socialar-
bejderne er ikke retsligt berettiget til at håndtere 
borgerens økonomi uden fuldmagt fra borge-
ren ligesom forældre og pårørende heller ikke 
er det. Men hvis borgeren ikke er i stand til at 
afgive fuldmagter eller indgå en administrati-
onsaftale med kommunen, altså borgeren ikke 
fornuftmæssigt kan indgå en aftale om hjælp, er 
der kun den mulighed at forsøge at få etableret 
et værgemål, der omhandler den nødvendige 
økonomihåndtering.

Værgemålsloven (2007) giver mulighed for at 
iværksætte værgemål for den, der på grund 
af sindssygdom, herunder svær demens, eller 
hæmmet af psykisk udvikling eller anden form 
for alvorligt svækket helbred5 er ude af stand 
til at varetage sine anliggender, hvis der er 
behov for det. Værgemålet kan være tidsbe-

grænset og kan alene angå personlige og/eller 
økonomiske forhold. Der er tale om tre former 
for værgemål: § 5 det, der i daglig tale omtales 
som skræddersyede værgemål, her er borge-
ren myndig, medmindre han tillige er frataget 
den retslige handleevne efter § 66.   Endelig 
kan der efter § 7 etableres samværgemål, hvis 
borgeren selv anmoder herom. Et samværge-
mål kan omfatte økonomiske forhold alene. 
Værgemålsloven kan kritiseres for i for høj 
grad af fremme formuens bevarelse og ikke i 
tilstrækkelig grad at varetage borgerens inte-
resser og ikke støtter borgerens selvbestem-
melse. Endelig kan den kritiseres for, at den 
ikke er tidssvarende set i lyset af FN’s handi-
capkonvention (2008). 
Men et er kritisk at forholde sig værgemåls-
loven, noget andet er at der tilsyneladende 
i statsforvaltningerne er en træghed til at 
erkende behovene for § 5 værgemål. Det vil 
sige, at en række værgemålsansøgninger 
bliver afvist.    
Og fakta er, at rigtig mange borgere, der ikke 
kan afgive fuldmagter mv., ikke er under 
værgemål, og spørgsmålet er selvfølgelig, 
om dette er ønskeligt under den nuværende 
lovgivning? Men realiteten er, at de dermed 
overlades enten til deres forældres/pårø-
rendes støtte til økonomihåndtering eller til 
socialarbejderne i botilbuddet. Dette er en 
praksis, der er yderst problematisk og retsligt 
uforsvarligt.

Som hovedregel kan man ikke foretage 
bindende dispositioner over andres mid-
ler. Aftaler mellem pårørende og socialar-
bejderne på vegne af den enkelte borger 
med funktionsnedsættelser er ikke retsligt 
bindende og i realiteten ulovlig.

4  Der er stor variation i behovet for støtte. Nogle har måske behov for at få læst beskeder fra banken, mens andre har 
behov for støtte til at opnå forståelse for egen økonomi og udvikle handlekompetencer i forhold hertil.

5 Målgruppe formuleringen kan problematiseres i lyset af handicapkonventionen.
6 Personer omfattet af § 6 er frataget stemmeretten, hvilket er i strid med handicapkonventionen.

7 KursusMaker www.kursusmaker.dk udbyder kurser 
om etisk håndtering af beboermidler og hvor delta-
gerne blive klogere om, hvad de må og ikke må.
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Formidling 
af følelser 
uden ord
Af Lasse Rydberg 

Hvordan kan mennesker uden verbalt sprog 
formidle følelser?

Følelser er acceptable
På en varm sommerdag mødes jeg med Sigrid 
Hallberg, som jeg tidligere har fulgt omkring 
en artikel om musikterapi. Hun lægger i vores 
samtale ud med at påpege, at det generelt i 
samfundet er blevet mere normalt og accepta-
belt at formidle følelser, end det var for blot et 
par generationer siden. Sigrid Hallberg er cand. 
mag i musikterapi, uddannet fra Aalborg Univer-
sitet:

”Det er blevet mere og mere normalt blandt 
almindelige mennesker, at man formidler 
følelser. At man har problemer, skjuler man 
mindre, og at man går til psykolog er noget, 
man mod tidligere er parat til at formidle 
til andre. Det er blevet mere acceptabelt 
at udtrykke følelser og være mere åben 
om den følelsesmæssige side af sit liv. Det 
er ved at være lige så acceptabelt at gå til 
terapeut som at gå til tandlægen”.

Jeg spørger hende, hvorfor der er sket denne 
udvikling, og hun peger på, at en mulig forklaring 
kan være, at mange har erfaret, at det er godt at 
sætte ord eller udtryk på deres følelser – at det 
kan være med til at transformere en ubehagelig 
følelse til en behagelig følelse. 

At blive mødt i sine følelser
Sigrid Hallberg påpeger, at det er vigtigt for de 
fleste mennesker at give udtryk for deres følel-
ser. Normalt udviklede mennesker gør det typisk 
med ord eller handling. Men hun påpeger, at det 
store spørgsmål i forhold til mennesker med div. 
former for handicap er, hvordan de uden ver-
balt sprog kan få udtrykt deres følelser på hen-
sigtsmæssig vis? Hun mener, at det er et vigtigt 
spørgsmål, da det at blive mødt i sine følelser, 
dels kan være med til at forandre en ubehagelig 
følelse til velvære og dels giver os en følelse af at 
være blevet set og hørt. For som hun siger: 

”Mennesker med div. former for handicap 
har jo det samme menneskelige behov 
som os andre for at udtrykke følelser 

og blive set og hørt i dem. Så det 
er da vigtigt at beskæftige sig med, 
hvordan de får følelser formidlet, når 
nu de ikke har det verbale sprog som et 
kommunikationsværktøj?”.

 
Sigrid Hallberg vælger helt bevidst ikke at tale om 
negative eller positive følelser. I stedet skelner 
hun mellem behagelige og ubehagelige følel-
ser. For hende er følelser følelser - som ikke er 
til bedømmelse om de er slette eller gode. Det 
er ikke negativt at være ked af det, men det kan 
være ubehageligt, og det er noget helt andet, 
siger hun.
Jeg ved godt, siger Sigrid Hallberg, at vi lever i et 
samfund, hvor det forventes af os, at vi er glade 
og har overskud - det er det socialt acceptable. Og 
også det, som er mest behageligt for os selv. Men 
når vi ikke er glade og har overskud, så håndterer 
vi ofte vores følelser ved enten at snakke om dem, 
eller at handle os ud af dem. Denne mulighed, 
er der mange med handicap, der ikke har. Hvad 
gør man så, hvis man f.eks. har en ubehagelig 
følelse? Hvordan får man så formidlet, hvordan 
man har det? spørger Sigrid Hallberg.

Følelser udtrykt i musikken
Sigrid Hallberg udtaler: ”Når jeg arbejder med 
voksne udviklingshæmmede uden verbalt sprog 
bruger jeg min følelsesmæssige og intuitive 
intelligens. Jeg mærker mig ind på, hvordan 
klienten (det kalder hun dem, red..) har det, om 
han er træt, urolig, rolig, glad, ked af det, super 
aktiv m.m. Den følelse jeg fornemmer, klienten er 
i, giver jeg et musikalsk udtryk via en musikalsk 
improvisation med min guitar og min stemme. På 
den måde kommer musikken til at afspejle klien-
tens følelsesmæssige tilstand. 
Eksempelvis har jeg en mandlig klient som i en 
periode over nogle måneder har været indlagt 4-5 
gange på hospitalet med lungebetændelse. Jeg 
fornemmede, at han blev mere og mere ked af 
det for hver gang, han blev indlagt. 
Den pågældende klient har ikke noget verbal-
sprog, og kan sprogligt ikke give udtryk for sine 
følelser. Fysisk har han også meget ringe bevæ-
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gelsesmuligheder – så det er også svært for ham 
rent fysisk at give udtryk for sine følelser. Derfor 
så jeg det i musikterapien som min opgave, at 
give ham mulighed for på anden vis at kunne 
give udtryk for sin tristhed i forbindelse med 
indlæggelserne. Det gjorde jeg ved at synge og 
spille musik for ham, som matchede hans humør. 
Tristhed kan eksempelvis udtrykkes ved at spille 
musik, der går i mol og som er langsom og melo-
disk. Andre følelser har andre musikalske parame-
tre. Eksempelvis kan glæde udtrykkes med musik 
der går hurtigt, er i dur og har en god rytme.
På den måde bliver musikken en slags talerør for 
klienten”.

Sigrid Hallberg har flere gange oplevet, 
at musikken, hun spillede for den mand-
lige klient, ramte hans følelsesmæssige 
tilstand i en grad, så han fældede en 
tårer. Da Sigrid Hallberg fortæller om 
denne oplevelse til pædagogerne på hans 
bosted, siger de, at de sjældent har set 
ham græde. Hendes tolkning af hans tårer 
er, at musikken har afspejlet hans følelser 
og derved legimiteret dem og vist ham, at 
der er plads til dem.
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At han har mærket at ”jeg ser dig, det er OK du 
har det sådan, og jeg kan godt rumme dine følel-
ser i musikken”.  Som hun siger: 

”I musikken giver jeg ham plads til at være 
ked af det. Og så oplever jeg, at tristheden 
forandrer sig - den transformerer sig og 
bliver lettere”.

Fra rationalitet til kreativitet 
og intuition 
Sigrid Hallberg afbryder sig selv og siger, at der 
er brug for et sidespring i hendes og min samtale 
- for at indkredse en pointe. Hun fortsætter: 

”Vi befinder os i en tid eller i en tilstand, 
hvor dét, at vi er rationelle, er det vigtigste. 
Det er ærgerligt, for mennesket rummer 
mange andre bevidsthedsplaner – at gå ind i 
et ’kreativt rum’ er et andet bevidsthedsplan. 
Stor kunst skabes ikke i en rationel 
bevidsthed, men i en kreativ bevidsthed”. 

Sigrid Hallberg taler om en intuitiv bevidsthed, en 
sjette sans, som en måde at kommunikere på. At 
kommunikere med mennesker uden verbalt sprog 
er at gå ind i en kreativ og intuitiv bevidsthed, og 
hun understreger, at der jo er tale om mennesker, 
der hverken er logiske eller rationelle – så at tale 
rationelt og logisk til dem giver ingen mening.
Hun siger, at et fjerde bevidsthedsniveau er det 
følelsesmæssige. 

”Mennesker med handicap reagerer 
med en forståelse og lydhørhed, når jeg 
kommunikerer i det kreative, det intuitive 
og det følelsesmæssige rum. Om det er 
rigtigt, kan ikke sådan sættes på en rationel 
formel. Det er en erfaring, jeg har gjort mig, 
og som i stigende grad underbygges af 
udviklingen inden for videnskaben. Hvor 
vi i dag taler om mange intelligenser f.eks. 
kreativ og intuitiv intelligens (Gardner), om 
følelsesmæssig intelligens (Goleman) og 
om hjerneforskningens neurobiologiske 
afdækning af følelserne (Bauer)”.

Det evige spørgsmål
Sigrid Hallberg siger, at hun som behandler hele 
tiden stiller sig selv spørgsmålet: Hvordan kan 
jeg være sikker på, at det jeg fornemmer klienten 
føler, rent faktisk er det, vedkommende føler?
Hvordan afgør du det? spørger jeg? Sigrid Hall-
berg svarer, at hun jo dels har taget en femårig 
kandidatuddannelse, hvor hun netop har beskæf-
tiget sig med kropssprog og følelsesmæssige 
udtryk, og at hun dels vælger at stole på sin 
intuition. Nogle klienter er lette at aflæse - andre 
sværere, men selv meget små bevægelse i ansig-
tet fortæller om følelserne. 
Sigrid Hallberg fortæller, at vi har såkaldte spejln-
euroner i hjernen, der gør, at vi helt naturligt spej-
ler hinandens følelser. Vi kender det, når vi møder 
en, der sender os et stort smil - det smitter. 
Spejlneuroner er medfødte og evnen til at 
anvende dem grundlægges i de første leveår. 

 

Hele grundlaget for vores måde at kommuni-
kere på er skabt i den tidlige barndom – også 
vores evne til at kommunikere følelsesmæs-
sigt, kreativt og intuitivt. Men den meget 
rationelle tankegang, som præger vores 
samfund, skaber hos mange tvivl, om de kan 
stole på det, de mærker, sanser og fornem-
mer. For i vores tid skal vi have en rationel 
forklaring og et bevis for alting. 

Sigrid Hallberg tænker, at mange nok er bedre 
til at kommunikere følelsesmæssigt og intuitivt, 
end de lige går og tror – men at de blot mangler 
at stole på det, de mærker.
Hun runder vores samtale af med at sige, at 
sammen med handicappede skal man give sig 
selv lov til at kommunikere via andre kanaler 
end det verbale, logiske og rationelle – eksem-
pelvist kreativt og intuitivt. Dette fordi menne-
sker med handicap og uden verbalt sprog ikke 
selv er logiske og rationelle og aldrig med ord 
vil kunne give udtryk for ”jeg er ked af det i dag”. 
Til gengæld er de både følelsesmæssige, intui-
tive og kreative – og det er i de ”rum” vi bliver 
nødt til at møde dem. 

Måling på 
specialiserede 
sociale indsatser
Af Michael Henriksen 

Esbjerg Kommune og det private IT firma Team Online A/S 
fra Odense har det sidste år arbejdet sammen om at udvikle 
et IT-værktøj til måling af indsatser på det specialiserede 
sociale område. Projektet har været støttet af Syddansk 
Vækstforums Pulje til kommercialisering af offentlig-privat 
innovation og EU’s Regional fond.
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Udgangspunktet for udviklingen af værktøjet har 
været det 2 år gamle Indikator-modul til Team 
Onlines socialfaglige IT system Bosted. Esbjerg 
Kommunes havde et behov for et sammen-
hængende IT-system til bestilling og scoring på 
indsatsmål på myndighedsniveau og måling på 
indsatser på udførerniveau.

Sagsbehandler, 
borger, medarbejder 
– Tre til at måle:
Gennem det sidste år har sagsbehandlere, 
medarbejdere på tilbuddene, borgere og 
andre nøglepersoner i Esbjergs Kommune 
sammen med Team Online afholdt workshops 
og testet og udviklet sig frem til en ny version 
af Indikatormodulet i Bosted Systemet kaldet 
version 2.0
Samtidigt er der skabt forbindelse til myndig-
hedssystemet inCorp, således at hele proces-
sen med sagsudredning, bestilling af indsats, 
dagligt arbejde hos udfører, dokumentation 
af indsats og resultater hos udfører, borge-
rens vurdering af indsatsen og aflevering af 
målopfyldelse tilbage til sagsbehandler hæn-
ger sammen.
Sagsbehandleren udarbejder i forbindelse 
med sin sagsbehandling en scoring på borge-
ren ud fra valgte temaer i Voksen Udrednings 
Metoden VUM samt en ønsket scoring i f. m. 
bestillingen af indsatsen. Scoringen sker ud 
fra en FKO-skala som er en udvidelse af VUM. 
Både VUM og FKO er standarder, der er anbe-
falet af Socialstyrelsen.
Når tilbuddet modtager bestillingen fra 
sagsbehandleren med den ønskede indsats 
og udvikling omsætter medarbejderne på 
tilbuddet det langsigtede mål til operationelle 
delmål, hvortil de tilknytter deres eget sco-
ringssystem med Indikator 2.0.
Der er ligeledes mulighed for at borgeren, 
hvortil indsatsen ydes, selv kan score på sin 
egen opfattelse af udviklingen og dermed 
være med til at opkvalificere den samlede 
vurdering af, om der er den ønskede effekt.

Udbytte for alle:
Når indsatsen er afsluttet meldes resultaterne 
tilbage til sagsbehandleren, som udarbejder en 
samlet målopfyldelsesrapport, der efterfølgende 
kan bruges som vigtig ledelsesmæssig informa-
tion for planlægningen af fremtidige indsatser 
og allokering af ressourcer.

Erfaringerne har vist, at det for borgeren i 
mange tilfælde giver mening, at kunne se 
sin egen udvikling udtrykt enkelt i kraft af 
både graf, tal og prosa og som grundlag 
for samtale med sine støttepersoner i 
dagligdagen.

Endelig er Indikator 2.0 ikke bare et dagligt 
værktøj for medarbejderne på tilbuddene til at 
måle resultaterne af deres indsatser, det er i høj 
grad også et fagligt sparringsværktøj, der bidra-
ger til at indsatsen justeres hensigtsmæssigt og 
nye metoder i det socialfaglige arbejde udvikles.

 

Figur 1
Fra Rambølls evalueringsrapport af Indikatorprojektet

Hvis Måling skal give Mening:
Mange ting skal gå op i en højere enhed for at 
have de optimale forhold for meningsfuld måling 
af specialiserede indsatser. Det er ikke nok med 
en ren teknisk IT-konfiguration. Det handler i høj 
grad også om at arbejdsprocesser, rutiner, social 
faglighed og organisationen konfigureres hen-
sigtsmæssigt, for at blive i IT-sproget.

Citat

”Tidligere var den gode relation måske 
mere et mål i sig selv. Nu ser vi den som et 
middel til at nå et mere specifikt udviklings-
mål for de borgere, vi arbejder med. På den 
måde kan konkrete mål og resultater være 
med til at udvikle vores praksis og faglige 
tilgang til arbejdet med borgerne.”

Medarbejder i Esbjerg Kommune

Et vigtigt værktøj til dette er, at have et fælles 
sprog og i projektet i Esbjerg var en af de første 
opgaver at udarbejde et fælles indikatorkatalog 
således at udredningsmetode, handleplan og de 
daglige målinger forgik fra et fælles udgangs-
punkt og med en fælles forståelse mellem 
bestiller og udfører. F. eks. var det naturligt på 
voksen området at tage udgangspunkt i Voksen 
Udrednings Metoden VUM.
For borgeren, der modtager den mål-satte ind-
sats, handler det grundlæggende om at kunne 
mestre så store dele af sit eget liv som mulig, 
både ved at modtage kompenserende støtte og 
ved at udvikle sine egne kompetencer og mulig-
heder. Det er alles ønske. Det er dog vigtigt, at 
huske, at det at kunne klare dele af en hverdag, 
ikke må kobles med risikoen for at blive over-
ladt til sig selv, at blive ensom. Ingen vil være 
ensomme, men alle vil have lov til at bestemme 
når de vil være alene.

Vi skal sætte mål for den sociale indsats, for 
ellers har vi ikke noget at arbejde hen i mod, 
og så ved vi også, hvornår vi er nået i mål, 
hvornår vi har scoret og hvornår vi kan række 
armene i vejret og juble, fordi det lykkes.

Vi skal måle, så vi hele tiden ved om vi nærmer 
os målet, om den forventede udvikling sker. 
Hvis ikke der sker det vi forventer, så skal der 
justeres eller ændres på indsatsen. Det er en 
pligt som socialfaglig medarbejder hele tiden 
at registrere de indikationer, vi på forhånd har 
sat op for indsatsen og gribe ind, hvis ikke den 
forventede progression sker.
Mål for en social indsats skal være et præcist 
og målbart udtryk for, hvad vi ønsker at opnå 
og for at et mål er operationelt, skal det være 
præcist, realistisk, tidsbestemt og målbart.



22 – Oktober 2013  

Om Indikatorkataloger 
og indikatormålinger
En meget vigtig grundsten i værktøjet Indikator 
2.0 i Bosted Systemet er, at der mellem myndig-
hed og udfører er etableret et fælles Indikatorka-
talog, således at alle arbejder ud fra den samme 
struktur og forståelse af indsatsen for borgeren. 
At arbejde med en fælles struktur som f. eks. 
VUM eller DUBU er vital for at der kan genere-
res objektive data til forståelse af, hvilke indsat-
ser der virker og omkostningerne af disse.
I Esbjerg Kommune bygger Social og Tilbuds 
Indikatorkatalog eksempelvis på den samme 
struktur som ligger i VUM (Voksen Udrednings 
Metode), der er en del af Team Onlines Myn-
digheds System Incorp DHUV (Digitalisering af 
Handicappede og Udsatte Voksne).
I det følgende gives et eksempel på hvorledes 
det fælles Indikatorkatalog danner rammen om 
indsatsen, men først lidt begrebsafklaring.

Case:
En voksen udviklingshæmmet borger giver 
udtryk for, at han er ensom og gerne vil have 
nogle faste venner. 

Med udgangspunkt i et VUM-baseret Indikatorka-
talog indkredses indsatsen til følgende: SOCIALT 
LIV – Samspil og kontakt: Interaktion. Evnen til 
at indgå, udvikle og fastholde sociale relationer, 
fællesskaber og netværk.

Borgeren og medarbejderne aftaler en række 
aktiviteter, der skal hjælpe og støtte borgeren i at 
Indgå og fastholde venskaber. En af dem kunne 
være:

Indikator: 
Indgå venskaber i Fælleshuset

Værdisæt: 
1. Kontakter selv andre i fælleshuset
2. Besvarer kontakt fra andre hensigtsmæssigt
3. Besvarer kontakt fra andre uhensigtsmæssigt
4. Afviser kontakt fra andre
5. Bliver ikke kontaktet eller Undgår kontakt

Indikatorvariabel: I hvor høj grad er det lykkes at 
skabe kontakt til andre i Fælleshuset

Medarbejderne registrerer ved alle aktiviteter, der 
vedrører den målrettede indsats og der genere-
res hele tiden et grafisk overblik så både borger, 
medarbejderen og sagsbehandler kan se, om 
arbejdet giver den forventede effekt.

 
Ekstern konsulentanalyse:
Rambøll Management har som konsulent på 
projektet udarbejdet analyse og business case 
for hele projektet og en af hovedkonklusionerne i 
Rambølls rapport er:

”At både medarbejdere og ledere forventer, at 
arbejdet med indikatormodulet vil understøtte 
fastsættelsen af tydelige målsætninger for 
borgernes udvikling. Dette forventes at skabe 
større ejerskab og tilknytning til de mål, der 
sættes for indsatsen – både hos borger og 
medarbejder. Endvidere vurderes det, at indi-
katormodulets mulighed for at generere enkel 
og grafisk visualisering af borgernes udvikling 
kan virke motiverende for borgerne, idet resul-
tater og effekter af det fælles arbejde fremstår 
tydeligt og med klare talangivelser. Dog peges 
der på, at det er væsentligt at holde antallet af 
mål og delmål begrænset, så der fokuseres på 
udvikling på enkelte indikatorer”

Hent Rambølls Rapport om projektet på: 
http://teamonline.dk/images/effekt/analyse.pdf
For yderligere information kontakt projektleder 
Michael Henriksen på: mihen@teamonline.dk 

Begreb Beskrivelse Eksempel

Et 
indikatorkatalog

Et Fælles katalog eller struktur for 
myndighed og leverandør over de 
indikatorer der registreres på, for 
at måle effekten af leverandørens 
indsats

Bør tage udgangspunkt i og være 
kategoriseret ud fra en fælles 
metode og struktur som f. eks. 
VUM eller DUBU

En indikator Navnet på den aktivitet, funktion 
eller udviklingspotentiale hos 
borgeren hvor indsatsen ønskes.

Evnen til at indgå, udvikle og 
fastholde et venskab.

Et værdisæt Den skala man bruger når 
effekten af indsatsen skal 
registreres.

VUM/FKO-skalaen
0-1-2-3-4 hvor scoringen 0 
angiver at der Intet problem er 
og 4 at det er et fuldstændigt 
problem

En 
Indikatorvariable

Det spørgsmål der stilles forud 
for registreringen af effekten

Har borger NN opholdt sig i 
Fælleshuset i dag? og i hvor høj 
grad formåede han at indgå i 
fællesskabe uden støtte eller 
hjælp?

Figur 3 - Et eksempel på en grafisk fremstilling af effekten på en målrettet indsats
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Aktuelt 
– Socialt Lederforum informerer

Du kan læse mere om Socialt Lederforums aktiviteter 
og andres arrangementer på www.socialtlederforum.dk

KvaliKomBo
Socialt Fagforlag har netop udgivet e-bogen ”KvaliKomBo 
– En håndbog til pædagogisk kompetenceudvikling i botilbud”.

KvaliKomBo-tankegangen er 
udviklet på baggrund pro-
jekt KvaliKomBo (Kvalitets- 
og kompetenceudvikling på 
botilbud). 

KvaliKomBo tog udgangspunkt i 
den pædagogiske metode ”Det 
ka’ Nytte”, som hovedparten af 
projektets deltagere anerkendte 
som den ideologiske og meto-
diske platform for det pædago-
giske arbejde. ”Det ka’ Nytte” er 
en faglig tilgang til socialpæda-
gogisk praksis, der blev udviklet 
i midten af firserne gennem et 
samarbejde mellem Frederiks-
borg Amt, Storstrøms Amt og 
SL (Socialpædagogerne). Den 
pædagogiske tilgang handler 
i høj grad om etik og holdnin-
ger til arbejdet med de mest 
handicappede unge og voksne. 
”Det ka’ Nytte” havde som 
hovedtese, at selv de dårligst 
fungerende medborgere kan få 
et bedre liv, hvis man målret-
tet arbejder på at kompensere 
deres handicap og udvikle deres 
ressourcer og kompetencer. 

”Det ka´ Nytte” har således haft 
en stor og positiv indflydelse på 
den socialpædagogiske praksis i 
en lang række botilbud. Samti-
dig viste erfaringerne fra projekt 
KvaliKomBo, at praksis i nogle 
situationer har udviklet sig til en 
teknisk disciplin, hvor brugen af 
forskellige værktøjer mere eller 

mindre erstatter den enkelte 
pædagogs lyst til at afsøge såvel 
borgerens som egen handle-
kompetence.  Det er en tendens, 
som ikke går særligt godt i tråd 
med et overordnet politisk og 
samfundsmæssigt syn på at 
styrke den enkelte handicap-
pede borgers muligheder for at 
indgå i samfundet med samme 
rettigheder og pligter som alle 
andre.

KvaliKomBo-tankegangen har 
således, med inspiration fra 
”Det ka’ Nytte”, opstillet en 
referenceramme for socialpæ-
dagogisk praksis. Endvidere 
præsenteres handlekompeten-
cebegrebet som analyse- og 
professionsudviklingsredskab.

Eftersom en væsentlig del af 
den daglige praksis drejer sig 
om at omsætte viden og fær-
digheder til konkrete tiltag, 
præsenteres en forståelse af at 
se den pædagogiske organisa-
tions artefakter i 4 domæner. 
Med det udgangspunkt vil man 
kunne perspektivere de faglige 
diskussioner om tilrettelæggelse 
af pædagogiske og praktiske 
handlinger i botilbuddet.

”Det ka’ Nytte” - metodikken 
blev aldrig udgivet i lærebogs-
form eller understøttet forsk-
ningsmæssigt. Det er nogle 
betydningsfulde mangler for de 

botilbud, som påberåber sig at 
anvende ”Det ka’ Nytte” meto-
dikken systematisk. KvaliKomBo 
– tænkningen er opstået i et tæt 
samarbejde mellem praksis og 
den akademiske, forsknings-
mæssige verden, og udgives nu 
som håndbog til udvikling og 
inspiration for det socialpæda-
gogiske arbejdsfelt.

KvaliKomBo – en håndbog til 
pædagogisk kompetenceud-
vikling i botilbud opstiller en 
teoretisk og metodisk tilgang til 
socialpædagogisk praksis med 
udgangspunkt i nutidige lovgiv-
ning og samfundsvilkår.

E-bogen er udgivet af Socialt 
Fagforlag og kan bestilles i 
e-boghandlen Social Viden på
www.socialtlederforum.dk

Temadage
Deltag i efterårets spændende temadag:

”Vitalisering af samværstilbud”

Tid:  Onsdag den 27. november
Sted:  Scandic Kolding
Pris for deltagelse:  kr. 1.500,- (ekskl. moms) for medlemmer
 kr. 1.750,- (ekskl. moms) for ikke-medlemmer
Tilmelding:  senest den 12. november 2013

Læs mere og tilmeld dig på www.socialtlederforum.dk

Working Hard & Working Wel
Socialt Lederforum mødte Dr. David Hunter til 
Team Onlines konference om effektmåling og 
resultatbaseret styring, som fandt sted tirsdag den 
3. september. David Hunter er én af USA’s førende 
eksperter i performance management med en 
lang karriere bag sig som praktiker i den speciali-
serede socialsektor i USA.

David Hunter har skrevet bogen ”Working Hard 
& Working Well” om performance management. 
Bogen er en samling af forfatterens egne erfarin-

ger med effektmåling og resultatbaseret styring. 
Den indeholder eksempler, modeller og anvisnin-
ger på, hvordan man kan skabe resultater i den 
specialiserede socialsektor ved at arbejde med 
effektmåling og resultatbaseret styring. Bogen 
fylder 290 sider og henvender sig til dem, der 
interesserer sig for at skabe forandring med fokus 
på kvalitet i indsatsen over for borgerne.

Download bogen gratis som e-bog på 
dekhconsulting.com
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Social Viden 

Solens varme og 
en lille brise
 
Af Vibeke Marx 
 
Gennem 19 historier med fotos 
skildres livet og hverdagen for 
fem svært handicappede børn 
og unge på en af Danmarks 
mindste institutioner, Børnehu-
set i Svendborg. 

Bogen skildrer også forældre-
nes situation, når de skal over-
lade pasningen af deres barn 
til andre, og den viser, hvordan 
Børnehusets pædagoger bruger 
historiefortælling som bindeled 
for at skabe sammenhæng i 
børnenes og de unges hverdag 
og skabe grundlag for udvikling 
af det, de hver især kan. 

Vi kommer tæt på de tanker og 
følelser, der fletter sig ind og ud 
af det professionelle, pædagogi-
ske arbejde, og vi præsenteres 
for den etiske fordring i samvæ-
ret med børn og unge, der har 
svære vanskeligheder. Det er 
en nødvendig bog om viljen til 
livet, og den kan være en god 
indgang til debat og samtale 
om, hvilke værdier og holdnin-
ger, der bør ligge til grund for 
arbejde med mennesker, der er 
totalt afhængige af andre.  
□
Udgivet 2009
Forlaget Hedeskov
Kr. 149,-

KvaliKomBo 
– En håndbog til pæda-
gogisk kompetence-
udvikling i botilbud  
(E -bog)

Af Søren Langager et. al

KvaliKomBo-tankegangen er 
udviklet på baggrund projekt 
KvaliKomBo (Kvalitets- og kom-
petenceudvikling på botilbud). 

KvaliKomBo tog udgangspunkt 
i den pædagogiske metode 
”Det ka’ Nytte”, som hoved-
parten af projektets deltagere 
anerkendte som den ideologi-
ske og metodiske platform for 
det pædagogiske arbejde. ”Det 
ka’ Nytte” - metodikken blev 
aldrig udgivet i lærebogsform 
eller understøttet forsknings-
mæssigt. E-bogen opstiller en 
teoretisk og metodisk tilgang til 
socialpædagogisk praksis med 
udgangspunkt i nutidige lovgiv-
ning og samfundsvilkår.
Læs mere om e-bogen side 24.
□
Udgivet 2013
Socialt Fagforlag 
Kr. 80,-
Medlemspris kr. 60,-

Rapport fra en 
anden verden 
(DVD)
Følstrup – om bosteder 
med originalitetspleje 

Det er sin sag at være psykisk 
udviklingshæmmet i dagens 
Danmark. I et samfund hvor det 
hele går så stærkt – og hvor der 
ikke er plads til og tid til mange 
af de udviklingshæmmede ude 
i det normale samfund. Derfor 
bor de ofte i bofællesskaber 
og på bosteder som Følstrup i 
Nødebo i Nordsjælland. 
Et filmhold har helt ekstraor-
dinært fået lov til at følge en 
række af beboerne. 
  
Mange af beboerne er uden 
et verbalt sprog til at formidle 
tanker, følelser og drømme. 
Og er derfor afhængige af, 
at personalet arbejder med 
alternative kommunikationsfor-
mer sammen med kendskabet 
til den enkelte og hans/hendes 
livshistorie.
□
Udgivelsesår: 2008
Batavia Media
60 minutter
Kr. 250,-

Moderniseringen 
af den offentlige 
sektor

Af Niels Ejersbo
og Carsten Greve 

Moderniseringen af den 
offentlige sektor har konstant 
været på dagsordenen siden 
1983, hvor det første danske 
moderniseringsprogram blev 
præsenteret. Tre regeringer har 
siden da fulgt det samme spor, 
og skønt hvert årti sin regering 
og sin version af moderni-
seringsprogrammet, har alle 
tiltag holdt sig inden for de 
udstukne overordnede rammer 
i moderniseringen: økonomisk 
ansvarlighed og omstilling. 

I bogen gøres status over, 
hvordan reformen er forløbet, 
hvordan den kan fortolkes, 
og den placerer den danske 
forvaltningspolitik i forhold til 
den internationale New Public 
Management-bølge.
□
Udgivet 2005
Børsens Forlag
Kr. 460,-

Køb online på www.socialtlederforum.dk under Social Viden.
Alle priser er inkl. moms og ekskl. forsendelsesomkostninger.

Køb online på www.socialtlederforum.dk under Social Viden.
Alle priser er inkl. moms og ekskl. forsendelsesomkostninger.
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Almagt og afmagt

Af Birgit Kirkebæk

Specialpædagogikkens holdnin-
ger, handlinger og dilemmaer.
Inden for specialpædagogikken 
har hver tid sine sandheder, 
teorier og faglige fremgangs-
måder, når det drejer sig om at 
udskille, behandle og discipli-
nere dem, der opfattes som 
‘anderledes’. Selv om teorier 
skifter, diagnoser opstår og 
forgår, så er en ting sikker: Det 
er de ‘anderledes’, der lægger 
krop til skiftende tiders behand-
ling i praksis.

Specialpædagogens arbejde 
står centralt i denne bog – både 
som almægtig og som afmæg-
tig. Alligevel knytter forfatteren 
håbet til den, der som pæda-
gog tør tage opgaven på sig, 
se dilemmaerne i øjnene og 
selvstændigt bruge sin (special)
pædagogiske viden, erfaring og 
empati relationelt.
□
Udgivet 2010
Akademisk Forlag
Kr. 269,-

Med hjerte og 
hjerne
Af Birgitte Dahl

- Om at være mor til et barn 
med særlige behov – om følel-
ser, vilje og samarbejde.

Bogen “Med Hjerte og Hjerne” 
beskriver mange af de følelser 
og udfordringer der opstår, når 
man er mor til et barn med sær-
lige behov og samtidig belyser 
bogen nogle fagpersoners 
tanker om forældresamarbej-
det. Hvad virker og hvad kunne 
gøres bedre? 

Det er hårdt arbejde og ikke 
nogen nem opgave, så vi kan 
ligeså godt få det bedste ud 
af det. Det gode går lige ned i 
barnet.
Bogen er derfor til både for-
ældre, fagfolk og netværket 
omkring familien.

□
Udgivet 2013
Socialt Fagforlag
Kr. 175,-
Medlemspris kr. 131,25

Bestil en bogpakke!

Lige nu har e-boghandlen Social Viden 
udsalg på bøger fra eget forlag.

Det betyder, at du kan købe en bogpakke  
for KUN 300 kr. + forsendelse.

Bogpakken består af følgende titler:

✔ Narrativ pædagogik 

✔ Livsværdier og ny faglighed 

✔ Dansemusen 

✔ De glemte  

    – nye perspektiver på udviklingshæmning og socialt netværk 

✔ Forvist til forsorg 

✔ Fra rejseleder til stifinder 

✔ Jeg er OK som jeg er 

✔ Kampen for et godt liv 

✔ Med liv og sjæl 

✔ Mediepædagogik 

✔ Udviklingshæmmede i arbejde – mere end en dagdrøm 

✔ Udviklingshæmning og brugerinddragelse 

✔ Udviklingshæmning og socialt netværk 

✔ Udviklingshæmning, beskæftigelse og netværk 
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Skriv en artikel 
til SOCIAL UDVIKLING
Mange af artiklerne i dette tidsskrift er skrevet til praktikere af prakti-
kere. Formålet er, at dele værdifuld viden på det socialfaglige område 
med særligt fokus på mennesker med funktionsnedsættelse.

Tidsskriftet SOCIAL UDVIKLING henvender sig til alle med interesse 
for det socialfaglige område, herunder praktikere og studerende, 
som ønsker at holde sig opdateret med ny viden, nye muligheder og 
praksiserfaringer.

I redaktionen modtager vi gerne artikler til SOCIAL UDVIKLING. Har 
I lavet et spændende udviklingsprojekt på jeres tilbud eller har du i 
forbindelse med din uddannelse lavet et projekt, hvor der er kommet 
nyttig viden ud af det, er du velkommen til at sende os artiklen. Vi 
modtager også gerne forslag til anmeldelser af fagbøger eller ideer til 
emner, som bør belyses i SOCIAL UDVIKLING.
Artikler, anmeldelser og ideer sendes til redaktør Susanne Thorsager 
på susanne@socialtlederforum.dk 
 

Med venlig hilsen

SOCIAL UDVIKLINGs redaktion
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