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Hvordan ved vi, at vi gør det rigtige for dem, der har det svært?

I ønsket om at gøre det bedste for de mennesker, der er i tilbud til mennesker med 
særlige behov, søger vi hele tiden viden om, hvad der virker bedst. Men i jagten på 
nye metoder risikerer vi at overse, at det, vi gør i dag, måske virker lige så godt som 
nye evidensbaserede programmer – eller bedre? Vi ved det ikke med sikkerhed.

Vi vil så gerne gøre det godt – gøre det rigtige – så mennesker med særlige 
behov får den rette støtte til at blive mere selvstændige og blive herre i eget liv.  

Der er i disse år stort fokus på, at vi skal kunne teste og måle indsatser af alle typer. 
Formålet er at se, om det, vi gør, virker. Kort sagt, om der er en effekt. En effekt kan 
i denne sammenhæng forstås som den forskel, en indsats gør – f.eks. en voksen, 
der bor i et botilbud set i forhold til, hvordan hun ville have haft det, hvis hun bo 
levede alene.  Effekten er kort sagt den betydning, indsatsen har. Eller det vil sige: 
Effekter er betydning, vi håber, indsatser har, for det er svært at måle effekt.

Det kan være svært at måle omsorg og livskvalitet, og måske er det årsagen til, at 
mange politikere og forskere i dag har et særligt øje på de såkaldte evidensbase-
rede programmer. Evidensbaserede programmer er en fællesbetegnelse for vel-
dokumenterede og gennemtestede indsatser, der har vist sig at virke positivt for 
målgruppen. Samtidig er tommelfingerreglen, at evidensbaserede programmer 
består af velbeskrevne metoder og fremgangsmåder, der eksempelvis gør det 
muligt at overføre et program fra et land til et andet – mere eller mindre præcist.

Ofte er disse programmer testet i udlandet, USA eksempelvis. Det er de bl.a., 
fordi man i udlandet har arbejdet med denne tilgang til det sociale arbejde i læn-
gere tid, end vi har i Danmark. For os herhjemme er det derfor nærliggende, hvis 
ikke næsten en etisk forpligtigelse, at skele til de erfaringer, udlandet har gjort sig 
med konkrete indsatser, der ser ud til at virke.

Men hvordan ved vi, om en testet indsats, et evidensbaseret program eksempel-
vis, virker bedre end det, der allerede bliver gjort, men som endnu ikke er testet? 
Altså groft sagt, om det, der er testet til at virke godt i Texas, virker bedre end det, 
der allerede bliver gjort i Tårnby Kommune? Hvad nu, hvis det der allerede bliver 
gjort, faktisk er bedre?

Jeg mener, vi står i et dilemma, når vi skal prioritere mellem indsatser, der alle-
rede er undersøgt, og indsatser, som ikke er undersøgt, men som vi bruger i dag. 
Samme dilemma ser jeg i forhold til at prioritere mellem indsatser, der er lette 
at måle og indsatser, der er svære at måle. Vi skal passe på med ikke at erstatte 
nuværende praksis bare, fordi den endnu ikke er testet. Og vi skal ikke tro, at alt 
kan testes lige præcist. Der er brug for redskaber til at dokumentere, hvad der på 
nuværende tidspunkt bliver gjort – ikke mindst for at undgå, at vi erstatter gode 
indsatser med nye indsatser, blot fordi de nye er testede og dokumenterede.

Jeg håber, alle får en god sommer og får tid til at reflektere lidt over de mange 
dilemmaer, der er i vores felt.
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Projekt medborgerskab
Af Sarah Kjær

I artiklen fortælles om Stefanshjemmets projekt medborgerskab, 
der tager sit teorietiske afsæt i Antonovskis mestringsbegreb om 
begribelighed, håndterbarhed og meningsfuldhed.
 

Etisk Dialogforum – styrket etik 
i den offentlige indsats
Af Jørgen Rasmussen, Lisbeth Broberg og  Jonna Andersen 

I artiklen fortælles om Etisk Dialogforum, som er et lokalt etisk 
råd i Slagelse Kommune. Rådet diskuterer borgersager og tager 
politiske temaer op fra et moralsk og etisk perspektiv.

Refleksioner fra landsmødet 
Af Ditte Sørensen 

Artiklen giver et lille indtryk af nogle lederes tanker og 
refleksioner i forbindelse med Socialt Lederforums landsmøde.

Brugerindflydelse på dagsordenen
Af Ditte Sørensen 

I artiklen orienteres om et elektronisk spørgeskema BINDEKS, der 
sætter fokus på status for brugerindflydelsen i botilbud.

Ny pædagoguddannelse 
– i tæt samarbejde med praksis 
Af  Susanne Tellerup 

Artiklen fortæller om den nye pædagoguddannelse, dens nye 
kompetencemål og specialisering.
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Projekt  
medborgerskab 
Af Sarah Kjær, pædagog på Stefanshjemmet

Resume: 
I artiklen fortælles om Stefanshjemmets projekt 
medborgerskab, der tager sit teorietiske afsæt i 
Antonovskis mestringsbegreb om begribelighed, 
håndterbarhed og meningsfuldhed.
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Indledning
Stefanshjemmet har med projekt medborgerskab 
valgt at rette særligt fokus mod beboernes ret til 
og mulighed for at definere og mestre deres eget 
gode liv.
For hvad er medborgerskab, når man har et 
fysisk handicap og/eller har pådraget sig en svær 
hjerneskade og dermed er afhængig af andres 
hjælp til alle dagens og livets gøremål?
Vi stiller os i projekt medborgerskab i en under-
søgende position, hvor vi i teori og praksis udfor-
sker vore egne handlemåder i forhold til at støtte 
beboerens medborgerskab.

Harago – en beboer  
på Stefanshjemmet
Jeg er pædagog på Stefanshjemmet og starter 
min arbejdsdag med at gå ind i Haragos lejlig-
hed. Harago har boet på Stefanshjemmet i flere 
år, efter hun i 1992 pådrog sig en hjerneskade i 
forbindelse med et trafikuheld. Harago har som 
de andre beboere på Stefanshjemmet brug for 
livslang støtte til alle dagens og livets gøremål. 
Harago har intet verbalt sprog, men er tydelig i 
sit udtryk, og jeg er ikke i tvivl, når hun vælger til 
og fra. Det er vigtigt for Harago at være pæn, og 
Haragos familie har sørget for, at hun i sin lejlig-
hed har smykker og makeup.

Et øjebliksbillede af  
Haragos morgen
Harago tager imod mig med et morgenfriskt smil. 
Jeg fortæller hende, hvilken dag det er og synlig-
gør med billeder som visuelt orienterende mate-
riale på hendes Ipad, hvad hendes dag kunne 
bringe. Harago nikker og er klar til dagens første 
gøremål. Harago liftes i sin kørestol og hjælpes 
ud foran vasken. Hun kigger længe på sig selv og 
derefter afventende på mig. 

Jeg guider hende igennem 
morgenseancen. Støtter hende i at 
igangsætte og vedholde aktivitet,  
og jeg har inden begrænset 
udefrakommende stimuli for at  

give Harago de bedste betingelser  
for at udføre handlingerne selv.

Da Harago er færdig med at vaske sig, finder jeg 
to bluser fra hendes skab. Hun ser på dem længe 
og derefter på mig. Jeg fortæller hende, at jeg 
synes, de begge er flotte, og at hun skal vælge, 
hvilken en hun vil have på i dag. Hun tager 
hånden frem og vælger den sorte med sølvtråde 
med et smil. Jeg finder Haragos øjenskygge 
frem, og hun får også her to valgmuligheder. Det 
samme med smykker og læbestift. 
Harago ser på sig selv i spejlet og smiler bredt. I 
dag med sølvglinsende bluse, lys øjenskygge og  
læbestift samt et fint sort smykke, der passer til. 
Hun er klar til dagen.

Medborgerskab når man er afhæn-
gig af hjælp i alle livets forhold
Ovenstående er et øjebliksbillede af Haragos 
hverdag på Stefanshjemmet. En hverdag, hvor 
begrebet medborgerskab er sat i spil. For hvad 
er medborgerskab, når man, som Harago, har 
pådraget sig en svær hjerneskade og er afhængig 
af andres hjælp til alle dagens og livets gøremål?

Medborgerskab, som  
et samfundsbegreb
Der er i dag både nationalt og internationalt på 
forskellig vis sat fokus på begrebet medborger-
skab. Dette kan ses i samfundsdebatter, i sund-
hedsforskning og i forskellige former for orien-
teringer inden for en række landes sundheds-, 
social- og handicappolitiske bestræbelser.

I den danske servicelov skrives i §81 stk. 3+4, 
at formålet med støtten er: 

”at forbedre mulighederne for den enkeltes 
livsudfoldelse gennem kontakt, tilbud om 
samvær, aktivitet, behandling, omsorg 
og pleje samt at yde en helhedsorienteret 
indsats med et servicetilbud afpasset den 
enkeltes særlige behov i egen bolig”  
(www.retsinformation.dk)
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I FN’s internationale handicapkonvention skrives i 
artikel 10, at deltagerstaterne bekræfter på ny: 

”…at ethvert menneske har en naturgiven 
ret til livet, og skal træffe alle nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at personer med 
handicap effektivt kan nyde denne rettighed 
på lige fod med andre.” (www.dch.dk)

Ligeledes manifesterer det sig i Aarhus Kom-
munes målsætninger, som Stefanshjemmet har 
driftsoverenskomst med. Aarhus Kommune har 
til mål at fremme medborgerskab for de mest 
udsatte borgere, og voksenhandicapindsatsen 
skal styrke den enkelte borgers muligheder for at 
realisere personlige ønsker til livsudfoldelse og 
øget livskvalitet gennem arbejde, undervisning, 
træning, udvikling og omsorg.

Indsatsen skal give borgere med nedsat 
funktionsevne:

•  Større indflydelse på egen livssituation
•  Viden om samfund, demokrati og med
borgerskab

•  Større mulighed for at sætte ord på og 
udleve drømme

•  Være en aktiv og anerkendt del af sam
fundet og bidrage til  øget mangfoldighed 
og rummelighed

•  Større selvværd, tilfredshed, selvstændig-
hed og livsglæde

•  Egen identitet og større selvforståelse
(www.specialundervisningsnetvaerket.dk)

Medborgerskab  
på forskellige niveauer 
På Stefanshjemmet arbejdes der med begrebet 
medborgerskab på forskellige niveauer. Over-
ordnet har Stefanshjemmets ledelse defineret, at 
opgaven er ”at fremme den enkelte borgers magt 
over og mestring af eget liv med henblik på størst 
mulig livskvalitet” (www.stefanshjemmet.dk)

Med udgangspunkt i hvilke borgere, der mod-
tager den pædagogiske støtte, gradueres og 
anvendes begrebet, så det giver mening for den 
enkelte. 
 

Medborgerskab kommer  
forskelligt til udtryk

For Harago synes det at give mening 
og øget livskvalitet, at rammerne (den 
neuropædagogiske tilgang) bliver skabt, 
så hun selv er i stand til at deltage i 
egenomsorg og vælge tøj, smykker og 
makeup, der har betydning for hende. 

For en anden borger med andre forudsætninger 
vil det måske give mening at deltage aktivt i bru-
gerråd, og den pædagogiske indsats vil være at 
støtte op om og skabe rammerne for det. 
Det meningsfulde liv med livskvalitet er indivi-
duelt, og det er den enkelte beboer, der definerer 
med udgangspunkt i værdier, livshistorie, ideer til 
og ønsker for egen livsførelse.

Projekt medborgerskab – ret og 
mulighed til mestring af eget liv
Stefanshjemmets ledelse har med projekt 
medborgerskab valgt at rette særligt fokus mod 
beboernes ret og mulighed for at definere og 
mestre deres eget liv. I projektet deltager jeg som 
projektkoordinator, en medarbejder og en beboer 
fra hver af de 4 bo-enheder. Projektet strækker 
sig over et år og skal evalueres juni 2014.

Projektets teoretiske udgangspunkt er Aaron 
Antonovskys (2000) salutogenetiske teori om 

I praksis kan dette bl.a. ses ved: 

• Indflytningssamtale
• Brugerinterview
• Beboermøder
• Brugerråd
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oplevelse af sammenhæng. Oplevelse af sam-
menhæng skabes gennem erfaringer og frem-
mes af livsoplevelser med oplevelsen af begribe-
lighed, håndterbarhed og meningsfuldhed. 

Ved at anvende de tre komponenter i tilrettelæg-
gelsen og udførelsen af den pædagogiske praksis 
skabes muligheden for at støtte den enkeltes 
medborgerskab samt oplevelse af at mestre. 

Begribelighed
For mennesker med svære kognitive problema-
tikker og nedsat hukommelse kan det være en 
udfordring at opnå oplevelsen af begribelighed. 
Begribelighed omhandler, i hvilken udtrækning 
man oplever ydre og indre stimuli fornuftsmæs-
sigt begribelige. 

Med en hverdag med mønstre, rutiner og forud-
sigelighed samt en ensartet neuropædagogisk 
tilgang med daglig orientering ved hjælp af Ipad, 
kalender, tavle, livslinje, væg med øjebliksbille-
der, dagbog m.m. kan oplevelsen styrkes.

Håndterbarhed
I håndterbarhedskomponenten udarbejdes 
neuropædagogiske strategier med udgangspunkt 
i den enkelte borgers ressourcer for derved at 
tilpasse kravene/udfordringerne til den enkeltes 
formåen.  Dette for at tilpasse belastningsba-
lancen, så det enkelte menneske ikke gentagne 
gange oplever, at kravene, der stilles, overstiger 
de ressourcer, den enkelte har til rådighed.
Brugen af kompenserende velfærdsteknologiske 
løsninger drøftes ligeledes under håndterbar-
hedskomponenten. 

Meningsfuldhed
I komponenten ”meningsfuldhed” garanteres 
dialog med borgeren. Vi får her viden, der sikrer, 
at vores støtte/tilgang tager udgangspunkt i den 
enkeltes værdier, livshistorie, behov og ønsker. 
For at opnå følelsen af meningsfuldhed må 
muligheden for delagtiggørelse og deltagelse 
være til stede. Den enkelte må have en følelse af 
medbestemmelse, og en oplevelse af, at deres 
indsats har betydning. Vi har i komponenten 
meningsfuldhed fokus på den enkeltes kommu-
nikation, og opgaven er at skabe de bedst mulige 
betingelser for at ytre sig. 

Nye metoder under udvikling

Ved i projekt medborgerskab at arbejde 
systematisk med Antonowskys teori om 
oplevelse af sammenhæng i såvel teori som 
praksis udvikles og afprøves nye metoder  
til at støtte den enkelte beboers 
medborgerskab samt til at mestre livet.

Ønsket er med fælles teoretisk viden og fælles 
mål at kunne højne kvaliteten af borgernes tilbud. 
Dette ved i faglig dialog ud fra teorien at skabe 
en fælles forståelse af borgerne, og derved skabe 
en ensartet begribelig og håndterbar tilgang med 
udgangspunkt i den enkeltes behov og ønsker.
 
Vi kan som ansatte have en forestilling om, hvad 
der vil være mest hensigtsmæssigt, og med hvil-
ket formål den pædagogiske handling skal udfø-
res, men det er først i den direkte interaktion med 
borgerne, det bliver synligt, om den pædagogiske 
handling har nogen værdi for den enkelte. 
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Etisk Dialogforum  
- styrket etik i den 
offentlige indsats 
Af Filosof Jørgen Rasmussen, Udviklingskonsulent Lisbeth 
Broberg og Udviklingsleder Jonna Andersen, Center for 
Handicap, Psykiatri og Misbrug i Slagelse Kommune. 

Resume: I artiklen fortælles om Etisk Dialogforum, som er et lokalt etisk råd i 
Slagelse Kommune. Rådet diskuterer borgersager og tager politiske temaer op 
fra et moralsk og etisk perspektiv.

Etisk Dialogforum har sat det etiske perspektiv 
i system i behandlingen af særlig komplekse 
borgersager og har styrket den etiske kvalitet i 
dialogerne, i beslutninger og handlinger samt 
den relationelle koordinering mellem aktørerne.

Den Etiske Metode, som er udviklet af konsu-
lentfirmaet Etikos, er både implementeret på 
udfører- og myndighedsniveau samt i Etisk 
Dialogforum. Implementeringen af metoden 
har derved vundet langt større organisatorisk 
udbredelse end forudsat i projektets oprindelige 
mål, som kun vedrørte Etisk Dialogforum.
Det samme gør sig gældende med typen af 
sager til drøftelse i Etisk Dialogforum. Disse 
er udvidet fra komplekse borgersager til også 
at omfatte politiske temaer. Frontpersonalets 
direkte arbejde med borgerne hviler ligeledes 

på refleksioner og drøftelser ud fra den Etiske 
Metode. Målet om at sætte etikken i system er 
således realiseret.

Arbejdet med den Etiske Metode er imidlertid 
en kompetence, som det tager lang tid at tilegne 
sig. Her er ikke tale om et praktisk værktøj – 
f.eks. et økonomistyringssystem – hvor lærin-
gen primært er faktuel. Etikken stiller derimod 
høje krav til den enkelte medarbejders evne til 
refleksion og analyse. At arbejde ud fra et etisk 
afsæt til styrkelse af den etiske kvalitet og tillid 
mellem aktørerne er således et fortløbende 
arbejde, hvor målet om etisk kvalitet altid vil 
være aktuelt. Den etiske kompetence udvikles 
over hele livet og består af en kombination af 
livsklogskab og teoretisk viden om de forskel-
lige etiske perspektiver.

Erfaringsboks
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Etisk Dialogforum  
og lidt introduktion 
Etisk Dialogforum blev dannet i 2012 i Center for 
Handicap, Socialpsykiatri og Misbrug i Slagelse 
Kommune. Det er et slags lokalt etisk råd, som 
diskuterer borgersager og tager politiske temaer 
op fra et moralsk og etisk perspektiv.

Det Etiske Dialogforum Slagelse tog sin spæde 
start i 2012, hvor Slagelse og Vejle Kommuner via 
projektmidler og i regi af Videnscenter for Vel-
færdsledelse indgik i et samarbejde med konsu-
lentfirmaet Etikos om udvikling af en etisk tænk-
ning på det specialiserede socialområde. Dette 
samarbejde har resulteret i forskellige udgaver af 
et etisk dialogforum i de to kommuner.

Interessen for at udvikle et Etisk Dialogforum 
opstod i en erkendelse af, at arbejdet med 
mennesker på det specialiserede socialom-
råde rummer mange etiske og holdnings-
mæssige dilemmaer. Når forskellige syn og 
holdninger til, hvad der er det rigtige og det 
gode mødes, er der sjældent én løsning, og 
etiske spørgsmål kan til tider føre lange og 
svære diskussioner med sig. Derfor må et 
nødvendigt valg overvejes nøje, inden man 
træffer beslutning om den gode handling.

Etisk Dialogforum bygger på en antagelse om, 
at myndighedsrådgiverne og de udførende 
virksomheder (frontmedarbejderne) kan have 
forskelligt syn på, hvilken indsats der er etisk for-
svarlig og ønskelig for borgeren. Måske vægter 
myndighedsrådgiveren retten til selvbestem-
melse, mens frontpersonalet vægter omsorgen 
for det sårbare liv – begge dele kan være lige 
rigtigt og forsvarligt. Og måske lægger borgeren 
vægt på noget helt tredje? 

I Slagelse mener vi, at etikken kan udfordre de 
enkelte faggruppers grundantagelser ved at bane 
vejen for mere viden og kendskab til hinandens 
verdener. Etikken kan desuden medvirke til at 
øge bevidstheden om vores egne og andres 

ståsteder, og den kan lære os at argumentere for, 
hvorfor vi mener og handler, som vi gør. Etikken 
kan også hjælpe, når der opstår uenighed i det 
tværgående samarbejde, og den kan fortælle, 
hvorfor én indsats bør foretrækkes frem for 
en anden. I det hele taget kan etikken forbedre 
arbejdet om og med borgeren, når man bevidst 
har etikken med i sine målsætninger, handlinger, 
begrundelser samt refleksioner sammen med 
borgerne eller kollegaer og samarbejdspartnere.

Formålet med  
Etisk Dialogforum
Formålet med Etisk Dialogforum er at sikre 
borgerne en ordentlig og grundig behandling 
af deres sag og politikerne et kvalificeret beslut-
ningsgrundlag ved at inddrage andre vinkler end 
blot det økonomiske, juridiske eller faglige. 

Etisk Dialogforum består af 15 medlemmer og er 
bredt sammensat af repræsentanter internt fra 
Slagelse Kommune, andre kommuner, organisa-
tioner, frivillighedsområdet og lægfolk. 

Vi har ansat en filosof som fast tovholder, som 
har ansvaret for såvel mødeledelsen, møde-
planlægning og mødefaciliteringen i forummet. 
Der afholdes 3-4 møder årligt af ca. fire timers 
varighed.

Den Etiske Metode
Grundstenene i Etisk Dialogforum er en etisk 
metode, som er udviklet af konsulentfirmaet Eti-
kos. Den Etiske Metode er en refleksionsmetode, 
der tydeliggør og bevidstgør det grundlag, som 
beslutninger træffes på. 

Formålet med den Etiske Metode er at opnå 
træning og kompetence i at anvende og 
mestre etisk refleksion til kvalificering af 
beslutninger og handlinger samt til analyse 
og vurdering af etiske dilemmaer og udfor-
dringer.

 

   Juni 2014 – 9



Etisk Metode bygger på tre etiske 
teorier og fire etiske principper

De tre etiske teorier er: 
 
1.  Nærhedsetikken – vores evne til  

at møde Den Anden:
                                          
•  Der findes etiske grundfænomener (tillid, talens 

åbenhed mm.), som udgør det absolutte grund-
lag for sammenhængende sociale livsformer.

•  I mødet mellem mennesker, med Den Anden, 
opstår nærhedsetikkens realisme om moralske 
kendsgerninger uafhængigt af vores vilje.

•  De etiske suveræne livsytringer opstilles sam-
men med en nødvendig etisk fordring, som skal 
dæmme op for de såkaldt ”kredsende” livsytrin-
ger (mistillid, misundelse, had…)

•  Det væsentligste er moralens udspring i de 
konkrete situationer frem for et fokus på normer 
og generaliserbare principper  

2.  Konsekvens- eller nytteetikken – Vores 
evne til at gå efter forskellige typer af 
gode konsekvenser:

 
•  Handlinger opnår moralsk værdi udelukkende 

ud fra deres tilknytning til handlingers konse-
kvenser og disses værdi

•  Den bedste handling er den, som frembringer 
mest godt eller mindst ondt af de forhånden-
værende alternativer

•  Fokus på det moralsk rigtige ligger i at forøge 
mængden af individuel lykke og social nytte 

3.  Pligtetikken – Vores evne til at danne og 
anvende den rationelle vilje: 

 
•  Moral handler om handlingers værdi uafhæn-

gigt af deres resultater                                                                
•  Der findes handlinger, man har pligt til at gøre 

hhv. pligt til ikke at gøre
•  Den rigtige handling kan være bedre end den, 

som gør en lykkelig
•  Moral drejer sig om nødvendighed og almengyl-

dighed – uafhængig af ønsker og tilbøjeligheder  

De fire etiske principper er: 

•  Integritet: 
Hensyn til psykisk og fysisk integritet: Vi må tage 
vare på mennesker og deres sociale sammen-
hænges muligheder for at skabe identitet i rum 
og tid 
•  Autonomi: 
Respekt for selvbestemmelse og sikring af den 
enkeltes basale frihed gennem enhvers mulighed 
for at bruge sine forskellige talenter ud fra sin 
selvforståelse. 
•  Værdighed: 
Anerkendelse af den anden som uerstattelig. 
Såvel som opnåelse af ens egen værdighed ved 
at se sig selv som en anden. 
•  Sårbarhed: 
Omsorg for det sårbare liv, som vi må indleve 
os i for at erkende, hvad det består i. Det betyder 
basalt en fordring om at tage vare på og beskytte 
det sårbare. 
 

Sagsforløbet i Etisk Dialogforum
Etisk Dialogforum kan ikke beslutte noget for 
nogen, og det er heller ikke en dommerkomité, 
som kan bestemme, hvad der er rigtigt eller for-
kert. Forummet ønsker at diskutere etiske spørgs-
mål på en måde, så muligheden for at kunne 
handle mere nuanceret efterfølgende styrkes. Og 
hvordan foregår det så? Først og fremmest ved, 
at man bringer etiske teorier og principper i spil i 
den aktuelle sammenhæng, og derefter anvender 
etiske teorier så præcist som muligt ud fra det 
pågældende dilemmas helt konkrete omstændig-
heder. Forbindelsen mellem de anvendte teorier 
og den konkrete sag udgør kernen i Etisk Dialog-
forums arbejde. 

Den etiske kompetence øges ved at udbrede 
viden og formidle viden om etisk refleksion i den 
offentlige indsats og arbejde.

Der tages udgangspunkt i en sagsfremstilling, 
som giver alle et overblik over sagens konkrete 
sammenhænge og udgør grundlaget for mødets 
tema og dilemma.
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Med afsæt i den Etiske Metode afdækker Etisk 
Dialogforum dagens tema og identificerer det 
etiske dilemma.

Et sagsforløb består af tre dele:
•  Forberedelser inden mødet, hvor alle 

bliver bekendt med det aktuelle etiske 
spørgsmål 

•  Selve mødet mellem dialogforummets 
medlemmer og dilemmaholder  
(evt. repræsentanter fra et bosted eller 
myndighedsafdeling)  

•  Den efterfølgende fase med forummets 
udtalelse og en evaluering fra bostedet  
om forløbet

Mødet afsluttes med at opsamle de rejste  
perspektiver, ideer og overvejelser og munder 
ud i nogle anbefalinger i forummets udtalelse. 
Udtalelsen er ikke en løsning, men en opstilling 
af nogle bud på de involveredes arbejde frem-
over.

Efter selve projektperioden skal det etiske dialog-
forum nu forankres i kommunen, hvilket betyder, 
at vi håber, at de øvrige velfærdsområder i Sla-
gelse Kommune kan se værdien i at udvide det 
etiske rum både inden for og uden for de kom-
munale siloers selvforståelse. 

Ved at sætte etik på dagsordenen på tværs af 
kommunens velfærdsområder mener vi, at et 
Etisk Dialogforum, som vi har i Slagelse og 
Vejle, kan vise sit værd som laboratorium for 
kommunens etiske sans i en udvikling af nye 
tilgange til de stående etiske udfordringer i 
velfærdssamfundets nuværende og kommende 
udformninger. 

For yderligere oplysninger om Etisk Dialogfo-
rum kontakt: Udviklingsleder Jonna Andersen, 
jonna@slagelse.dk.

Hele projektet om velfærdsledelse findes på 
www.velfaerdsledelse.dk: ”Styrket samarbejde 
på det specialiserede socialområde”. 

To eksempler på Etisk Dialogforums arbejde:  
En politisk hhv. en borgersag: 

A)  I forbindelse med en politisk beslutning 
i Handicap- og Socialpsykiatriudvalget 
blev forummet bedt om en udtalelse ang. 
forsvarligheden af etablering af et kommu-
nalt stofindtagelsesrum. Der var opstået et 
dilemma om, hvorvidt man burde oprette 
dette omkostningstunge sted for at kunne 
reducere skader og dødsfald blandt stof-
misbrugere, eller om man skulle anvende 
andre socialpædagogiske midler, uden 
direkte at hjælpe dem til at indtage stoffer. 
Denne hjælp understøtter jo reelt et illegalt 
marked.

 

B)  Et botilbud bad forummet om en udtalelse 
ang. forsvarligheden i at donere en autistisk 
beboers legeme til videnskabelig forskning. 
Idet beboeren ikke selv kunne give sin til-
ladelse, opstod der et dilemma om, hvorvidt 
man kunne drage omsorg for beboerens 
integritet samtidig med, at man ønskede at 
donere hans legeme til opnåelse af ny vær-
difuld viden til gavn for det fælles bedste.    
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Landsmødet 2014  
Af Ditte Sørensen 

Resume:  
Artiklen giver et lille indtryk af nogle lederes tanker og 
refleksioner i forbindelse med Socialt Lederforums landsmøde.
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Refleksioner fra Landsmødet 
Den 27.-28. marts havde Socialt Lederforum 
landsmøde på Nyborg Strand.  Omkring 400 
ledere, stedfortrædere, gæster og samarbejds-
partnere deltog. Deltagerne blev inspireret af den 
lange række af foredrag, workshops, ideboder og 
ikke mindst af dialogen og samværet med hinan-
den.  Social Udviklings redaktion spurgte nogle 
af lederne om, hvad der fik dem i deres travle 
hverdag til at prioritere deltagelse i landsmødet 
eller rettere landsmøderne, for langt de fleste af 
dem, vi talte med, havde deltaget mange gange.  
Redaktionen spurgte også om, hvad der gjorde 
indtryk på dem i forhold til plenum-foredragene, 
hvad de ser som de største udfordringer på 
området, og hvad der kan være hjælpsomt for 
dem til at løfte disse udfordringer. 

Hvad får du ud af at deltage i 
landsmødet?
Thomas Holst peger på flere ting, der gør det 
frugtbart at deltage. Dels er det et godt program, 
og dels er det godt at møde andre kollegaer, og 
det er godt at komme ud og være væk fra hver-
dagen: 

”Programmets indhold gør, at vi kommer 
på forkant med forvaltning og politikere. 
Det gør det lidt nemmere for os at kunne 
komme til  at præge udviklingen. ”

Hanne Majdecki peger på det samme og frem-
hæver: 

”Her får vi altid det sidste nye.  Der sker 
hele tiden nyt med hensyn til lovgivning  
m.v.  Her kan vi afklare og få gode ideer.  
Det kan være med til at gøre min hverdag 
lettere. Det er dejligt. ”

Karl Kristian Schwartz understreger betydningen 
af mødet med mange kollegaer, nye bekendtska-
ber, nye kollegaer, at få en dialog, skabe netværk, 
gode foredrag til inspiration og energi – en kom-
bination af det faglige og det sociale.

Mette Boelt Kristiansen påpeger vigtigheden af 
at møde andre fra andre kommuner og at blive 
fagligt opdateret. Det er særligt vigtigt for hende, 
fordi hun kommer fra en lille kommune, og hvis 
hun skal føle sig som en del af noget større end 
hende selv, er det nødvendigt at deltage.

Hvilke oplæg har gjort  
størst indtryk på dig?

Hanne Majdecki peger på Anders Senecas oplæg 
om, at man godt kan være innovativ uden at 
være kreativ. Det var befriende at komme ind til 
aksen og budskabet om at sætte fokus på kerne-
opgaven i stedet for, at vi hele tiden skal finde på 
alt muligt nyt.

Thomas Holst peger på at Knud Aarups oplæg 
om, at viden skal komme borgeren til gavn, og at 
indsatsen skal gøre en forskel for borgeren som 
et vigtigt statement. Godt, at det bliver meldt ud 
politisk, at det er den vej vi skal, siger han. 

Karl Kristian Schwartz reflekterer med udgangs-
punkt i Steen Hildebrandts oplæg om bæredyg-
tig ledelse – ledelse med hjerte – over hvad det 
egentlig er, vi skal? 
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”Når New public manegement hele tiden 
ruller ind over os, og vi hele tiden skal 
dokumentere og dokumentere, og får 
pålagt metoder til styre økonomien, så er 
det forfriskende, at nogle siger, vi også skal 
have hjertet med os – at det ikke bare skal 
være teknokrati. Der er mange ting, man 
kan måle på, men vi arbejder jo også med 
livskvalitet – og hvem skal vurdere, hvad 
der er livskvalitet for Karen og Peter – der 
må vi i høj grad have hjertet med.”  

Selvfølgelig er det en del af fagligheden, at vi kan 
sige, hvad der virker, men ikke alt kan opgøres i 
tabeller, understreger han.

Lone Grangaard peger på, at udfordringerne i 
dag er mange, lederne er isolerede og er hin-
andens konkurrenter. Der gives ikke ved dørene 
med hensyn til videndeling. ”Vi mangler en 
fælles platform til at positionere, som Karen 
Klint også pegede på. Det er et problem, fordi vi 
skal være borgerens stemme, og den stemme er 

mere og mere utydelig, det er fordi vi er forsig-
tige, og vi er blevet fragmenterede.  Landsmødet 
kan være den manglende stemme, for her mødes 
vi om det faglige.”  

For Mette Boelt Kristiansen er der mange ting i 
oplæggene, der har gjort indtryk på hende.  Som 
Karl Kristian Schwartz er hun optaget af, hvordan 
området kan bevare hjerteligheden, når kravene 
til måling og dokumentation er dominerende.  
Hun er glad for at vide, at denne udfordring står 
hun ikke alene med og påpeger vigtigheden af 
at være en del af noget større – et fagligt fælles-
skab. Og samtidig kan hun ikke lade være med at 
påpege det ironiske i, at der skal forskes i, hvad 
der virker, når dem der er indenfor området godt 
ved, hvad der virker: 

”Det er godt at måle effekten af vores 
arbejde, men hvis bevillingerne bliver 
meget afhængige af effektmålene, kan det 
være problematisk,” advarer hun.
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Nævn nogle af de udfordringer, 
som tilbuddene står over for
Thomas Holst finder, at digitaliseringen er en 
stor udfordring. Han peger på, at forskellige love 
støder mod hinanden og giver som eksempel 
brugen af billeder og piktogrammer. Det er en 
udfordring, når borgeren har brug for understøt-
tende kommunikation, at billeder og piktogram-
mer kan ses som personfølsomme oplysninger, 
og de derfor ikke kan være fremme på f.eks. 
dagskalendere. Altså at det er uklart, om vi kan 
bruge disse til gavn for borgerne – det er en stor 
udfordring, betoner han.
 
Hanne Majdecki supplerer og understreger, at 
denne usikkerhed kan slå faglighed og dygtighed 
i stykker: 

”Det kan også skabe konflikter med 
pårørende, og det er simpelthen ikke 
ordentlig brugerhåndtering.”

Karl  Kristian Schwartz peger på, at udfordringen 
handler om at fastholde den udvikling, der har 
været gennem årene: 

”Udfordringen er at sikre, at vi  kan blive 
med at sørge for, at udviklingshæmmede 
har et værdigt liv – livskvalitet og selv- og 
medbestemmelse. Det er en udvikling fra 
klient til medborger – fra umyndiggørelse 
til borgernes muligheder.”

Lone Grangaard peger på udfordringer i forhold 
til inklusion og aktivt medborgerskab.  Men hun 
understreger, at det også giver anledning til 
refleksion over, hvorfor de skal inkluderes – hvor-
for er de det ikke allerede?  Hun peger på diskus-
sionen om frivillige: 

”Hvor vi måske har en tilbøjelighed til at 
tænke, at nu skal borgeren have nogle 
frivillige og ikke, at borgerne kan være 
frivillige og sætte fokus på, hvad borgerne 
kan bidrage med til nærmiljøet. Det er vi 
gået i gang med på Lindebjerg.”  

Hun fortæller om 2 borgere, som er frivillige i 
børnefilmklubben, hvor de deltager på lige fod 
med andre frivillige: 

”Det er sådanne initiativer, vi skal udvikle 
og have flere af. De udviklingshæmmede 
skal have lov til at bidrage til det samfund, 
som de er en del af ”, understreger hun.

Hvad kan være hjælpsomt til at 
løfte udfordringerne?
Hanne Majdecki peger på, at det er tid til, at 
nogen ser på alle de ting i lovgivningerne, der 
kolliderer med hinanden: 

”På den ene side vil man have en 
helhedsorienteret indsats, men må ikke 
udveksle information. Det hænger ikke 
sammen. Et andet eksempel er digital post, 
og at borgerne skal op til borgerservice, 
men vi kender dem jo, og man kan på den 
måde komme til at øve vold over for de 
svageste borgere.” 

Thomas Holst peger også  på dokumentation 
af indsatsen på en god og ordentlig måde som 
en stor udfordring. Det er spændende, men det 
fylder også meget, understreger han. 
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Karl Kristian Schwartz peger på usikkerheden af, 
hvor vi skal hen. Han frygter, at der lukkes for 
borgerens muligheder, og at den laveste fæl-
lesnævner bliver udgangspunkt for al service 
fremover.  Vi ved at:  ”Den gode udvikling kom-
mer nedefra og sker i dialog mellem borger og 
professionelle og andre engagerede mennesker:” 
Han fortæller om en borger, der vil gå til dans, og 
som efterfølgende får andre med sig.  Dermed 
opstår ideen om DM i dans: 

”Det skal der være plads til i fremtiden, og 
det kan jeg godt frygte, at der ikke bliver. 
Derfor kunne jeg lide Steen Hildebrandts 
påpegning af civil ulydighed. Det skal der 
være plads til i fremtiden.”

Lone Grangaard og Karl Kristian Schwartz peger 
begge på udfordringerne i forhold til ledsagelse 
og efterlyser politiske løsninger herpå.

Mette Boelt Kristiansen peger på udfordringerne 
i forhold til det nye socialtilsyn – ikke tilsynet i 
sig selv, men i forhold til alle de stamoplysninger 
helt ned i detaljen, som tilbuddene skal frem-
skaffe i forbindelse med godkendelsen.

Mette Boelt Kristiansen er som Lone Grangaard 
optaget af samarbejdet med civilsamfundet.  I 
den forbindelse er hun bekymret for det tvangs-
mæssige i forhold til integrationen. Det kan være 
meget forskelligt, hvordan det fungerer i forhold 
til nærområdets borgersammensætning, men 
også i forhold til de enkelte borgere i botilbud-
dene, påpeger hun: ”

Det er også en udfordring, at 
civilsamfundsprojektet bliver italesat 
som et besparelsesprojekt, og der ikke på 
forhånd er tænkt på at spørge de enkelte 
borgere i botilbuddene, om de reelt er 
interesserede. Vil borgeren have besøg 
og kontakt af frivillige, og vil de selv være 
frivillige? Det er en udfordring, at projektet 
skal skabe mening for borgerne, men også 
for personalet i botilbuddene.”

I det hele taget er Mette Boelt Kristiansen optaget 
af, hvordan medarbejderne bliver inddraget og 
medansvarlige for udviklingen på området. En 
udfordring for hende som leder er også at give 
slip – ikke at skulle vide alt, når planer og strate-
gier for de kommende år skal realiseres.
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Faktaboks:
Mette Boelt Kristiansen, har været til landsmøde 
to gange. Hun er Bofællesskabsleder for 3 bofæl-
lesteder for voksne udviklingshæmmede, to af 
dem med døgndækning, i Hedensted Kommune. 
Beboergruppen er meget blandet i alderen fra ca. 
40 år til 80. Indsatsen er meget forskellig og skal 
tilpasses den enkelte borger. De skal have støtte 
og hjælp til at leve livet. Nogle skal have hjælp til 
at komme på arbejde, og for dem, der ikke læn-
gere skal på arbejde, er der forskellige daglige 
aktiviteter.

Karl Kristian Schwartz mener, han har deltaget i 
samtlige landsmøder, der har været afholdt. Han 
er afdelingsleder i Bosteder Handicap i Haderslev 
Kommune. Det handler om bostøtte i forhold 
til §85-støtte i borgernes eget hjem, og om 16  
§108-botilbud til voksne udviklingshæmmede. 
Der er ca. 174 borgere fordelt på 16  botilbud og 
120-124 i eget hjem. 

Hanne Majdecki deltager i landsmødet for 10. 
gang, Hun er institutionsleder på Bjergbo/Thy-
værkstedet i Thisted Kommune. Der er et klas-
sisk botilbud, men også et nyt helhedstilbud til 
1-3 borgere, som har svært ved at være sam-

men med andre. Aktiviteterne er  udeliv, have, 
skov, reparation og dyr. Alt det, der marcher den 
enkelte borger.

Thomas Holst deltager i landsmødet for 2. gang. 
Han er stedfortræder på Thyværkstedet i Thisted 
Kommune. Der er 117 borgere  på værkstedet.  
Borgerene er meget forskellige og beskæfti-
ger sig med produktion, pakkeri og butiksdrift, 
som har fokus på genbrugsguld og brugskunst, 
vedligehold af strand og brandsalg m.v. Nogle 
af opgaverne er udliciterede til mindre grup-
per, hvor nogle producerer og andre har typisk 
samvær med forskellige aktiviteter som musik, 
motion og ture m.v. En tilbagevendende aktivitet 
er det store julemarked, som er en stor succes. 

Lone Grangaard deltager for første gang i 
landsmødet. Hun er forstander på Lindebjerg 
et §108-tilbud for mennesker med fysiske og 
psykiske handicap, som ligger i Aarup i Assens 
Kommune. Lindebjerg er et tilbud med forskel-
lige boliger fordelt rundt omkring på matriklen. 
Boligerne er nybyggeri og moderniseret i varieret 
grad. Lindebjerg ligger i byen, og det gør det let 
for borgeren at benytte byen og dens tilbud. 
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Brugerindflydelse  
på dagsordenen
 
Af Ditte Sørensen cand.pæd.pæd

Resume:  
I artiklen orienteres om et elektronisk  
spørgeskema BINDEKS, der sætter fokus  
på status for brugerindflydelsen i botilbud.
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Brugerindflydelse  
på dagsordenen
 
Af Ditte Sørensen cand.pæd.pæd

Indledning
Socialtilsynets kvalitetsmodel har som et af 
temaerne: Selvstændighed og relationer. Målene 
i dette tema vægter brugerindflydelse:
Et mål med den sociale indsats er at understøtte, 
at borgerne i så høj grad som muligt indgår i 
sociale relationer og lever et selvstændigt liv i 
overensstemmelse med egne ønsker og behov.

”Et væsentligt led heri er, at tilbuddet 
medvirker til, at borgerne sikres mulighed 
for personlig udvikling og aktiv deltagelse 
i sociale aktiviteter og fællesskaber, og at 
borgerne opnår de sociale kompetencer, som 
deltagelse i aktiviteter og sociale relationer 
og netværk kræver. Det er væsentligt, at 
tilbuddets indsats og aktiviteter er rettet imod 
dette mål, og at det afspejles i aktiviteter 
i dagligdagen, i personalets adfærd, i de 
metoder, der anvendes, og afspejles i 
tilbuddets åbenhed mod og involvering 
i og af det omkringliggende lokal- og 
civilsamfund...” (Kvalitetsmodellen 2012)

Kriterie 2 i kvalitetsmodellen er formuleret således: 

”Tilbuddet styrker borgernes sociale 
kompetencer og selvstændighed.” (ibid.)

Der er således klare krav og forventninger til, at 
sociale tilbud bevidst og systematisk arbejder for 
at fremme borgernes indflydelse på eget liv. Der 
er ingen tvivl om, at rigtig mange tilbud allerede 
gør dette, men spørgsmålet er, om de også kan 
beskrive og dokumentere, hvordan de gør det, og 
hvad der kommer ud af det, de gør. Tilbuddene 
har brug for at udvikle dokumentation af indsat-
sen, og her kan de lade sig inspirere af BINDEKS, 
som er et elektronisk spørgeskema udviklet af 
Socialt Udviklingscenter SUS.

Fokus på brugerindflydelse
SUS har i mange år arbejdet med social innova-
tion. De har gennemført mange udviklingspro-
jekter i samarbejde med de sociale tilbud for på 
den ene side at skabe bedre livsvilkår for socialt 

udsatte og sårbare mennesker på de sociale 
tilbud, og på den anden side at skabe et godt 
arbejdsmiljø for medarbejderne. Rigtig mange 
af SUS’s projekter har sigtet mod at skabe øget 
livskvalitet for mennesker med fysisk og psykisk 
handicap bl.a. via udvikling af metoder som i Vold 
som udtryksform, Teknologi til mennesker med 
funktionsnedsættelser, Socialt IT og Kvalitetsud-
vikling gennem brugerindflydelse, Guider i bru-
gerindflydelse, Når beboerne sætter dagsordenen 
samt brugerindflydelsesindekset BINDEKS.

BINDEKS er et elektronisk spørgeskema, der 
kan måle og vise, hvordan henholdsvis bebo-
ere, medarbejdere og ledere oplever bruger-
indflydelsen på en række områder som f.eks. 
husregler, aktiviteter, personale, støtte, mad 
og medicin. Det vil sige, at ved brug af spør-
geskemaets spørgsmål og ved registrering af 
svarene får man viden om, hvordan det står 
til med brugerindflydelsen inden for en række 
temaer. F.eks. om regler, hvor der spørges 
til besøg, sengetider, hjemmetider, fælles 
lokaler, fjernsyn, computer, påklædning og 
hygiejne, alkohol, stoffer og bortvisning.

Det er således et dokumentationsredskab, der 
giver videnstatus og kan medvirke til at sætte 
skub i udviklingen af brugerindflydelsen. BIN-
DEKS er udviklet til bosteder for hjemløse og 
mennesker med sindslidelser, men kan med gan-
ske få tilpasninger bruges på tilbud for menne-
sker med fysiske og psykiske funktionsnedsættel-
ser og dermed give et øjebliksbillede af, hvordan 
det går med brugerindflydelsen.

På SUS’s hjemmeside findes vejledninger til BIN-
DEKS, som i detaljer beskriver, hvad BINDEKS er, 
og hvordan man kan komme godt i gang med at 
anvende spørgeskemaet. 

Litteratur: Socialstyrelsen (2012): Kvalitetsmodel for 
socialtilsyn, Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud, 
www.Socialstyrelsen.dk/socialtilsyn
Socialt udviklingscenter SUS (2014): BINDEKS, www.SUS.dk
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NY PÆDAGOG-
UDDANNELSE –  
I TÆT SAMARBEJDE  
MED PRAKSIS 
Af Susanne Tellerup, uddannelseschef,  
University College Sjælland (UCSJ) 

Resume:  
Artiklen fortæller om den nye pædagoguddannelse  
og dens nye kompetencemål og specialisering.
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Ny pædagoguddannelse  
med fire formål

Når målene i den nye pædagoguddannelse 
skal indfries, bliver det helt afgørende at 
styrke samarbejdet mellem uddannelsen, 
de pædagogiske arbejdspladser og 
ledelserne på nye måder.

Pædagoguddannelsen er Danmarks største vide-
regående uddannelse. Politisk er der besluttet en 
reform af pædagoguddannelsen. Den nye pæda-
goguddannelse, som går i gang den 1. september 
2014, har fire formulerede formål: 

• Højere faglighed og kvalitet
•  Handlekompetencer og bedre  

sammenhæng til praksis
•  Øget specialisering med mere  

arbejdsmarkedsrelevans
•  Styrkede tværprofessionelle kompetencer

Det er en spændende udfordring, som kun kan 
lykkes, hvis professionshøjskoler, institutioner og 
aftagere samarbejder professionelt og målrettet. 
Hovedansvaret for at implementere en ny uddan-
nelse ligger selvsagt hos professionshøjskolerne. 
Det er på professionshøjskolen, pædagoguddan-
nelsen skal udvikles, gennemføres og kvalitets-
sikres. Men med et øget fokus på praktikken i sig 
selv, øget fokus på professionsbasering af under-

visningen, øget omfang af 
praktikken og flere krav til 
praktiksteder – herunder 
systematisk deltagelse i 
prøver i praktikken – er både 
pædagogisk ledelse, profes-
sionalitet i institutionernes 
arbejde og dynamisk sam-
stemt samarbejde væsent-
ligt for at intentionerne 
med den nye pædagogud-
dannelse kan omsættes til 
ny praksis.

Det særligt nye i den  
nye pædagoguddannelse  

Den nye pædagoguddannelse er ny på flere 
måder med nye kompetencemål og øget 
specialisering.

Kompetencemål er en af nyskabelserne. I den nye 
uddannelse vil der være fokus på den studeren-
des udvikling af kompetencer. Der har vist sig et 
stigende behov for at stille skarpt på, hvad pæda-
gogen kan i praksis. Derfor står kompetencebe-
grebet centralt. Kompetencer angiver evnen til at 
anvende viden og færdigheder både i en arbejds-
situation og i en studiemæssig sammenhæng. 
Kompetencer peger ud af uddannelsen, men er 
betinget af læring og for den sags skyld dannelse 
under og gennem uddannelsen. Kompetence-
målene i den nye pædagoguddannelse afspejler 
professionens opgaver og udfordringer. 

Den studerende skal lære at handle i den pæda-
gogiske praksis med udgangspunkt i et selvstæn-
digt professionelt ansvar. 

For pædagoguddannelsen betyder kompetence-
mål et skift fra at styre efter fagligt indhold til en 
uddannelse styret af udvikling af de studeren-
des kompetencer. Det kommer til at betyde nye 
måder at tænke og undervise på.  Ligesom det 
vil betyde nye måder at studere og tilegne sig 
viden på. Det vil udfordre de studerende, der i 
højere grad end tidligere forventes selvstændigt 
at kunne indtage og lære i og af forskellige typer 
af studieforløb og læringsrum. Det vil udfordre 
professionshøjskolernes egen praksis. 

Den nye uddannelsestænkning betyder, at fagene 
i traditionel forstand forandrer status. Tidligere 
blev pædagoguddannelsen defineret gennem 
fagenes indhold. I den nye uddannelsestænkning 
er fagenes indhold og metoder ikke mål i sig selv, 
men et middel til de studerendes kompetence-
udvikling. Fagene udgør de videns- og færdig-
hedsressourcer, som indgår i den studerendes 
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udvikling af kompetence og professionsidentitet. 
Kompetencemålenes dybde og bredde såvel som 
en højere studieintensitet hos de studerende er 
afgørende betingelser for udvikling af uddannel-
sens professionsfaglige kvalitet. 

Enhedsuddannelse med  
øget specialisering
Pædagoguddannelsen vil også pr. 1.9. 2014 være 
en enhedsuddannelse, hvor alle studerende, 
der gennemfører, vil erhverve sig betegnelsen 
Professionsbachelor som Pædagog. Det er 
afgørende for både velfærdsudviklingen og den 
enkelte studerendes muligheder på arbejds-
markedet. Samtidig har der gennem længere 
tid været efterspørgsel på øget specialisering 
i den pædagogfaglige praksis. Der er brug for 
pædagoger, der har dybere og mere specialiseret 
viden om særlig målgrupper, særlige metoder 
og tilgange. I fremtiden vil de pædagogstude-
rende i løbet af deres uddannelse blive trænet i at 
komme dybere i stoffet og i praksis for herigen-
nem at tilegne sig specialiseret viden og færdig-
heder. Sammenhængen mellem det generelle og 
det specielle sikres ved en ny struktur således, 
at pædagoguddannelsen pr. 1.9.2014 består af 
en fællesdel, der varer lidt over et år, mens den 
studerende i den resterende del af sin studietid 
skal arbejde både teoretisk og praktisk inden for 
en af følgende tre specialiseringer:

• Dagtilbudspædagogik
• Skole og fritidspædagogik
• Social og specialpædagogik

Regler og procedurer for, hvordan fordelingen 
mellem de tre specialiseringer foregår, er ens på 
alle pædagoguddannelser i Danmark. 

En nyligt offentliggjort analyse af praktikken 
i pædagoguddannelsen  har vist, hvordan de 
nuværende studerende har orienteret sig i 
forhold til de tre eksisterende specialiseringsom-
råder. I den nye uddannelse bliver det således 

centralt at informere og vejlede de studerende i 
forhold til deres specialiseringsvalg – allerede fra 
de vælger uddannelse og hele det første år. Her 
vurderer vi på UCSJ, at vi har brug for et stærkt 
samarbejder med institutioner og organisationer, 
der kan medvirke til at gøre information til og vej-
ledning af de studerende så nøgtern og konkret 
som muligt. Det vil få stor betydning for pæda-
goguddannelsens og professionens fremtid, at 
de studerende træffer deres valg på et oplyst 
grundlag. Derfor inviterer vi alle interesserede til 
at bidrage til dette arbejde. 

På UCSJ er vi helt enige i nødvendigheden af at 
styrke specialiseringerne. Det er der brug for. Vi 
skal uddanne pædagoger, der kan indgå syste-
matisk og målrettet i samarbejdet med andre 
pædagoger, brugere, pårørende, forvaltninger, 
frivillige, forskere og andre fagprofessionelle. Det 
forudsætter, at de studerende udvikler en tydelig 
professionsidentitet og et stærkt fagsprog. Det 
vil de nye specialiseringer være en væsentlig 
løftestang til at opnå. 

Susanne Tellerup ved Socialt Lederforums Fyraftensmøde den 20. 
maj. Susanne Tellerup fortæller om den ny pædagoguddannelse.

Susanne Tellerup ved Socialt Lederforums Fyraftens-
møde den 20. maj. Susanne Tellerup fortæller om den 
ny pædagoguddannelse.
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Men det stiller krav til UCSJ som organisation 
– både i forhold til undervisernes kompetencer 
og samarbejde med praksis. Vi glæder os meget 
til opgaven og ser frem til at involvere nye og 
gamle samarbejdspartnere i arbejdet mod fortsat 
udvikling og høj faglig kvalitet. 

Ny praktikuddannelse
Nogen vil måske kalde det en overdrivelse at tale 
om en ny praktikuddannelse. Men på UCSJ ser vi 

praktikuddannelsen som ny og helt anderledes i 
forhold til den, vi kender for indeværende! I frem-
tiden er der fire praktikperioder, og der vil indgå 
en prøve i forbindelse med de gennemførte prak-
tikker, hvor både repræsentanter fra praksis og 
professionshøjskolen indgår som bedømmere. 
Og i den 3. praktik indgår der fremover også en 
censor. 

Der bliver øget behov for uddannede praktikvejle-
dere såvel som efteruddannelse af de nuværende 

Susanne Tellerup ved Socialt Lederforums Fyraftensmøde den 20. 
maj. Susanne Tellerup fortæller om den ny pædagoguddannelse.
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praktikvejledere. Der bliver også øget behov 
for tæt, forpligtigende og gensidigt samarbejde 
mellem pædagoguddannelsen og praktikinsti-
tutioner. Medarbejdere og ledelse på både på 
professionshøjskolen og i institutionen har en 
central rolle i den fortsatte udvikling af samarbej-
det omkring praktikuddannelsen.  

Vi har på UCSJ i foråret 2014 gennemført to åbne 
inspirationsseminarer for regionens praktikvej-
ledere, pædagoger, pædagogiske konsulenter, 
ledere og andre med interesse i at bidrage til 
udviklingen af den nye praktikuddannelse. Vi 
iværksætter en række forsknings- og innovations-
projekter for og med institutioner for at udvikle 
både uddannelsen og professionen via fælles 
systematiske indsatser. Det kommer bl.a. til at 
handle om:

•  Anvendelse af teknologier, der kan støtte 
og fremme møder og samarbejde i og om 
praktik i pædagoguddannelsen

•  Pædagogstuderende som videnambassa-
dører og innovationsagenter

•  Frontløberinstitution – med fokus på:
 –  Pædagogisk ledelse – på tværs af 

pædagoguddannelsens specialise-
ringsområder

 –  Velfærdsteknologi – herunder robot-
teknologi og læringsteknologi – med 
særligt fokus på det social- og special-
pædagogiske område

Hvis alle de nye tiltag i den nye pædagogud-
dannelse skal lykkes, kræver det altså en stor 
indsats af alle involverede parter – ikke mindst 
af de studerende. Vi oplever i pædagoguddan-
nelsen på UCSJ dygtige studerende, der afslutter 
deres BA-projekter med meget fine karakterer, 
og som gennem deres uddannelse hos os løfter 
deres generelle karaktergennemsnit væsentligt, 
ligesom vi på UCSJ kan være stolte af en meget 
høj beskæftigelsesprocent for vores studerende. 
Vi kunne måske læne os selvtilfredse tilbage, 
men det vil vi ikke! Vi oplever, at pædagoguddan-
nelsens studerende, undervisere og ledere fortsat 
har et udviklingspotentiale – og vi oplever, at den 
pædagogiske profession har udviklingsmulighe-
der, vi gerne vil være med til at udfolde. Vi tror 
på, at velfærdsudvikling bedst sker via dialog og 
samarbejde!  På måde kan vi sammen udvikle og 
udfolde de nye muligheder!   

Link: http://bit.ly/1jm5VtK

24 – Juni 2014  



Tryllesiden

Alle sider passer på nuværende fint med start på 
en højreside...

Det giver dog 2 sider i overskud... for at få hæftet til 
at gå op med 28 sider. 

Halv side fra Pia vedr. lukning

Halvdel

Anden halvdel lidt flere billeder.

Sommer
Socialt Lederforums sekretariat 
holder sommerferie-lukket: 
30. juni – 31. juli 2014

Vi ønsker alle abonnenter, medlemmer,  
samarbejdspartnere og andre interessenter  
en rigtig god sommer.
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Anmeldelse Af Ditte Sørensen

Fair proces – fra upopulære forandringer  
til medarbejdere der udvikler løsninger 
Af Bo Vestergaard 2013, Forlaget Fair Proces, www.fairproces.dk

Bogen handler om, hvordan ledere eller projekt-
ledere bedst kan lede forandringsprocesserne i 
en organisation således, at medarbejderne kan 
udvikle de rigtige løsninger og dermed skabe 
bedre resultater. 

I bogens forord peges på, at de sidste 30 års 
forskning viser, at to ud af tre forandringsproces-
ser ikke skaber mere værdi for organisationen. 
Men når medarbejderne har ejerskab til formålet 
med forandringen og er involverede i at udvikle 
og afprøve løsninger, så lykkes det otte ud af ti 
gange.

Dermed sættes dagsordenen for tidens helt 
centrale tema om omstilling, forandring og 
innovation i den offentlige sektor. Kravene til de 
offentlige institutioner er, at de skal øge kvalite-
ten og servicere flere borgere for færre midler.  I 
bogen peges på, at dette forandringsarbejde kun 
kan lykkes, hvis medarbejdere i frontlinjen forstår 
formålet med forandringen. Når de tror på formå-
let med forandringen, er de motiverede til at gøre 
deres bedste for at realisere formålet  og når de 
med det udgangspunkt involveres i at udvikle og 
afprøve løsninger, har de en bedre chance for at 
overvinde forhindringer i processen.

Budskabet er, at lederens vigtigste opgave derfor 
er at skabe en proces – en forløbsstyring – hvor 
det er muligt for medarbejderne i frontlinjen at:

1.  få ejerskab til formålet med forandringen
2.  involvere sig i hurtig udvikling og afprøvning 

af løsninger
3.  opleve at gøre hyppige – næsten daglige- 

fremskridt mht. realisering af strategien.
www.fairproces.dk
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Men spørgsmålet er, hvordan lederen gør dette? 
Hvordan sikrer lederen, at medarbejderne ikke 
er modstandere af forandringerne, men er aktive 
medskabere? 

I bogen peges på, at vi bliver til i relationer, og 
vores opfattelse af konteksten har afgørende 
betydning for vores handlinger, og på den bag-
grund gives et hurtigt overblik over tre praktiske 
fair proces-principper:

1.  Sæt konteksten, herunder baggrund, rammer 
og retning for forandringen og forventninger til 
medarbejderne

2.  Involver i udvikling og afprøvning af løsninger
3.  Forklar rationalet bag at godkende, revidere og 

afvise medarbejdernes løsninger

Med udgangspunkt i forskningen i fair proces 
peges på sammenhængen mellem fair proces og 
omsætning af topledelsens strategier til praksis 
ude i frontlinjen. Forfatteren omsætter denne 
forskning til et femfaset strategisk procesdesign 

for lederens forløbsstyring. Procesdesignet er 
desuden funderet i systemisk teori og praksis og i 
forskningen om kollektiv intelligens og motivation.

Bogen er opbygget i tre kapitler, teoretisk intro-
duktion, strategisk procesdesign og design for 
beslutningsprocesser.

Fair Proces er velskrevet, let forståelig og får 
forenet teori og praksis på en sådan måde, at 
læseren får helt konkrete svar på: Hvordan skal 
jeg gøre? Hvordan kommer jeg videre? Bogen er 
spækket med cases, fine illustrationer og model-
ler, der rækker fra strategisk procesdesign til 
principper for facilitering, mødedesign og design 
for beslutningsprocesser.

Bogen er meget anbefalelsesværdig. Den kan 
bruges som inspiration og håndbog i det foran-
dringsarbejde, som offentlige institutioner står 
overfor uanset, hvilke målgrupper og ydelser 
deres virksomhed er rettet imod.

Model dynamik i fair og unfair proces:

Proces

Opleves fair
3 Klare forventninger

3 Involvering 
3 Begrundede beslutninger

Opleves unfair
Overtrædelse af en eller 
flere af principperne for  

fair process

Holdning

Tillid til lederen
og til kvaliteten

af ledelsens  
beslutninger

Mistillid til ledelsen  
og til kvaliteten  

af ledensens  
beslutninger

Adfærd

Deler viden  
og deltager  

i implementering  
af forandringen

Tilbageholder viden  
og modarbejder  

implementering af  
forandring.
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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
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