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Du sidder lige nu med årets sidste nummer af SOCIAL UDVIKLING, 
hvor vi har særligt fokus på udvikling af redskaber og det gode 
arbejdsmiljø. 

”Billedkunsten og fortællingen” er en artikel skrevet af Lasse Ryd-
berg. Artiklen er baseret på et interview med Peter Eichen, som er 
billedkunstner og medforfatter til bogen: ”Billedkunst og personlig 
udvikling”. Gennem billeder kan man forstå andre menneskers 
måde at se verden på. Mennesker med udviklingshæmning, som 
kan have svært ved at udtrykke sig, kan bruge deres billedkunst 
som et formidlingsredskab. 

En anden artikel, hvor udvikling er i højsædet, er artiklen ”Videntil-
handling.dk”. Den er skrevet af hjernerne bag hjemmesiden www.
videntilhandling.dk. Artiklen beskriver de redskaber til medarbej-
dere og ledere, som bruges til dokumentation og evaluering.

Faglighed og trivsel går hånd i hånd. For at trives på sin arbejds-
plads er det nødvendigt med et godt arbejdsmiljø. Et godt arbejds-
miljø opnås ved god ledelse og udvikling af kompetencer. Dette 
kan du læse mere om i artiklen ”Den gode arbejdsplads”. Vi har 
besøgt Møllehuset i Thisted, for at blive klogere på, hvad det er, 
som gør Møllehuset så unik og hvordan de har sikret sig en kåring 
blandt de nominerede til Danmarks bedste arbejdsplads.

Hvad der virker og hvad der ikke virker, kan der være mange 
forskellige meninger om. Hvad kan konsekvensen være, når man 
vælger at bygge store bofællesskaber? ”Indblik i et stort samlet 
bofællesskab” er en artikel fra det norske tidsskrift SOR Rapport.  
Vi har fået lov til at oversætte og bringe artiklen, da det også i  
Danmark er et aktuelt emne at tage op. Sidst, men ikke mindst  
kan du læse om, hvad tilsynsreformen vil betyde i dagligdagen  
i praksis i artiklen ”Det nye Socialtilsyn. Hvad vil det betyde?” 

Vi går en spændende tid i møde på mange måder, og med tilsyns-
reformen og alle de gode redskaber, som hele tiden udvikles, må 
vi lade os inspirere og få det bedste ud af det.
Med dette års sidste nummer af SOCIAL UDVIKLING, vil jeg på 
redaktionens vegne sige tak for i år og tak for de positive tilbage-
meldinger på vores relancerede tidsskrift, som nu har 1 år og seks 
numre på bagen.

God jul og godt nytår.

KÆRE LÆSER

Ib Poulsen

Ansv. Redaktør
ib@socialtlederforum.dk
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At tale om målinger i det sociale arbejde, endda 
på det specialiserede socialområde, har med 
tiden mistet sin furorefremkaldende effekt. Det er 
heldigvis efterhånden anerkendt, at systematisk 
arbejde med målformulering, målkonkretisering, 
dokumentation, evaluering og læring kan være et 
væsentligt bidrag til en institutions faglige udvik-
ling. At det også er et uomgængeligt krav i det 
moderne styrings-samfund, er en anden historie.

Et langt mere aktuelt emne i dag er, at det fortsat 
kan være en yderst kompliceret sag at udføre 
resultatmålinger i praksis og få nytte af dem i 
eget hus.

Mon ikke du som leder på ét eller andet tidspunkt 
inden for de seneste år har siddet med forskellige 
former for dokumentation – sammentællinger fra 
beboerundersøgelser, oversigter over opholds-
planer, statistik fra sprogtest eller lignende – og 
overvejet, hvordan du kan få nytte af det, så bru-
gere og beboere – og medarbejdere – får en ople-
velse af, at det er meningsfuldt at indsamle og 
fremstille dokumentation? Eller du har forsøgt at 
få overblik over alle de mange forskellige måder 
og sammenhænge, hvor I allerede laver én eller 
anden form for dokumentation, som måske bare 
ikke rigtigt bliver brugt?

Videntilhandling.dk  
– en hjemmeside med gratis  
inspiration og redskaber

I vores konsulentarbejde med sociale institutio-
ner, oplever vi, at ledere og medarbejdere stiller 
en række spørgsmål til arbejdet med dokumen-
tation og evaluering, som kan kaldes  ”2. genera-
tions-spørgsmål”. De handler ikke så meget om, 
hvorfor vi skal gøre det, men om hvordan det 

bliver gjort fornuftigt og ordentligt, og med fokus 
på nytte og meningsfuldhed.  
Og de spørgsmål vil vi gerne medvirke til at svare 
på. Derfor har vi, Evidentia og SocialRespons, 
udarbejdet en hjemmeside med et sæt gratis red-
skaber til ledere og medarbejdere på det sociale 
område, som ønsker at arbejde med meningsfuld 
dokumentation og evaluering og som ønsker 
at bruge dokumentation til udvikling af deres 
faglige praksis.

På siden, www.videntilhandling.dk, præsenteres 
inspiration og bud på helt konkrete redskaber til 
arbejdet. Materialet er inddelt i tre faser. 

1
Første fase handler om at tænke og planlægge 
dokumentationsarbejdet. Det handler blandt 
andet om at definere dét, man ønsker at måle på, 
at inddrage overvejelser om andre interessenter, 
at få overblik over hvad man allerede dokumen-
terer i andre redskaber, at vælge metoder, at 
involvere brugerne og at organisere arbejdet 
med måling. Til hver af disse aktiviteter er kort 
beskrevet lidt om formålet med det, og der findes 
printbare redskaber med punktvis opstillede pro-
cesvejledninger eller skabeloner eller skemaer, 
som kan bruges direkte i arbejdet med afklaring 
og planlægning. 

Videntilhandling.dk 
– en hjemmeside med gratis  
inspiration og redskaber til arbejdet 
med dokumentation

Af Lone Bang-Møller, Evidentia
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Om hjemmesidens forfattere  
og deres ambitioner

Videntilhandling.dk er udviklet i et samarbejde 
mellem Evidentia og SocialRespons. To konsu-
lentfirmaer, der brænder for at udvikle det sociale 
område til gavn for de borgere, der er brugere af 
sociale ydelser. 

Vi har bestræbt os på at sætte hjemmesiden 
enkelt op. Der er ikke voldsomt meget tekst, og 
der er en enkel kapitel-opdeling. Som bruger skal 
det gerne være let at manøvrere mellem kapitler 
og guides og plukke netop dét, man har brug for 
i den konkrete situation.

Vi arbejder som konsulenter på det sociale 
område og møder dér en masse dygtige medar-

bejdere og ledere. Vi inviterer dem til at bidrage 
til den fortsatte udvikling af hjemmesiden. Det 
kan være gennem efterlysning af redskaber eller 
ved at bidrage med egne erfaringer og konkrete 
redskaber. 

Vores forhåbning er, at hjemmesidens udvik-
ling de kommende år vil komme til udtryk ved, 
at der kommer flere konkrete vejledninger og 
redskaber til, som afspejler de behov og indsat-
ser, som gøres i det konkrete sociale arbejde i 
bestræbelserne på at få meningsfulde målinger 
bragt i anvendelse. Vi vil søge at være synlige 
på forskellige konferencer og temadage, således 
også på Socialt Lederforums Landsmøde i marts, 
hvor vi håber, at blive mødt med inspirerende 
og udfordrende tilbagemeldinger fra brugere af 
hjemmesiden. 

2
Anden fase handler om at forstå sine data.  
Det er altså dér, hvor man har samlet nogle 
data ind, eksempelvis dagbogstekster, inter-
viewnotater, statistik, testresultater eller hvad 
det nu måtte være. I to guides præsenterer 
hjemmesiden en række konkrete spørgsmål, 
som kan hjælpe medarbejdere og ledere til at 
komme tættere på at forstå og anvende sine 
data til egen nytte.

3
Tredje fase er dér, hvor man bruger sin doku-
mentation til at udvikle sit arbejde. Det sker 
blandt andet gennem virkningsfuld formidling og 
drøftelser i forskellige fora, og der er eksempelvis 
inspiration at hente til hvordan personalemøder 
kan bruges, og hvordan medarbejdere i dagligda-
gen kan hjælpe hinanden med at fastholde fokus 
på ny læring. 

Fra hjemmesiden www.videntilhandling.dk
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Birgit Nejas historie 
Billedkunstneren Birgit Neja er født i 1952 og er 
lige så gammel som Landsforeningen LEV. Da de 
begge - Birgit Neja og LEV - fyldte 50 år, fortalte 
hun om sit liv med udgangspunkt i et af hendes 
malerier. Birgit Neja fortæller langsomt med 
pauser, hvor hun skal tænke sig om, billedets ele-
ment er det, der letter hukommelsen og det, der 
skaber sammenhængene i hendes erindring.

– Det er min mor (kvinden til venstre), det 
er min storesøster (i midten), det er min far 
(helt ude til siden) – og så er det min far, der 
ville have mig op på skødet, da jeg var lille 
pige. Min farmor, der er farmor, og det er 
min søster på 5 år, for mange år siden, det 
er min mor, der var 27 år da hun fik mig. 
Jeg blev født tre måneder for tidligt, det 
skulle have været den første i niende 1952. 
Hun havde smerter i maven, da jeg blev 
født. Jeg kom på Skt. Josefs hospital for at 
blive undersøgt og på Bispebjerg, pludselig 
lå jeg i kuvøse. Farmor tager mig pænt op 
i armene. Det er min barnevogn, der. Så 
jeg fik ikke nok ilt til hjernen, fordi jeg var 
født for tidligt. Da jeg var 2 år flyttede jeg 
til Søllerød børnehjem og da jeg var fire år 
flyttede jeg til Karens Minde… 

Historien fortsætter også i billederne, hele hen-
des omfattende billedværk er en imponerende 
fortælling om at leve et liv som udviklingshæm-

met nu i 60 år. Billedet og fortællingen kan ses 
og høres i en bog, med indlagt DVD, der lige er 
udkommet: Steen Hilling og Peter Eichen: Billed-
kunst og personlig udvikling.

Billedskabelse er langsom,  
som tankerne
Mange mennesker med udviklingshæmning har 
store vanskeligheder med at kunne kommuni-
kere. Det kan skyldes vanskeligheder med at tale, 
at forme ord. Heldigvis kan man lære at tale med 
andet end talesprog, f.eks. tegnsprog, udpegning 
af symboler, talemaskine m.m. Men bag det 
at forme en mening, hvor kort den er, skal den 
bæres sammen af små dele, der skal fastholdes i 
hukommelsen. 

Jeg mødes med Peter Eichen, billedkunstner og 
billedkunstlærer og medforfatter til bogen. 

Peter Eichen

Peter kommer ind på, hvorfor man i musikken 
for det meste anvender takter med fire dele, hans 
bud er, at det er den spændvidde, vi alminde-
ligvis kan huske ved første møde med musik-
ken, ligesom rytmen er en slags struktur for 
erindringen. Det med musikken nævner han, da 

Billedkunsten  
og fortællingen
En samtale med Peter Eichen

Af Lasse Rydberg  

 

 
 
 

Akvarel malet af Birgit Neja

Artiklens forfatter
Lasse Rydberg har været ansat som lærer ved Gl. Bakkehus, 
forsker ved Socialstyrelsens Forsøgsafdeling, formand for 
Åndssvageforsorgens Lærerforening og redaktør af dets 
tidsskrift (i dag Specialpædagogik). Han har været medlem 
af Det centralt Vejledende Råd for Åndssvageforsorgen og 
var i 30 år skoleinspektør ved Strandparkskolen i København. 
Han har været forelæser og timelærer ved universiteterne i 
Gøteborg og København. Som pensionist er han aktiv som 
journalist og redaktør ved bladet LEV.
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Virkelighed  
og fantasi
Billedkunst handler om virkelighed og fan-
tasi, noget er aldrig helt virkeligt, og fantasien 
rummer altid en lille del af virkeligheden. På 
bogens DVD kan man følge en samtale med 
Johnni om hans billeder. Peter Eichen siger: 
Da han startede, levede han i en fantasiverden, 
der i stigende grad blev en belastning for hans 
omgivelse og for ham selv. Han havde meget 
svært ved at holde fokus på den virkelige 
verden. Man lavede en regel for hans arbejde: 
Hver anden gang skulle et billede fortælle om 
virkeligheden. Det vigtige i denne proces var, 
at vise ham oprigtig interesse for billederne om 
den virkelig verden. Han oplevede stor inte-
resse for ham og hans billeder, når de beskrev 
den virkelige verden. 

Tegning af Johnni

Et af de første billeder af den virkelige verden, 
er et billede af Rigshospitalet. Man ser ind på 
hospitalet udefra med de karakteristiske bånd af 
beton og vinduer. Man ser ind på sengestuerne 
i to etager. Billedets mange dele fortæller om 
hospitalet og leder opmærksomheden hen på 
en patient der ligger med drop. Billedet hand-
ler om ham selv, da han blev behandlet for en 
kræftsvulst i hjernen.
Johnni taber hurtigt virkeligheden, når vi 
samtaler, siger Peter Eichen, med billederne 
fastholdes han i en virkelighed. Måske tror han, 
at det at bruge fantasien på sit liv, kan være at 
gøre sig interessant. 

Tegningerne af virkeligheden er et redskab 
til at holde fokus, og oplevelsen af den måde 
han bliver mødt på, når han skildrer virkelig-
heden gør det nemmere for ham, at være en 
del af den.

Billedkunst samler dele  
til helheder
Bente har malet et billede. Hun maler som mange 
andre ved at udfylde et stykke af papiret, herefter 
det næste stykke indtil hele billedfladen er udfyldt. 
Bente er vanskelig at forstå, men hun har et ønske 
om at fortælle om sit liv for andre. Billedkunst 
bliver redskabet. Alle delene på hendes billeder 
samler sig til helheder – det er der rigtig mange, 
der ikke kan i deres kommunikation af deres 
verdensbillede, fortæller Peter Eichen. Når man 
afdækker dette problem hos udviklingshæmmede 
med særlige tests, hvor de skal gengive enkle 
tegninger, vil man se, at de tegner de enkelte dele 
sat udenfor en forståelse for sammenhæng. Gen-
nem arbejdet med billedkunst og dens teknikker 
kan man arbejde sig frem til at se helheder vokse 
ud af de små dele, man har sat på lærredet. Man 
kan forbinde delene ved den måde de indgår med 
baggrund, ved skift i farver. Teknikken er lig med 
at give klarhed. Hvis en figur skal bære en krukke 
på hovedet, og det i realistisk forstand er umuligt, 
da armene er for korte, så tegner vi dem længere, 
og hvis det er en god billedmæssig fortælling 
ænser vi ikke anatomien som vanskabt. 

 

Akvarel malet af Bente

vi drøfter Birgit Nejas måde at bruge sine bille-
der og fortælle om sit begivenhedsrige liv ned i 
detaljer. Hendes billeder, der er meget smukke i 
sig selv, indeholder et utal af dele, hun ikke selv 
ville kunne holde styr på i sit sprog og formning 
af fortællingen. Ved at tale med sit billede samler 
hun de enkelte dele, giver dem liv og sætter dem 
ind i en sammenhængende fortælling. Man kan 
høre det, når hun taler. I de første små sætninger 
siger hun, hvem det er på billedet. Mellem hver 
sætning er der en pause. Så fortsætter hun med 
at udpege hver person, hvor der tilføjes et nyt 
element, søsterens alder, hvad hendes far vil. 
Derfra er der en slags tredje runde, der går ud 
over det man ser, moderen der har ondt i maven, 
den for tidlige fødsel og så endelig hospital og 
børnehjem. Herfra skabes der så nye billed-
værker, om Søllerød børnehjem, sovesalen på 
Karens Minde osv.

Afdækning er  
sindssygt vigtig
Alle mennesker møder deres omgivelser med 
deres behov, der handler om hvad de gerne vil 
og derfor efterspørger, fortæller Peter Eichen. 
Det kan være at blive bedre til at håndtere det 
sociale i livet, at udvikle sine evner til at kom-
munikere, at kunne træne sig i at blive bedre til 
at håndtere praktiske og mentale sider af livet. 
En læring mener han kan gribes an på mange 
måder, han taler om instrumenter. Disse instru-
menter knytter sig til fag, det kan være musik, 
idræt, billedkunst m.m. 
Eleverne, som de er for Peter Eichen, ved ikke 
hvilke fag, der er værktøj til at fremme, det 
de ønsker med undervisningen, som de skal 
vælge. Birgit Neja kom så at sige ind ad døren, 
for at ville kunne fortælle sin historie. Herfra 
skulle det afdækkes, hvilket værktøj der skulle 
vælges, hvilken faglige ramme, der var den 
bedste. Hendes sprog var fragmentarisk, det vil 
sige at hun havde svært ved at fastholde andre 
som lyttere, idet hun havde brug for lange 
pauser. I virkeligheden var hun langsom i sit 
udtryk, så hun i det store hele ikke blev hørt og 
set, som hun ønskede. 

Billedsproget er faktisk et meget langsomt 
medie, der kunne blive en slags skrift for 
hendes fortælling. Billedsproget er konkret 
på hendes egne vilkår, hendes tempo og 
udtryk.

 
Afdækning af eleverne er sindssygt vigtig, siger 
Peter Eichen. Du siger til eleven: Tag et papir, 5 
forskellige farver og en blyant, tegn et ansigt 
og mal det. Hvad nytter det, hvis eleven ikke 
kender begreb som ’ansigt’ og ’blyant’, og ikke 
kan fastholde så mange informationer. Allerede 
et lille stykke inde i meddelelsen er den blevet 
til kaos. Peter Eichen mener, at man alt for ofte 
arbejder med analyse og syntese i samspillet 
med eleverne. Hvad med den: Nu skal du tegne 
til musik og du må tegne lige hvad du tænker 
på. Hvad er det at tegne til musik, hvad betyder 
det at tegne det jeg tænker? Opgaven er faktisk 
svær, for den forudsætter analyse og syntese 
på et plan, hvor man virkelig har styr på det 
helt konkrete og forstår at se det i et andet 
perspektiv.

Billedkunsten  
og billedsproget
Når man ser på Birgit Nejas billeder må man 
konstatere, at sådan ser hendes verden ud, 
man skal læse hendes billeder i den kontekst. 
Birgit Neja har arbejdet med det billedkunstfag-
lige tekniske, det er derfor, hendes billeder er 
så gode. Men det hun især har arbejdet med er 
ikke at blive en god tegner, det vil hun måske 
aldrig blive, men at blive en god kommunika-
tor, selv om denne tilegnelsesproces absolut 
har gjort hende til en spændende tegner og 
maler. Peter minder mig om, at modernis-
mens gennembrud i begyndelsen af 1900tallet 
frisatte kunsten fra det, at det skulle ligne i en 
slags fotografisk forstand. Siden har vi lært os, 
at Matisses dame med den grønne næse og 
Picassos kubistiske ansigter er måder at kunne 
fortælle noget, som ikke før kunne formidles i 
billedkunsten.
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Empati i forståelsen  
af det kreative
Empati er vigtig i vurderingen af arbejdspro-
cesserne, siger Peter Eichen. Det handler om 
at vise stor interesse for billedskabelsen. Det 
handler ikke om at være sød, men om at forstå 
eleverne og få dem til at søge genveje i deres 
arbejdsprocesser. De bliver glade, når de ople-
ver, at de kan kommunikere viden, når jeg har 
fundet deres genveje i stedet for deres omveje 
– det er i disse samtaler og arbejdsprocesser de 
erfarer genvejene.
At udstille sit billede og fortælle den historie 
det rummer, er en vigtig proces. I starten vil 
mange ikke sige noget, så jeg siger at Susanne 
har malet nogle flotte blomster, hun har for-
mået at gøre dem til sine egne blomster - det 
er flot. Susanne bliver stolt, uden måske at vise 
det. Næste gang hænger jeg hendes billede op 
på væggen og fortæller om det. Lidt efter lidt 
inddrages Susanne i processen at fortælle om 
sit billede og måske efter fem gange står hun 
oppe ved væggen, hvor hendes billede hænger 
og fortæller sin historie.

Billederne sættes i mapper, der bliver tykkere, 
og den historie hver især har fortalt, er ned-
skrevet og vedhæftet. Det er blevet til en bog 
– en billedbog, et erindringsværk og et person-
ligt kunstværk.

Bogen undersøger om der sker en personlig 
udvikling gennem anvendelse af billedkunst 
og sprogliggørelse. De 9 voksne mennesker vi 
møder i bogens DVD ser alle ud til at have fået 
styrket deres selvtillid. Hver især har udviklet 
sin tro på sig selv. De oplever i højere grad at 
turde noget mere med sig selv, og de føler i 
højere grad at de bliver set og hørt, at de aner-
kendes.

Om bogen
Bogen henvender sig primært til personale på 
uddannelsesinstitutioner for voksne med udvik-
lingshæmning. Bogen er en faglig lærebog, der 
ikke, især i sin anden del, er let læsning. Den er 
vigtig, derfor valgte jeg at invitere Peter Eichen 
til en samtale, fordi han som billedkunstner 
og lærer med denne bog dokumenterer kom-
munikation via billedskabelse. For mig sætter 
han det, at skabe billeder som en vej for men-
nesker med sproglige og hukommelsesmæs-
sige vanskeligheder, til at møde omverdenen 
med deres fortælling, der hidtil har været total 
ukendt. 

Den gode arbejdsplads
Af Susanne Thorsager, Socialt Lederforum 

Møllehuset i Thisted er netop blevet kåret som nummer tre 
til titlen Danmarks Bedste Arbejdsplads 2013 i kategorien 
’mindre arbejdspladser’. Møllehuset er medlem af Socialt 
Lederforum, og vi har i Socialt Lederforum besluttet os 
for, at finde ud af, hvad det er, der gør Møllehuset så unikt. 
Møllehusets forstander, Nina Overgaard Nielsen, har sagt ja 
til at fortælle om Møllehuset sammen med pædagog Jane 
Torp og daglig leder af STU 2 Tina Bak.
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spørge; ”hvordan kan jeg så være i 
det?”. Det er her, at vi bruger denne her 
refleksion hele tiden på os selv og med 
hinanden. Det er meget konstruktivt, 
fordi den måde vi reflekterer på, bliver 
systematiseret. Vi bruger vores faglighed, 
vores KRAP-uddannelse og nogle konkrete 
skemaer, så vi kan arbejde målrettet 
med refleksioner. Nina supplerer: Mange 
af vores børn kan jo ikke ændre på sig 
selv. Det er her, at vores tilgang og vores 
tænkning bliver interessant for at det 
enkelte barn flytter sig. 

I Møllehuset arbejder man med mestringsstra-
tegier. Det er en pædagogisk tilgang/analyse og 
forståelse for betydning af den relationelle del. 
Det er vigtigt, at der er en fælles faglig forståel-
sesramme for, hvordan det er at være menne-
ske fagligt i sådan et specialiseret felt. På den 
måde kan man undgå langtidssygemeldinger 
og problemfokuserede tilgange, hvor brugerne 
ofte bliver årsagen. Hændelser som bør ind-
berettes bliver stadig indberettet, men man er 
meget opsat på at være bevidst om relations-
delen, da man kan skabe forandringer ved at 
ændre sin egen tilgang. Et eksempel kan være, 
at man træder et skridt tilbage og spørger sig 
selv, hvad det gør ved barnet, at man i nogle 
situationer kommer til at rynke panden. 

Ifølge Tina har man i Møllehuset fået langt flere 
succeser i sine relationer, efter man er blevet 
meget bevidst om relationsdelen. En bevidsthed 
som indebærer, at man ser mennesket før han-
dicappet og at man også tør vise sine følelser: 

– Hvis man ikke selv kan vise følelser,  
hvis man ikke selv lige viser en flig af sig 
selv en gang imellem, hvordan kan man 
så forvente en relation og empati? Man 
skal turde sige: ”Jamen jeg kan også blive 
berørt af noget”. Det skal man turde vise 
og turde være i sammen med de her børn, 
siger Tina.

Møllehusets leder Nina Overgaard Nielsen 
påpeger vigtigheden af, at man skal kunne se det 
hele menneske, og her spiller empati en rolle. 
Kompetencerne er vigtige, da man i forskellige 
situationer må overveje, hvad det er for nogle 
spidskompetencer, man skal bruge. At kunne 
samarbejde og at kunne tage hensyn vægtes højt 
i Møllehuset.

Værdier og tillid
Møllehusets værdier er meget grundfæstede i 
organisationen. Fællesskab, stolthed, respekt, tro-
værdighed og retfærdighed er de 5 værdier, der 
gennemsyrer Møllehuset. Den værdibaserede 
ledelse giver en stor frihed for medarbejderne. 
Som leder for Møllehuset fortæller Nina, at noget 
som også kendetegner huset er, at informations-
niveauet er højt og at folk har stor indflydelse. 

– Det her med at leve i en kultur, hvor 
vi er så skarp på værdierne, hvor vi alle 
har det helt ud i fingrespidserne, skaber 
fællesskab. Man kan sige at værdiEN i 
huset er, at alle skal have en god dag. Det 
gælder sådan set dem der bor her, dem 
der går i skole her, men også dem, der 
arbejder her, fortæller Tina og fortsætter: 
Alle skal kunne tænke: ”Yes, jeg havde en 
god dag”. Det smitter jo også af på børnene, 
når man er bevidst om, at man skal gøre 
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Man mærker straks en varme og en velkom-
menhed, når man træder ind i huset. Det er en 
helt særlig stemning, der gør, at man føler sig 
tryg og godt tilpas. Her er dygtige folk og højt til 
loftet:

– Det, der kendetegner Møllehuset som 
arbejdsplads, er stor faglighed og mange 
kompetencer. Stor rummelighed og 
mange forskellige typer mennesker. Vi er 
høflige overfor hinanden og behandler 
hinanden godt. Nogle gange er vi også helt 
ude på kanten med nogle meget svære 
problemstillinger, men vi tør være i det 
svære sammen, vi tør få de der ridser i 
lakken, forklarer Nina Overgaard Nielsen.

Nina, Jane og Tina henviser til Møllehuskæden 
i svære situationer, hvor der kræves noget helt 
specielt. Det er i de situationer, hvor de træder 
sammen som en løveflok. Nogle gange kan 
man ikke løse problemerne, men så må man 
være i det på bedst mulig måde. For som de 
påpeger, er de i Møllehuset bevidste om livets 
op- og nedture. Som ansat i Møllehuset er 
man nødt til at gøre sig et bevidst valg om, at 

man er klar til at arbejde i et meget speciali-
seret område med børn og unge, hvor livet er 
skrøbeligt og hvor dét at leve livet kan være en 
udfordring. 

Målrettede refleksioner  
og systematik
Det er tydeligt, at den stærke kultur er kende-
tegnet ved megen refleksion over tingene, som 
skaber en vigtig fælles forståelsesramme. Det 
stærke sammenhold blandt de ansatte beskri-
ves ved, at de ansatte tør stå på klippeafsatsen 
og kigge ned i afgrunden, velvidende at der 
altid er nogle mennesker i Møllehuskæden, 
der holder dem fast, så de ikke falder. I løbet 
af dagen bruges der systematisk evaluering, 
som går i dybden med problemstillinger. Jane 
forklarer: 

– Vi bruger meget denne her refleksion, 
hvor man tager udgangspunkt i sig selv 
som menneske og sin relation til det 
enkelte barn. Hvis vi skal kunne være i 
noget, der også er svært en gang imellem, 
bliver vi nødt til at kigge på os selv og 

Tina til venstre, Jane i midten og Nina til højre

Om Møllehuskæden

Møllehuskæden er stærk fordi:
• Vi er trygge
• Vi føler os værdsatte
• Vi føler os anerkendte
• Vi har respekt for hinanden
• Vi er tætte på hinanden
• Vi har tillid til hinanden
• Vi er retfærdige over for hinanden
• Vi passer på hinanden
• Vi er en del af et stærkt fællesskab
• Vi tør give noget af os selv
• Vi går hjertets vej
• Vi har en tydelig kommunikation
• Vi tør sætte os selv i spil
• Vi er ikke bange for ”ridser i lakken”
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hvad man kan, for at ens kollega får en 
god dag. Denne her opmærksomhed og 
fornemmelse for hinanden gennemsyrer 
hele organisationen.

Der er ingen tvivl om, at noget af det, som gør 
Møllehuset til en god arbejdsplads er, at de 
ansatte er stolte af deres arbejdsplads. Nina, Tina 
og Jane er enige i, at de hver dag glæder sig til 
at komme på arbejde. De glæder sig til at være 
sammen med sine kollegaer. Som Nina siger, så 
er livet jo op og ned, men det er det jo for alle. 
Her er en arbejdsplads, hvor man ikke behøver 
at gemme sig i hjørnerne med sine bekymringer. 
Man får det lige vendt, og så får man et knus:

– Det er også det her med, at jeg som leder 
passer på mine folk, og mine folk passer på 
deres leder. Altså jeg går aldrig herind og 
tænker, at der er nogen her, der vil mig det 
andet end godt. Vi ved alle sammen, at vi 
vil hinanden det godt, forklarer Nina.

Som Tina indskyder, så er tilliden til hinanden så 
tydeligt smittende. Det ligger også dybt i alle, at 
her skal man være ordentlig. Man er tydelig i sin 
kommunikation, og hvis der er noget, som falder 
ved siden af, bliver der straks ryddet op. 

 
– At jeg har en værdibaseret ledelse gør, at 
jeg synes at jeg har stor værdi i Møllehuset. 

Og når jeg har den følelse indeni, at jeg 
er værdifuld som menneske og for min 
arbejdsplads gør jo også, at når jeg møder 
Møllehusets børn, så føler jeg også, at de 
er vildt værdifulde for deres medbeboere 
og for hele huset. Det giver en følelse 
af, at vi er vigtige alle sammen. Vi er alle 
sammen små brikker i det her, vi skaber 
værdi og fællesskab, fortæller Jane.

 

Anerkendelse
Der er ikke nogen tvivl om, at der er meget 
åbenhed og en meget tydelig kommunikation i 
Møllehuset. Nina har været i Møllehuset i 30 år, 
og har været leder i 25. Hun lægger ikke skjul på, 
at hun stadig kan udvikle sig og lære nyt. Det er 
en proces, som aldrig stopper. I huset går man 
højt op i, at man kan lære af hinanden. Alle kan 
noget helt specielt, og ingen er bange for at bede 
hinanden om hjælp. At have fokus på læring gør 
også, at man suger til sig, og når man har været 
på kursus, implementeres de værktøjer, man har 
lært. Alt bliver tilpasset møllehuspædagogik-
ken, så intet går til spilde. Nina mener, at det har 
enorm værdi, at man er benhård med at bruge de 
mursten, man får med rundt omkring. Samtidig 
skæres alt det væk, som dræner energien. På den 
måde finder man ind til kernen, og man må ikke 
glemme, at man er med til at gøre en forskel for 
børnene. Barndommen er så vigtig, siger Nina og 
uddyber:

- Nogle gange er det også en god idé, 
at sætte sig i en forældres stol og lige 
kigge ind. Det giver en vis bredde i vores 
tankesæt i forhold til kompetencedelen. Så 
den der med ’hvis det var mig’. Så ville mit 
allerstørste ønske være, at mit barn holdt af 
det sted, det skulle bo.

Efterhånden som interviewet skrider frem, går 
det hele op i en højere enhed. Menneskesynet, 
åbenheden samt den varme og velkommenhed, 
man fornemmer, når man træder ind i huset. Der 
er en arbejdsglæde og en trivsel, som er meget 
tydelig i Møllehuset.

Både Jane og Tina er meget stålfaste når de 
fortæller, at Nina som leder får dem til at føle, at 
de er helt fantastiske. Hun får alle til at føle, at de 
dur til noget:  

– Grundstenen bliver anslået af Nina. 
Nina kan noget helt særligt; hun kan få 
det bedste frem i folk. Det gør os rige som 
mennesker, forklarer Jane.

 

Det er vigtigt i Møllehuset, at man føler sig 
anerkendt. Ledelsen er tillidsbaseret og der 
arbejdes i høj grad med selvledelse. Nina for-
klarer, at den gode arbejdsplads ikke kommer 
af sig selv. Det har absolut noget med ledelse 
at gøre. Det handler om hvad lederen gør og 
hvordan lederen er. Al den udvikling, der sker 
i Møllehuset, skete ikke, hvis lederen ikke var 
synlig. Ifølge Nina er god ledelse, at man også 
er værdifuld ude i marken, og at man ved hvad 
medarbejderne laver og har forståelse for dem. 
Nogle gange drejer det sig om at tage de svære 

beslutninger, men også at kunne beskytte 
sine medarbejdere. Nøgleordene for trivsel på 
arbejdspladsen er tillid og fællesskab, hvor tyde-
lig ledelse og ordentlighed er altafgørende. Det 
der også gør Møllehuset til en unik arbejdsplads 
er, at man som tidligere nævnt ikke er bange for 
ridser i lakken. Man skal hele tiden kunne sige til 
sig selv: ”Jeg gjorde mit bedste”.
 

En af Danmarks bedste  
arbejdspladser
Der er ikke nogen, der var i tvivl om, at Mølle-
huset skulle deltage i projekt ”Danmarks Bedste 
Arbejdsplads”, da Thisted Kommune priorite-
rede, at en af kommunens institutioner skulle 
deltage i projektet. Nina fortæller, at Mølle-
husånden aldrig har været så stærk, som den er 
i dag, og det er fordi, de har været på denne her 
rejse sammen. 

– Vores fællesskab og stolthed er blevet 
så stærk. Det har været en lang proces, 
og da folk så det færdige projekt og 
kulturrapporten, blev vi så stolte. 
Forældrene hepper jo også. Danmarks 
bedste arbejdsplads er jo Danmarks bedste 
sted at bo for vores børn, når det nu er som 
det er, fortæller Nina.

Processen har givet selvtillid i hele organisatio-
nen, og det har også givet et ryk frem i forhold 
til personaleudvikling. Man er nu så sikker på sin 
dygtighed, at der udvikles egen kursusafdeling 
internt i organisationen. Denne selvtillid gør fx, at 
Tina og Jane med lethed stiller sig op og holder 
KRAP-kurser: 

– Det er jeg ikke sikker på var lykkedes 
for tre år siden. Når man får denne her 
stolthed og tro på, at vi er noget særligt og 
vi kan noget særligt, jamen så tør vi også 
stille op og sætte os selv lidt i spil. Det 
gælder også en svær dialog, for det kan 
vi godt klare, når vi har Danmarks bedste 
arbejdsplads, hvor vi bakker hinanden op, 
siger Tina.
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Processen har givet videndeling og værdifuld 
indsigt i hele organisationen. Man har lært nye 
ting, som at der er steder i organisationen, hvor 
nogen har ønsker om mere uddannelse. Som 
Nina siger, så må vi andre trække os lidt og give 
plads, for der er faktisk mennesker, som brænder 
for det her arbejde og ønsker mere uddannelse. 
Der er en energi og vilje i hele huset: 

– Der er ingen tvivl om, at børnene i huset 
også kan mærke vores energi. Men hvis 
ikke man har viljen og stoltheden, så flytter 
man ingenting. Har vi ikke denne her 

indstilling til at vi VIL det her fællesskab, vi 
VIL være stolte, vi VIL yde det bedste, vi VIL 
gøre en forskel, vi HAR en værdi – jamen så 
flytter man ikke noget som helst. Det er jo 
ikke raketvidenskab – det er indstillingen – 
det er om man VIL. Det handler om vilje og 
stolthed over sin offentlige arbejdsplads, 
fortæller Nina mens Tina og Jane nikker.

– Vi er et specielt sted og har altid været det. 
Og så har vi så meget fornuftig viden, som 
vi godt kunne tænke os, at andre kunne 
lære af og gøre brug af, afslutter Jane. 

Om Møllehuset

Møllehuset er et helt unikt hjem for 14 børn, skole 
for 10 elever og arbejdsplads for et stort antal 
medarbejdere. Som arbejdsplads er Møllehusets 
særkende, at man altid skal kunne indgå i meget 
specialiserede opgaver.

Møllehuset blev grundlagt i 1980’erne i forbin-
delse med særforsorgens udlægning. Det betød, 
at Viborg Amt byggede Møllehuset, så børnene 
kom tilbage til nærområdet. Møllehuset blev 
indviet den 1. august 1983 med plads til 8 fastbo-
ende børn samt 2 aflastningspladser.

Møllehuset har siden opstart indgået i mange 
forskellige organisationsstrukturer. Her kan 
blandt andet nævnes en 3 årig forsøgsperiode 
med fælles ledelse for børne- og vokseninstitu-
tioner samt ledelse af et aflastningstilbud for 60 
børn og unge. Den overordnede ledelse har siden 
start været varetaget af Møllehusets leder – Nina 
Overgaard Nielsen.

Læs mere om Møllehuset på: www.thisted.dk/
institutioner/institution.moellehuset

Om Great Place to Work

Kåringen af Danmarks Bedste Arbejdsplads 
arrangeres af Great Place to Work. Ifølge Great 
Place to Work er en god arbejdsplads et sted, 
hvor du som medarbejder har tillid til de men-
nesker, du arbejder for, er stolt af det arbejde, du 
udfører og føler fællesskab med dine kolleger.

Great Place to Work forsker i og kårer de bed-
ste arbejdspladser i mere end 45 lande på seks 
kontinenter. Arbejdspladserne vurderes ud fra 
fem dimensioner: Troværdighed, respekt, retfær-
dighed, stolthed og fællesskab. Undersøgelsen 
gennemføres hvert år på 7.000 arbejdspladser 
verden over.

Møllehuset deltog i kategorien ’mindre arbejds-
pladser’. Det er første gang, at Thisted Kommune 
er med i kåringen af Danmarks Bedste Arbejds-
plads.

Nina, Jane og Tina er overbeviste om, at det har 
været det hele værd. Det har været en lang og 
lærerig proces, som har medført, at nye døre 
har åbnet sig. Folk udefra har ikke altid forstået 
hvad det gik ud på, men Nina ved, at resultaterne 
fra processen vil sprede sig som ringe i vandet, 
hele organisationen bliver løftet på alle niveauer, 
og som Nina siger: ”Vi havde ikke råd til ikke at 
gennemgå denne proces”. En lille, men stærk 
organisation som Møllehuset må også erkende, 
at foranderlighed er en normalitet. Hele proces-

sen har med andre ord rustet og fremtidssikret 
Møllehuset. 

– ”Vi synes selv, vi har gjort det godt. 
Det er stort for os, at sådan et lille sted 
som os har spillet bold med de store”, 
fortæller Nina og fastslår, at det har givet 
så mange ressourcer, og alt det, de har 
fået ud af hele processen er så værdifuldt, 
at det også i sidste ende vil kunne ses på 
bundlinjen. 
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Sandnes Kommune byggede Hanamyrveien 1 
i 2009, et bofællesskab for 12 personer med 
udviklingshæmning og 12 personer med 
psykiske lidelser. Norsk forbund for udviklings-
hæmmede NFU sagsøgte Sandnes Kommune 
for at bofællesskabets bygning var i strid med 
intentionen i HVPU reformen. Søgsmålet endte 
med et retsforlig og evalueringen af bofæl-
lesskabet er central i forliget. Diakonhjem-
met Høgskole har på opfordring fra Sandnes 
Kommune evalueret botilbuddet med fokus 
på brugertilfredshed (Luteberget, Gjermestad 
og Folkman 2012). Vi ønsker her at fremlægge 
nogle refleksioner i lyset af evalueringens 
resultater. I evalueringen kommer der flere 
sider frem ved bofællesskabet, som vi opfatter 
som problematiske. Det er:

•  At uro og konflikter øges som følge af at 
mange bor sammen

•  At flere beboere ikke finder sig til rette på 
grund af manglende privatliv

•  Pårørende og ansattes bekymringer for 
passivitet og rutinepræget aktivitet som 
følge af etableret faglig praksis

•  Det bekymrende ved at hverken ansatte 
eller pårørende problematiserer, at bygnin-
gen sætter rammer for den faglige praksis, 
men almindeliggør dette ved at sammen-
ligne boligens udformning med en almin-
delig boligblok.

•  En enighedskultur blandt de ansatte i 
forhold til tilfredshed med egen fag-
kompetence. Noget, som er i strid med  
de udfordringer, de oplever knyttet til  
gruppesammensætningen.

 
Et bofællesskab baseret på 
tilfældig sammensætning
Evalueringen viser, at personer med udviklings-
hæmning udsættes for en tildelingspolitik fra 
kommunen efter ”ledig plads princippet”, dvs. at 

den, som står forrest i køen, får tildelt plads først. 
For dem som bor i Hanamyrveien indebærer det, 
at 12 vidt forskellige personer med udviklings-
hæmning bor sammen på 1. etage, fra børn til 
pensionister. Aldersspredningen er på over 50 år. 
Variationen i hjælpebehov er også stor, fra perso-
ner som har behov for døgnkontinuerlig hjælp og 
pleje, til personer som får hjælp nogle timer om 
ugen.

Store bofællesskaber som Hanamyrveien er et 
eksempel på, bryder med den lille gruppes prin-
cip (Grunewald 1987). Den lille gruppes princip er 
at 3-5 er det ideelle antal beboere i bofællesskab. 
Hvis antallet af beboere overskrider dette antal, 
er der større risiko for at udfordringer knyttet til 
samspil, kommunikation og gruppedynamik mel-
lem beboerne bliver dårligere. Uenigheder, uro 
og konflikter øges i takt med antallet af beboere. 
Det er vanskeligere at blive kendt og skabe og 
opretholde gode relationer, når der samles mere 
end 5 personer i et bofællesskab. Både ansatte 
og beboere i Hanamyrveien fortæller om delvis 
store konflikter og uro mellem dem, som bor der.

Pårørende og ansatte fortæller også om beboere, 
som ikke finder sig til rette på grund af mangel 
på privatliv i bofællesskabet. De oplever også, at 
det er vanskeligt at identificere sig med de andre, 
som bor der. For at komme til lejlighederne må 
beboere og pårørende passere en fællesgang. 
Det gør, at man altid møder ansatte og andre 

Indblik i et stort samlet 
bofællesskab for 
udviklingshæmmede
Af Anne Katrine Folkman (højskolelektor),  
Anita Gjermestad (førsteamanuensis),  
Laila Luteberget (førstelektor), Diakonhjemmet Høgskole.
Oversat af redaktør Susanne Thorsager, Socialt Lederforum
  

”Andelen af udviklingshæmmede, som bor i store fællesskaber, 
er øget markant siden 2001. Denne boform er dominerende 
blandt udviklingshæmmede, som har fået ny bolig efter 2000 
(Söderström og Tøssebro 2011). I en evaluering fra et stort 
samlet bofællesskab i Sandnes Kommune i Norge, kom der 
flere ting frem ved bofællesskabet, som vi opfatter som 
problematiske. Blandt andet at hverken ansatte eller pårørende 
problematiserer, at bygningen sætter rammerne for den faglige 
praksis, og det vi kalder en ”enighedskultur” blandt de ansatte i 
forhold til tilfredsheden med egne fagkompetencer. Noget, som 
er i strid med de udfordringer, vi oplever som er knyttet til 
gruppe sammensætningen (Luteberget, Folkman og Gjermestad 
2012).” 
 
Bygningen af store bofællesskaber er både i strid med 
intentionen i ansvarsreformen (HVPU-reformen) og indebærer 
trusler mod god omsorg (Söderström, Tøssebro 2011). Det er 
vanskeligere at varetage individuelle hensyn i store botiltag, bl.a. 
som en konsekvens af, at kollektive løsninger vokser både for 
ansatte og beboere (Ellingsen 2010). Illustrationsfoto: Mikkel Eknes.
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beboere. Noget som opleves praktisk og trygt 
for nogen, mens andre oplever det som begræn-
sende for muligheden for at fravælge fælles-
skabet og værne om privatlivet. Flere ansatte 
påpeger, at hvis beboerne havde været ens, både 
med hensyn til alder, hjælpe- og aktivitetsbehov 
og interesser, ville der være større mulighed for 
at skabe fællesskab.

Til trods for disse udfordringer, giver et flertal af 
de ansatte udtryk for en tilfredshed med fag-
kompetencen i staben og tjenestetilbuddet som 
sådan. Pårørende derimod udtrykker bekymring 
for passivitet hos beboere, og mener at aktivi-
tetstilbuddet uden for bofællesskabet er mere 
rutinepræget end i opstarten. De oplever mindre 
spontanitet og variation i tilbud om aktiviteter 
uden for boligen.

Varetagelse af den enkelte
Det faglige arbejde omkring hver beboer er orga-
niseret i primærgrupper. Primærgrupperne består 
af tre ansatte, som kender beboerne godt. Denne 
ordning sigter efter at imødekomme beboernes 
ønsker og behov, og varetage stabilitet omkring 
den enkelte. Ansatte hævder, at bofællesskabets 
stillingshjemmeler giver et større handlerum 
sammenlignet med personaleressourcer i mindre 
bofællesskaber.

Beboere med størst hjælpebehov har imidlertid 
mest stabilt personale at forholde sig til. Flere af 
de ansatte og pårørende udtrykker, at organise-
ring af personaleressourcer ikke kommer bebo-
ere med mindre hjælpebehov til gode på samme 
måde. Når vagter og personale må omdispone-
res pga. sygdom, kurser og lignende, oplever 
flere ansatte, at der tages mest hensyn til dem, 
som trænger mest til hjælp. Dette tydeliggør den 
komplekse balancegang det er, at veje hensyn til 
enkeltbeboere op mod hinanden.

Ansatte og pårørende reflekterer ikke meget 
over, at størrelsen og udformningen af boligen 
kan have betydning for hvordan det er at bo i 
boligen. Tværtimod sammenlignes bygningen, 
set udefra, med en almindelig boligblok. Forsøg 

på standardisering på denne måde, kan hindre 
kritisk refleksion og bevidstgørelse over forhold 
ved bygningen, som kan skabe en institutionali-
seret praksis.

Konklusion
Af mere generel karakter er der flere forhold ved 
udviklingshæmmedes situation i boligmarkedet, 
som kan indvirke på oplevelsen af tilfredshed. 
Hvor tilfreds man er, hænger sammen med hvilke 
forventninger, man har. Personer med udviklings-
hæmning har ikke de samme valgmuligheder 
som andre i boligmarkedet, fordi de er afhæn-
gige af offentlige tjenester for at mestre daglig-
livet. Dette til sammenligning med hvordan de 
fleste folk vælger hvem de vil bo sammen med, 
og hvor de vil bo. Evalueringen af Hanamyrveien 
viser, hvordan udgangspunktet for beboerne 
blandt andet gør pårørendegruppen sårbar i 
forhold til at påpege forhold, som de ikke mener 
fungerer tilfredsstillende ved botilbuddet.

Rammen for evalueringsopgaven har givet 
nogle metodiske begrænsninger. Interview som 
metode er problematisk med tanke på beboernes 
forskellige funktionsniveau og variation i kom-
munikations- og udtryksformer. Vi ser klart et 
behov for at udvikle metodik i brugerundersøgel-
ser, som kan sikre, at beboernes stemme i højere 
grad kommer frem. Os bekendt findes der ikke 
relevant sammenligningsgrundlag for evalu-
eringsarbejdet i Hanamyrveien. Det er noget, der 
absolut er et behov for at oparbejde.

Et godt botilbud for udviklingshæmmede inde-
bærer at kunne bo trygt og få tilbud om tjenester 
som gør, at man kan mestre hverdagslivet. Et 
godt sted at bo er vigtigt for udvikling af identitet, 
socialt tilhørsforhold og deltagelse (NOU 2011:15 
Rom for alle. En sosial boligpolitikk for framti-
den). ”At leve og bo som andre” må forstås i 
denne kontekst. Indblik i dette bofællesskab indi-
kerer et behov for mere viden om, hvordan det er 
at bo i små og store bofællesskaber, hvor der bor 
personer med udviklingshæmning. 
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Regeringen samt Venstre, Dansk Folkeparti, 
Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konser-
vative Folkeparti indgik den 25. oktober 2012 
”Aftale om Et Nyt Socialtilsyn”. Kort før sommer-
ferien blev loven om de sociale tilsyn vedtaget.

Formålet med aftalen og loven er, at der skal 
ske grundlæggende ændringer ved godkendel-
sen af og tilsynet med de sociale døgntilbud. 
Partierne bag aftalen er således enige om, 
at den faglige kvalitet af de tilbud, der huser 
vores mest udsatte borgere, skal sikres gennem 
højere krav. Det kræver ifølge forligspartierne 
en reform, der indeholder markante ændringer.
 
Reformen betyder, at fem kommuner skal 
godkende og føre tilsyn med alle sociale tilbud 

i deres respektive geografiske region. Tilsynet 
gælder både private, kommunale og regio-
nale døgntilbud og en række dagtilbud for 
både børn og voksne. Reformen vil betyde, at 
hverken kommuner eller regioner fremover vil 
komme til at føre tilsyn med sig selv.

Med reformen sættes også fokus på at doku-
mentere tilbuddenes sociale indsats. Det sker 
blandt andet ved hjælp af en ny kvalitetsmodel, 
som Socialstyrelsen er i færd med at udarbejde.

Fyraftensmøder
Ib Poulsen har på ni fyraftensmøder rundt om i 
landet sat fokus på de store ændringer og skær-
pede krav, reformen vil føre med sig. 

Fyraftensmøde i Odense.

Det nye Socialtilsyn.  
Hvad vil det betyde?
Af Susanne Thorsager, Socialt Lederforum

Socialt Lederforum har afholdt en række fyraftensmøder om 
det nye Socialtilsyn, som træder i kraft fra januar 2014. Men 
hvad vil tilsynsreformen betyde for det enkelte tilbud? Socialt 
Lederforums direktør Ib Poulsen, som har deltaget i noget af 
Socialstyrelsens forberedende arbejde om tilsynsreformen, vil 
komme nærmere ind på de forandringer, som det nye Socialtilsyn 
vil føre med sig. Samtidig har et af Socialt Lederforums 
medlemmer svaret på spørgsmål, der skal gøre os klogere på, 
hvad der er af forventninger til reformen ude blandt tilbuddene.

Ib Poulsen forklarer, hvad det 
nye Socialtilsyn vil betyde:
Det nye Socialtilsyn bliver kon-
kret, ansvarligt og med klare 
krav til kvaliteten.

Der indføres krav om, at 
sociale tilbud skal dokumen-
tere resultaterne af deres 
indsats. Der vil blive opstillet 
faglige indikatorer for kvalite-
ten i sociale tilbud, så der sik-
res et godt grundlag for at føre 
tilsyn og for at understøtte den 
faglige udvikling i tilbuddene.

Som eksempler på sådanne 
kvalitetsindikationer nævnes 
borgernes trivsel, faglig udvik-
ling i tilbuddet og match mel-
lem målgruppen i tilbuddet og 
medarbejderkompetencer.

Tilsynsreformen indeholder 
en række konkrete punkter, 
som skal øge kvaliteten og 
fagligheden på opholdssteder, 
private og kommunale tilbud 
til de børn og unge, der har 
det sværest.

Og så skal de forskellige tilbud 
fremover kunne dokumentere 
deres faglighed og metoder. 
Netop dette tiltag kommer 
virkelig til at betyde meget for 
synliggørelsen af kvaliteten 
og effekten af indsatsen. Ib 
Poulsen uddyber:
- Nu stiller man krav til ste-
derne med en klar besked: 
hvis I siger, I er så gode til at 
tage jer af mennesker med 
alvorlige funktionsnedsæt-
telser - hvad er det så, I kan? 

hvordan er jeres personale 
uddannet, og hvilke metoder 
bruger I?

Han mener, der i alt for lang 
tid har været for mange skålta-
ler og tomme løfter fra poli-
tikernes side, når det gælder 
landets tilbud til mennesker, 
der har behov for en speciali-
seret indsats.

Tilsynsreformen indeholder 
blandt andet også en whistle-
blower-funktion, hvor bebo-
erne på tilbud, opholdssteder, 
pårørende og medarbejdere 
kan henvende sig, hvis de har 
mistanke til kritisable forhold.

Fokus på faglighed og resultater
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Spørgsmål og svar
Men hvad siger dem, det hele drejer sig om?  
Dem, som skal tænke det nye Socialtilsyn ind i 
deres praksis?
Vi har stillet 6 spørgsmål til et af vores med-
lemmer, som er blevet besvaret af lederen af 
det pågældende botilbud.

1.  Hvad vil reformen betyde  
for jeres tilbud i dagligdagen?

Det vil betyde en del ekstra arbejde, da vi skal 
godkendes igen inden for 2 år.  Vi har i forve-
jen haft et grundigt tilsyn fra den kommune, 
vi bor i, så jeg tror ikke, det vil betyde de store 
ændringer for os.
Det er en spændende udfordring, at skulle 
arbejde ud fra en karakterskala for pædago-
gisk arbejde. 
Hos os vægter vi højt, at pædagogerne har tid 
til at være sammen med de unge både i grup-
per og en til en. Vi håber ikke, at vi skal udføre 
en masse ekstra skrivearbejde til tilsynet, som 
så går fra de unge. 

Vi håber, at tilsynsbesøgene hos os vil være 
dialog baserede, dvs. de kommer og sætter 
sig ind i vores måde at arbejde på (drive vores 
botilbud), og derefter foreslår relevante fag-
lige tiltag, som vi kan arbejde videre med. 

2.  Er der behov for en tilsyns
reform? (hvorfor/hvorfor 
ikke)?

Ja, det mener vi, der er for at få sat ens fokus 
på kvalitet og faglighed på landsplan.
Vi håber, at der bliver stillet samme krav til 
vurdering af de private og de offentlige tilbud 
på landsplan.
Så kan vi i højere grad synliggøre vores 
kvalitet som privat botilbud og dermed vores 
berettigelse i fremtiden. 

3.  Har det betydning,  
at det er uvildigt?

Ja, det har betydning, at det er uvildigt. Det 
skulle gerne sikre en større ensartethed samt 
kontinuitet på landsplan. 

4.  Hvad tror du, der vil være  
af positive og negative  
konsekvenser?

De positive konsekvenser:- Højere kvalitet 
samt faglighed. Flere løste opgaver for skatte-
borgernes penge.  Det positive er, at vi får det 
samme tilsyn i hele landet, hvis det fungerer 
efter hensigten.

Det, der er skrevet under målgruppe, meto-
der og resultater (tema 2 og 3) mener jeg, er 
gode intentioner, som gerne skulle være med 
til at øge fagligheden på vores institutioner i 
Danmark.

De negative konsekvenser:- Jeg har forstået, 
at det stadigvæk er kommunerne, der skal stå 
for den enkelte handleplan omkring borgeren, 
som er anbragt på institutionen, og følge op 
på handleplanen. Samtidig har jeg forstået 
at tilsynet skal vurdere udviklingen for den 
enkelte borger på institution herunder effekt-
måling (karakterer). Det er vigtigt, at tilsynet 
har forståelse for borgerens udvikling (mål), 
som kommunen stiller krav om til institutio-
nen, så der bliver målt på de samme udvik-
lingssæt.

De handleplansmål, som kommunerne fortsat 
skal stå for, kan være forskellige fra tilsynets 
handleplansmål. Dette er et dilemma, som jeg 
mener, man skal være opmærksom på.

Man kan sige, at det er en stor reform, og der 
er mange ting, der skal holdes styr på. Jeg 
synes, man har sat sig mange gode mål, men i 
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Hvis der er spørgsmål 

vedrørende det nye Socialtilsyn, 

er man velkommen til  

at kontakte Ib Poulsen på 

email: ib@socialtlederforum.dk

Aktuelt 
– Socialt Lederforum informerer

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

Relevante bøger er udkommet
Socialt Lederforum har modtaget to nye bøger. Den ene fra Ringsted Kommune og den anden fra Aka-
demisk Forlag. Det er begge relevante bøger, som vi vil anbefale.

Den forståelse af handicapbegrebet, som myndigheder og  
institutioner møder mennesker med funktionsnedsættelse  
med, har afgørende indflydelse på deres liv. Derfor er det  
vigtigt, at professionelle, politikere, forskere, administratorer  
og beslutningstagere reflekterer over deres forståelse af  
begrebet handicap, og hvordan de beskriver og anvender  
det i deres arbejdspraksis. 

Bogen henvender sig til studerende, undervisere, fagpersoner, 
forskere og beslutningstagere, som beskæftiger sig med men-
nesker med handicap og handicap som samfundsfænomen. 

Redigeret af: Inge Storgaard Bonfils, Birgit Kirkebæk,  
Leif Olsen & Susan Tetler
Udgivet af Akademisk Forlag

Det er Ringsted Kommune, der præsenterer bogen, som er  
fyldt med dejlige beretninger, flotte billeder og lækre opskrifter 
fra Café Ingeborgs projekt ”Glad Mad – Gladere Ældreliv”.

Bogen viser, hvor meget livsglæde, der kan komme ud af  
at turde gøre tingene anderledes, og hvad troen på, at alle  
mennesker har ressourcer, kan betyde.

Redaktion: Anne Woergaard Mikkelsen 
Udgivet af Ringsted Kommune

Handicapforståelser
- Mellem teori, erfaring og virkelighed 

Café Ingeborg
– en social kogebog 

praksis kan det blive vanskeligt at nå at udføre 
den mængde arbejde, man har sat sig for. Jeg 
håber, at man evaluerer undervejs og justerer 
på de mål, man har sat sig.

De 49 sider vi har gennemgået er på mange 
måder konkrete og gennemarbejdede, og 
tydeliggør tilsynets mål med det fremtidige 
samarbejde, der nu skal etableres. Jeg håber, 
at tilsynet vil evaluere på det, der ikke funge-
rer og rette til.

5.   Hvad mener du om  
kvalitetsmodellen?

Overordnet set er kvalitetsmodellen god. 
Jeg mener, den er klar, god og retningsgi-
vende for kvaliteten på det enkelte bosted. 
Karaktergivningen er vi spændte på, hvordan 
den skal fungere. Det er vigtigt, at de hand-
leplaner, vi i øjeblikket arbejder med for den 
enkelte borger, bliver grundlaget for karakter-
givningen.

Det er ok, som beskrevet, at der skal under-
rettes til hinanden, hvis der er bekymrende 
forhold, og det er også vigtigt, at der er et 

samarbejde mellem tilsynet, kommunen og 
det pågældende sted omkring det, at man er 
enige om de mål, der skal nås på institutionen.

6.   Hvad tænker du om Whistle
blower ordningen?

Jeg synes, det er en god idé, at man kan ringe 
ind og fortælle om bekymrende forhold, som 
der vil blive taget hånd om. Det kan være 
svært for ledelsen på det pågældende sted 
ikke at kunne forsvare sig overfor relevante 
problemstillinger, der er rejst, da det sker 
anonymt.
Men hvordan får ledelsen på en institution 
mulighed for at forsvare sig omkring forhold, 
som ikke er i orden, eller som er anmeldt ano-
nymt, inden det er for sent? Er der her taget 
højde for ledelsens retssikkerhed? Hvordan 
forholder man sig i tilsynet til dilemmaer og 
tvivlsspørgsmål, som kan opstå i Whistleblo-
wer ordningen?

Jeg synes samlet set, det er meget positivt, at 
man får et ens tilsynskoncept for hele landet. 
Det håber jeg vil højne hele vores område 
fagligt og kvalitetsmæssigt. 

?
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E-boghandel  Bøger  ·  Tidsskrifter  ·  DVD’er

Social Viden 

Fra overlevelse til 
overskud 
 
Af Henrik Krogh 
 
Når livet er ren kong fu …
Bedst som man er optaget af én 
opgave, angribes man bagfra 
af to nye. Den ene kommer på 
mail og den anden på mobilen. 
Så åbner der sig en lem i loftet, 
og ned på skrivebordet dumper 
en organisationsændring. 

Alligevel er der en gruppe 
mennesker, som på trods af 
krævende og belastende jobs 
stortrives midt i travlheden. 
Deres personlige overskud er 
stort, og deres livskvalitet er 
høj – det er dem, der kaldes de 
langtidsfriske. Hvordan gør de? 
Og måske vigtigst af alt – hvad 
kan vi lære af dem? 

- Bliv inspireret af cases fra det 
virkelige liv og få den nyeste 
viden om trivselsstoffer i hjer-
nen.
  
□
Udgivet 2009
Lindhardt og Ringhof Forlag
Kr. 299,-

HAPPY HOUR  
FRA 8 TIL 16 

Af Alexander Kjerulf

Vågner du træt op mandag 
morgen og tænker »åh nej, 
endnu en arbejdsuge?«
Mangler dit arbejdsliv energi, 
humør, engagement og moti-
vation? Har du set for mange 
kolleger slæbe sig gennem 
arbejdsdagen uden glød?

Happy hour fra 8-16 er til alle, 
som gerne vil have det sjovere 
på jobbet. Ansatte og ledere. I 
det private og det offentlige. På 
store og små arbejdspladser. 
Arbejdsglæde gør ikke bare job-
bet sjovere, du får også mere 
fra hånden, du får mere succes, 
undgår stress og får mere 
livsglæde og energi - også uden 
for jobbet.

□
Udgivet 2009
Jyllandspostens Forlag
Kr. 199,-

Ansvar for  
andres liv (DVD)
 

DVD’en er et portræt af 
hverdagen på Bo- og Ser-
vicecentret Følstrup i Nødebo 
i Nordsjælland. Vi følger fire 
udviklingshæmmede beboere, 
medarbejdere, pårørende og 
arbejdskolleger omkring dem.
Vi ser på deres forsøg på at 
kommunikere deres ønsker til 
omverdenen. Bliver de forstået? 
Har personalet redskaberne til 
at nå dem?

DVD’en henvender sig til stu-
derende inden for det sociale 
område og det sundhedsmæs-
sige område.
DVD’en indeholder desuden to 
andre film. Den ene handler om 
fest på Følstrup og den anden 
er et interview med Sytter Kri-
stensen, formand for landsfor-
eningen LEV.

□
Udgivelsesår: 2008
Batavia Media
44 minutter
Kr. 300,-

Innovation  
og ledelse
 Hjernen som medspiller

Af Kjeld Fredens 

Den kompetente leder er sin 
egen læremester, før han er 
andres. Ledelse skal trænes, 
men vil du blive din egen 
læremester, uanset hvad du 
leder, skal du have indblik i din 
særlige måde at tænke på. 

Innovation og ledelse; hjernen 
som medspiller retter opmærk-
somheden mod lederens hjerne 
og de kognitive kompetencer, 
der ligger bag lederens opleve-
tænke-handleevne.
Bogen giver et nyt syn på 
tænkning og imødekommer et 
behov for at tænke fremtiden 
på nye måder. 

□
Udgivet 2009
Forlaget Academica
Kr. 335,-

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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Genopfindelsen 
af den offentlige 
sektor

Af Dorthe Pedersen, Holger 
Højlund og Carsten Greve

Den offentlige sektor genop-
findes i disse år. Vi er vidner til, 
at en ny offentlig sektor bliver 
skabt og såvel interne som 
eksterne grænser nedbrydes, 
reformuleres og genopbygges. 

Genopfindelsen handler om at 
give kendte begreber nyt ind-
hold og lægge nye begreber til 
billedet af den offentlige sektor, 
mens atter andre begreber helt 
udfases. Genopfindelsen ligger 
ikke i et nyt design eller en 
klar reform-idé, men snarere i 
sprækkerne, spændingerne og 
de strategiske valg, der følger 
af en stadig mere flydende og 
internt differentieret sektor, som 
sættes under pres.

□
Udgivet 2008
Børsens Forlag
Kr. 299,-

Stresshåndtering 
på arbejdspladsen
Af Marianne Boje Andersen

I bogen gennemgår forfatteren 
en række værktøjer og frem-
gangsmåder, der kan hjælpe 
den enkelte virksomhed i 
arbejdet med trivsel og stress-
bekæmpelse.

Når en medarbejder går 
ned med stress, kan det ofte 
skyldes, at der er et stressende 
miljø i virksomheden. Det 
gælder derfor om at skabe en 
arbejdsplads, hvor trivsel og 
det psykiske arbejdsmiljø er i 
højsædet.

Bogens første del giver bag-
grunds- og generel viden om 
stress og stressmestring på 
det personlige plan og sluttes 
af med et afsnit om psykisk 
arbejdsmiljø.
Bogens anden del beskriver 
konkret og ved hjælp af en lang 
række redskaber den proces, 
som en virksomhed eller 
organisation skal igennem for 
at arbejde seriøst med forebyg-
gelse af stress.
□
Udgivet 2009
Forlaget Frydenlund
Kr. 249,-

Sidste chance: 
Bestil en bogpakke!

Eboghandlen Social Viden har 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 for praktikere af prak-
tikere for 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 ansvarshavende redaktør  
Ib Poulsen på ib@socialtlederforum.dk 
 
 

Med venlig hilsen

SOCIAL UDVIKLINGs redaktion
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