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TIDSSKRIFTET UDVIKLING
 

Tidsskriftet Udvikling udkommer fire  
gange årligt med artikler om  

arbejdet for udviklingshæmmede.

Udvikling blev startet i 1990  
som et forsøg på at få lidt mere  

gang i erfaringsudvekslingen om  
det praktiske socialpædagogiske arbejde 
 for udviklingshæmmede og interessen  

viste sig så stor, at der var basis for  
at fortsætte tidsskriftet.

FORLAGET UDVIKLING
 

Forlaget startede som en udløber af  
Tidsskriftet Udvikling  

– og udgav sin første bog i 2000.

Intentionen med forlaget er at give  
mulighed for at udgive smalle produktioner,  

i mindre oplag. Primært faglitteratur,  
men også skønlitteratur, der fokuserer på  
mennesker, der er udviklingshæmmede.

Forlagets produktioner kan eksempelvis være  
bøger om undervisning og fritid samt det  
arbejde, som det professionelle personale  
udfører på området, herunder forskning,  

udviklingsprojekter og erfaringer fra praksis.

Besøg os på vores hjemmeside:
www.socialtlederforum.dk
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Mod nye tider
Af Ib Poulsen

Hos Socialt Lederforum har vi været 
igennem en rivende udvikling, for at 
fremstå som den moderne interesseor-
ganisation, vi er. Udviklingen er en 
naturlig konsekvens af den stigende 
kompleksitet og de stigende krav vi 
stilles, og vi stiller os selv.

Fra at være en græsrodsbevægelse er 
vi i dag en moderne, landsdækken-
de interesseorganisation. Vi er sat i 
verden for at sikre optimale vilkår 
for bo-, samværs- og aktivitetstilbuds 
brugere og ansatte. Der er brug for 
os, hvilket blandt andet viser sig 
ved et stigende antal medlemmer. 
At mange tilbud er meldt ind i So-
cialt Lederforum det sidste års tid er 
også et udtryk for, at flere vil være 
med til at støtte os i vores arbejde. 
Dette er en positiv udvikling, da det 
betyder, at vi kan tilbyde vores med-
lemmer et endnu større netværk at 
dele viden og erfaringer i.

Vi vil som nævnt gerne fremstå 
som en moderne interesseorga-
nisation, der har noget at tilbyde 
sine medlemmer. Derfor har vi 
skærpet vores kommunikation, 
og har fået skabt synergi imellem 
vores budskaber og gerninger. Vi 
vil gøre vores produkter og vores 
budskaber mere tydelige, for at 
den enkelte leder og det enkelte 
tilbud kan være sikker på, at få del 
i de fordele og det netværk, der er 
forbundet med et medlemskab. 
Samtidig vil vi også kommunikere 
mere tydeligt ud, at man faktisk 
gør en forskel ved at være med-
lem; at man faktisk støtter os i vo-
res arbejde med at skabe forbedre-
de vilkår på tilbuddene – både for 
brugerne, men også for de ansatte.

Vores hjemmeside er vores an-
sigt udadtil. Vi har valgt at moder-
nisere hjemmesiden, så den i høje-
re grad vil fremstå i tråd med vores 
værdier, som på en og samme tid 
skal signalere den drivkraft og den 
vilje der ligger til grund for vores 
arbejde. Vi har i høj grad fokus på 
det sociale frem for det kommer-
cielle, da vi mener at medmenne-
skelighed og ”hjertet på det rette 
sted” er essentielt i forhold til det 
at arbejde med mennesker, som vo-
res område i bund og grund drejer 
sig om. Vores fokus på ’det sociale’ 
kommer således til udtryk i de nye 
navne på vores e-boghandel, vores 
forlag og vores tidsskrift. Navnene 
lyder som følger: E-boghandlen 
Social Viden, Socialt Fagforlag og 
Social Udvikling. Vores tidsskrift 
har fået ny redaktion, og fra næste 
nummer vil tidsskriftet hedde So-
cial Udvikling og vil tilmed frem-
stå i et nyt layout, som visuelt  vil 
have en sammenhæng til vores nye 
hjemmeside. 

På  hjemmesiden vil  E-bog-
handlen og forlaget få en mere 

synlig plads end på den gamle 
hjemmeside. Vi mener, at viden og 
videndeling er vigtig for at skabe 
udvikling. At have let adgang til at 
relevante og aktuelle socialfaglige 
bøger, dvd’er og tidsskrifter, samt 
mulighed for selv at dele viden ud 
via Socialt Fagforlag, er guld værd 
i tider hvor knowhow er vores vig-
tigste ressource. 

Selv om meget nyt er sket, har vi 
ikke fjernet eller ændret noget af 
det, som mange socialfaglige sæt-
ter pris på. Arrangementer, herun-
der vores kurser, temadage, efter-
årskonferencer og de velbesøgte 
landsmøder, er fortsat et af vores 
meget vigtige områder.

Hos Socialt Lederforum har 
hele fornyelsesprocessen været 
sund og lærerig. Processen har 
gjort os bevidste om, at vi er klar 
til nye tider. Det er tider, hvor ny-
tænkning, skæve tanker og inno-
vation er nødvendig. Derfor har 
vi i dette nummer af UDVIKLING 
valgt artikler, hvor emnet på en el-
ler anden måde kan siges at være 
et produkt af nytænkning.  
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Den sociale sektor  
er en guldmine:
- men vi skal pleje viljen til innovation

Af Per Roholt,  
Team Online A/S

Ifølge myten havde oldtidens kong Gor-
dios bundet et åg til sin stridsvogn med 
en uløselig knude. Og verdensherre-
dømmet skulle tilfalde den hersker, der 
løste knuden! 
Da den makedoniske konge, Alexan-
der den Store så knuden, traf han en 
hurtig beslutning og huggede den midt 
over med sit sværd. Hvor svært kan 
det være?

Desværre er denne radikale og ul-
timative form for problemløsning 
langt fra anvendelig i alle situatio-
ner. I den sociale sektor kan vi fx 
ikke bare ændre på diagnoserne, 
hvis for mange unge har ADHD 
eller fratage udviklingshæmmede 
deres status som fuldgyldige med-
lemmer af samfundet, hvis det er 
for dyrt at sikre dem samme vilkår 
som ikke-handicappede. I hvert 
fald ikke med æren i behold. 

I et økonomisk presset samfund 
er der derfor hele tiden stort be-
hov for, at vi i stedet er kreative og 
innovative, det vil sige stort behov 
for, at vi i den sociale sektor skaber 
nye løsninger på såvel kendte som 
ukendte opgaver og udfordringer, 
stort behov for, at vi tør gøre op 
med vanetænkningen.

To ministerier – én tanke
Faktisk er behovet så stort, at hele 
to ministerier, uddannelsesministe-
riet og erhvervs- og vækstministe-

riet er gået sammen om at udvikle 
en ny innovationsstrategi for Dan-
mark, der naturligvis også må om-
fatte socialområdet.

Tanken er, at vi sammen skal 
finde svar på, hvordan vi omsætter 
ideer til konkrete løsninger, der bi-
drager til vækst og nye job i Dan-
mark og løser vores samfundsmæs-
sige udfordringer.

Visionen er, at Danmark skal 
være løsningernes land, hvor inno-
vative løsninger på store samfunds-
mæssige udfordringer omsættes til 
vækst og beskæftigelse.

Kreativitet i krisetid
P.t. er den specialiserede social-
sektor under voldsomt økonomisk 
pres, og i den situation kan det være 
svært at se, hvordan den sociale sek-
tor kan bidrage til innovationen.

Men netop på det sociale område 
har vi - takket været hundrede års 
erfaring med velfærdssystemer, vel-
uddannede fagfolk med dygtige le-
dere og en generelt velfungerende 
offentlig sektor - en guldmine af vi-
den og erfaring, som kan omsættes 
til innovative løsninger. Løsninger, 
der både kan sikre de socialt udsat-
te deres ret og give politikerne de 
nye værktøjer, der kan effektivisere 
og billiggøre driften af den sociale 
sektor.

Smal sti mod fremtiden
Vejen mod målet er dog på de fle-
ste tilbud og i den enkelte medar-
bejders bevidsthed ofte dækket af 
mørke. Skyggerne fra hverdagens 
opgaver, der hober sig op i vejsi-
den, mørkelægger vejen, så mange 
gode initiativer havner i grøften. 
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Derfor er én af de vigtigste op-
gaver for ledelsen af de sociale til-
bud i de kommende år at få sat lys 
op langs vejkanten så vi kan skabe 
plads og rum til innovation. For 
det kan lade sig gøre. Hver eneste 
time er der med garanti et lyst ho-
ved, der får en bragende god ide, 
som omsat i større skala vil kunne 
øge livskvaliteten for borgerne, 
lette hverdagen for kollegerne, og 
mindske presset på kommunekas-
sen.

De gode ideer, som løbende ud-
vikles i praksisfeltet, er resultatet 
af mange års professionelt arbejde 
og opsamlet erfaring, og viden + 
praksis erfaring + gode ideer er 
slet og ret en guldmine. Men hvis 
ikke de gode ideer skal ende som 
intet andet end gode ideer, skal de 
bedste ideer plejes og gives plads, 
så de kan blive omsat til brugbare 
løsninger. Det kræver først og 
fremmest.

•  At ledelsen værdsætter med-
arbejdernes gode ideer og op-
muntrer dem til at være krea-
tive

•  At der skabes fysisk og psykisk 
rum for de innovative proces-
ser

•  At man er villig til at indgå 
med andre – også i tværfaglige 
sammenhænge

Anerkend de gode ideer
Næsten alle medarbejdere har 
gode ideer. Ikke alle er altid lige 
gode, men de fleste fortjener at 
blive overvejet en ekstra gang. 
Hvis ikke medarbejdernes kreati-
vitet bliver anerkendt, vil de fleste 
ildsjæle på sigt dog dukke nakken 
og holde sig på den slagne lande-
vej uden at turde udfordre skæb-
nen i overhalingsbanen.

Skab rum for  
innovative processer

Selv om mange gode ideer op-
står i brusebadet er det svært at 
være kreativ i en hektisk hverdag, 
hvor der aldrig er huller i tidspla-
nen. Bæredygtige kreative proces-
ser foregår i hverdagen og under-
støttes af et arbejdsmiljø, hvor der 
både er plads og tid til at reflektere 
og udvikle den gode ide.

Indgå med andre
Kreativitetens dødsfjende er selv-
tilstrækkelighed. Tanken om, at 
man selv har opfundet den dybe 
tallerken, bare fordi man fandt 
den i skabet, er på sigt den væ-
sentligste barriere for at tænke 
nyt og anderledes. Til gengæld 
skærpes den gode ide, når den 
præsenteres for andre, udsættes 
for kritik af udeforstående og be-

riges af kolleger med helt andre 
fagligheder.

Innovation er mulig – også på 
det sociale område

Trods udfordringerne er inno-
vation mulig – også på det sociale 
område og ikke nok med det, po-
tentialet er enormt. I Team On-
line har vi fx altid sat en ære i, at 
vi aldrig er skrevet en stump kode, 
uden det var som følge af et ønske 
hos brugerne. Fra første færd har 
vi arbejdet med begrebet bruger-
dreven innovation, et udtryk, der 
for os dækker over en kreativ pro-
ces, hvor socialområdets fagfolk 
sætter ord på deres arbejdsgange 
og optimeringsmuligheder, og 
hvor vi i tæt samarbejde med bru-
gerne kan udvikle de tekniske løs-
ninger, der er nødvendige for at 
nå det ønske mål.

Derfor ser vi da også hele Dan-
mark som et gigantisk samfunds-
laboratorium, hvor vi takket være 
en tæt dialog med socialområdets 
aktører som Socialt Lederforums 
medlemmer, uddannelsesinstitu-
tioner og myndigheder hele tiden 
får nye input og ideer fra vores bru-
gere. Tanker, som vi løbende om-
sætter til teknologiske løsninger, 
der kan testes og udvikles i praksis 
en iterativ proces mellem bruger 
og udvikler. I hverdagen betyder 
det, at vi hele tiden har tankegods 
fra praksis, der kan bruges når vi 
udvikler moduler og nye features 
til vores systemer. Men den inno-
vative proces betyder også, at vi 
konstant udfordres på vores egen 
vanetænkning og beriges. For 
eksempel når vi indgår i udvik-
lingsprojekter som iSpace, hvor 
ingeniører fra robotindustrien, 
forskere fra universitetsverdenen, 
undervisere og studerende fra pæ-
dagoguddannelsen og personale 
og brugere fra sociale botilbud går 
sammen om at skabe et helt nyt 
værktøj, hvor sensorteknik, robot-
ter og lege skal motivere udvik-
lingshæmmede til fysisk træning.
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Eller når vi i samarbejde med sår-
læger, hjemmeplejen og ingeniører 
med forstand på vision-teknologi 
udvikler nye metoder til at registre-
re, hvordan fx sukkersygepatien-
ters sår heler. Eller når vi samler en 
række af landets socialforvaltninger 
i netværk for at udvikle og tilpasse 
it-understøttelsen af voksenudred-
ningsmetoden, DHUV.

Vi er derfor med, både fordi det 
er spændende, men også fordi vi 
kan se, at netop den form for in-
novation er med til at udvikle den 
sociale sektor, styrke vores egen for-
retning og dermed opfylder den na-
tionale innovationsstrategis mål om 
at skabe vækst og arbejdspladser. 

For vi overlever som virksom-
hed, som tilbud og som nation 

ikke ved at svinge sværdet til højre 
og venstre for at spare os ud af alle 
kriser. Tværtimod er vi ind imel-
lem nødt til at investere i vores 
kreative tanker og sammen skabe 
rum til at udvikle nye løsninger på 
velkendte problemer. Ellers ender 
vi i grøften på vej mod fremtiden. 
Og bliver der. 

•  Vi skal fokusere på at løse sam-
fundsmæssige og globale ud-
fordringer, der skal implemen-
teres i stor skala. Det kræver 
stærke klynger og innovations-
partnerskaber og fx intelligent 
offentlig efterspørgsel.

•  Vi skal sikre, at samarbejdet 
mellem videninstitutioner, virk-
somheder og andre aktører i 
højere grad bidrager til vækst 
og beskæftigelse. Der skal være 

øget fokus på anvendelse af 
forskningsresultater, kommer-
cialisering og markedsmod-
ning.

•  Vi skal integrere innovative 
kompetencer og entreprenør-
skab i uddannelserne. Uddan-
nelses-, forsknings- og inno-
vationspolitik skal tænkes tæt 
sammen.

•  Vi skal deltage aktivt i de glo-
bale viden- og innovationsnet-

værk. Danske virksomheder og 
videninstitutioner skal rustes til 
den globale udvikling, som er 
helt central i forhold til efter-
spørgsel af nye løsninger. 

•  Vi skal sikre endnu bedre sam-
menhæng og effekt i innovati-
onssystemet, og at det er ind-
rettet med afsæt i de politiske 
prioriteringer og brugernes 
behov.

Regeringens fem indsatsområder, som skal guide det videre arbejde med innovationsstrategien:
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Botræning  
af unge  
med handicap
Af Teamleder Jette Møller Jensen, Bo- og Vækstcenter, Kalundborg.

Voksenspecialområdet har igennem 
de seneste år oplevet en øget tilgang 
af en ny type unge borgere, der har 
behov for støtte af forskellig karakter 
i forhold til bo- og dagforvaltninger. 
Derfor blev der i februar 2011, nedsat 
en arbejdsgruppe, som skulle komme 
med løsningsforslag til, hvordan man 
kunne håndtere denne målgruppe 
bedst muligt med fokus på den enkel-
tes trivsel og udvikling inden for fast-
lagte økonomiske rammer.

Arbejdsgruppen har i målgrup-
pebeskrivelsen haft fokus på unge 
med handicap og særlige behov, 
der har fået omfattende foranstalt-
ninger som børn. Målgruppens 
handicap kan karakteriseres som 
sindslidende, ADHD’er, autisme-
spektret og flest med blandings-
diagnose og udviklingshæmning. 

Langt de fleste borgere i denne 
målgruppe vil have livslang brug 
for støtteforanstaltninger, fx i 
form af dagforanstaltninger, va-
rige eller midlertidige botilbud, 
støtte i opgangfællesskaber eller 
eget hjem og/eller andre foran-
staltninger. De borgere fra denne 
målgruppe, der er kommet over 
i voksenområdet modtager både 
støtteforanstaltninger i og uden 
for kommunen og både af offent-
lige og private leverandører.

I oktober 2010 blev der registre-
ret ca. 50 handicappede unge over 
18 år, i årgangene 1990 – 1994, der 
manglede botilbud inden for få år, 
og som havde fået bevilligede for-
anstaltninger i Børn og Familier. 
Sandsynligheden for at en stor del 
af disse borgere bliver visiteret til 
et permanent botilbud er til stede, 

hvis ikke der sker en eller anden 
form for botræning i forhold til 
deres funktionsnedsættelse og de-
res handicap. Endvidere er der en 
række unge, der har fået tilbudt 
varigt botilbud, hvor der ikke er 
sket tilstrækkelig vurdering i for-
hold til den fremtidige og varige 
boform.

Arbejdsgruppens vurdering
Det er arbejdsgruppens overord-
nede vurdering, at Kalundborg 
Kommune i forhold til denne mål-
gruppe står med en opgave, der 
ikke alene kan løses ved hjælp af 
kommunens nuværende tilbud. 
Derudover er det arbejdsgruppens 
vurdering, at målgruppen poten-
tielt kan blive en meget omkost-
ningstung opgave, afhængigt af 
hvordan den bliver løst. Derfor er 



 •  •  •  9UDVIKLING NR. 3    •    2012

det vigtigt, at Kalundborg kommu-
ne etablerer tiltag, der kan være 
med til at sikre, at kommunen kan 
tilbyde udviklings- og støtteforan-
staltninger, der er målrettet denne 
gruppe borgere. Arbejdsgruppen 
vil her pege på etablering af en bo-
træningsenhed for de unge han-
dicappede, som et løsningsforslag 
på, hvordan der kan arbejdes med 
denne borgergruppe.

Formål og målgruppe
Formålet med botræningsprojek-
tet er overordnet at sikre, at Ka-
lundborg Kommune får et tilbud, 
der kan udvikle borgerne i denne 
målgruppe i en retning, hvor vi-
sitationsmyndigheden dels får et 
bedre grundlag for visitation til et 
voksentilbud og dels at denne vi-
sitation kan ske til støtteforanstalt-
ninger, der er så minimale som 
mulige og gerne udenom varige 
boformer, hvor det er muligt. 

I målgruppen tages der udgangs-
punkt i den del af den ovenståen-
de målgruppe, hvor det vurderes, 
at borgerne har et udviklingspo-
tentiale, der giver mulighed for, at 
borgerne kan udvikles til, i højere 
grad at tage ansvar for eget liv, når 
de bliver voksne, og at der dermed 
skal sættes ind med en lavere grad 
af støtteforanstaltninger på den 
lange bane.

Botræningstilbuddet er til mål-
gruppen 18-30 år, hvor det er unge, 
der frekventerer et dag/skoletil-
bud, der relaterer til det voksne liv 
(eks. STU el. § 103-dagtilbud), dvs. 
at tilbuddet ikke henvender sig til 
borgere inden for aldersgruppen, 
der stadigt frekventerer dagforan-
staltninger inden for børneområ-
det.

Visitation og organisatorisk  
tilknytning
Voksenspecialenheden har visita-
tions- og tilsynskompetencen. Der 
kan i nogle sager være et tværfag-
ligt samarbejde mellem Børn og 

Familier samt Undervisning angå-
ende STU, såfremt der skal visite-
res en ung under 18 år, hvor det 
vurderes at den unge vil profitere 
af tilbuddet og være på vej i egen 
bolig eller anden foranstaltning. 

Som udgangspunkt indskrives 
borgerne i en 12 ugers periode, 
hvor det afklares om beboeren vil 
profitere af et ophold i trænings-
projektet, hvorefter der indstilles 
til et år af gangen, overordnet set 
kalkuleres der med at borgerne 
maksimalt er indskrevet i tre år, 
men der kan forlænges, hvis det 
vurderes, at borgeren kan profi-
tere af det, i forhold til målsætnin-
gen med botræningsprojektet.

Organisatorisk tilknyttes Botræ-
ningsprojektet til Bo- og Vækst-
center Kalundborg, fordi Bo og 
Vækstcenter Kalundborg i forve-
jen kan håndtere denne borger-
type/målgruppe, samt udbyder de 
dagtilbud, som en del af borgerne 
i botræningsprojektet vil frekven-
terer.

Botræningsprojektet oprettes 
som et midlertidigt botilbud efter 
servicelovens § 107.

Forsørgelsesgrundlaget er kon-
tanthjælp, flexydelse eller pension. 
Alle med et forsørgelsesgrundlag 
skal betale husleje, lys og varme, 
som en del af botræningen samt 
øvrige fornødenheder, der henhø-
rer til en almindelig husholdning, 
herunder kost.

Fysiske og  
pædagogiske rammer
De fysiske rammer er indtænkt i 
en af kommunens eksisterende 
bygninger, hvor der er truffet po-
litisk beslutning om, at det nuvæ-
rende tilbud skal flytte til andre 
lokaler. I disse lokaler får botræ-
ningsprojektet 10 værelser med 
eget bad og toilet og fællesrum. 
Det er arbejdsgruppens vurdering, 
at de ønskede lokaler er særdeles 
velegnede til formålet. Anvendel-
sestidspunktet og dermed opstart 
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er usikkert, idet der afventes ledig 
kapacitet.

Ejendomsservice har besigtiget 
ejendommen i juni 2011 og har 
erklæret ejendommen anvendelig 
til formålet og at der ikke er byg-
ningsmæssige problemer. 

I forhold til de pædagogiske 
rammer er det af afgørende be-
tydning, at boligerne i botrænings-
projektet bliver betragtet som ud-
viklingsboliger, hvor der er fokus 
på, at borgerne i tilbuddet er inde 
i et udviklingsforløb frem mod en 
så selvstændig tilværelse som mu-
ligt.

Derfor er det vigtigt, at de bor-
gere der tilbydes plads i botræ-

ningsprojektet, frekventerer et 
dagtilbud, der kan støtte op om 
borgernes udvikling i samarbejde 
med botræningsprojektet, her 
tænkes der f.eks. på STU, beskyttet 
beskæftigelse el. lign.

Det overordnede pædagogiske 
mål i hverdagen vil være, at støtte 
og udvikle borgerne i retning mod, 
selv at kunne tage vare på deres 
eget liv, når de bliver voksne. Her 
vil der f.eks. blive arbejdet med 
sociale relationer, social adfærd, 
kost/alkohol/misbrug, seksuali-
tet, håndtering af egen økonomi, 
rengøring, personlig hygiejne osv. 

Status på botræningsprojektet
De første 3 beboere flyttede ind på 
Lillebo den 15. januar 2012. Lil-
lebo har i dag 9 unge boende og 
flere unge er i visitation hertil.

Der er 6 pædagoger, 6 omsorgs-
medarbejdere og 1 teamleder til-
knyttet projektet.

Den pædagogiske tilgang er 
dialogbaseret og miljøterapeutisk, 
hvor arbejdet pågår i ”det fælles 
tredje” om træningsopgaverne. 
Samtidig arbejdes der med de re-
lationer/netværk, de unge har i 
nærområdet.

Projektet er kommet rigtig godt 
fra start og har fået implementeret 

dagsrytmer, bo-regler og admini-
strative/dokumenterbare arbejds-
gange. 

Botræningsprojektet er påbe-
gyndt akkreditering, som er en 
kvalitetssikring efter Akkredite-
ring Danmarks model og vi forven-
ter at kunne fremsende ansøgnin-
gen i starten af 2013 og have audit 
inden sommeren 2013.

Der arbejdes kort sagt med træ-
ning af beboerne i alle facetter for 
opnåelse af kompetencer til at me-
stre større dele af eget liv på et højt 
faglig og kompetent niveau. Samt 
dokumentation af at effekter og 
metoderne er dokumenterbare og 
efterses en gang årligt ved audit – 
både internt og ekstern. 

Arbejdsgruppen skulle  
afdække følgende:
-  Lave en målgruppebeskrivel-
se af disse ”nye” unge.

-  Skabe et overblik over, hvor 
mange fra denne målgrup-
pe, der er på vej fra børn og 
ungeområdet og over i Vok-
senspecialområdet.

-  Komme med løsningsforslag 
på, hvilke tiltag kommunen 
kan lave, for at håndtere 
denne målgruppe så hen-
sigtsmæssigt som muligt, 
dels i forhold til borgernes 
trivsel/udvikling og dels i 
forhold til Voksenspecialom-
rådets økonomi.
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Socialt Lederforums Efterårskonference 2012
Torsdag, den 11. oktober 2012 på Scandic Jacob Gade, Vejle

Faglighed i fokus

Dette års efterårskonference stiller skarpt på den socialpædagogiske 
faglighed. Deltag og styrk din faglige viden med spændende 
foredrag og projektpræsentationer.

Pris:  kr. 1.850,- for medlemmer af Socialt Lederforum
 kr. 2.100,- for ikke-medlemmer

Læs mere, se program og tilmeld dig 
på www.socialtlederforum.dk

Socialt Lederforum
tlf.: 6471 5993 

email: mail@socialtlederforum.dk 
www.socialtlederforum.dk

TEMADAG · TEMADAG · TEMADAG · TEMADAG · TEMADAG · TEMADAG · TEMADAG
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Temadag Region Midtjylland
Torsdag, den 13. september 2012 på Scandic Regina Herning

Socialt Lederforum inviterer til temadag

Socialt Lederforum inviterer centerledere, forstandere, 
stedfortrædere, afdelingsledere, chefer på handicapområdet i 
Region Midtjylland til temadag.

Pris:  kr. 1.500,- for medlemmer af Socialt Lederforum
 kr. 1.750,- for ikke-medemmer.

Læs mere, se program og tilmeld dig 
på www.socialtlederforum.dk

 
tlf.: 6471 5993 

email: mail@socialtlederforum.dk 
www.socialtlederforum.dk

TEMADAG · TEMADAG · TEMADAG · TEMADAG · TEMADAG · TEMADAG · TEMADAG
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Faglig udvikling som  
katalysator for kvalitet
Af Leder Frank Hedegaard,  
Lynghuset, København

I dag oplever mange offentlige ledere, 
at meget af deres tid bruges på at sikre 
minimumsstandarder indenfor økono-
mi, personalejura og administration, 
ligesom de samtidig skal forvalte doku-
mentationen af de politisk fastsatte kva-
litetsstandarder. Det er i sig selv en om-
fattende opgave og derfor føler mange 
sikkert, at det er svært at finde tiden til 
den faglige udvikling. 

Hvis jeg tager udgangspunkt i bo-
stedet Lynghuset så er det også 
den virkelighed, jeg mødte, da jeg 
påbegyndte der som leder i 2008. 
Lynghuset havde været inde i en 
turbulent tid, hvor dårlig omtale i 
medier havde ført til, at man havde 
afsat ledelsen og en stor gruppe 
medarbejdere og man kan sige, at 
bostedet befandt sig i en tilstand af 
chok. Medarbejderne følte især, at 
de mange mediehistorier fra Kø-
benhavns bosteder satte spørgsmål 
ved deres faglighed og de turde 
dårligt sige højt i deres omgangs-
kreds, at de arbejdede på et bosted. 
I det følgende vil jeg beskrive, hvad 
vi har gjort i Lynghuset for at kom-
me ud af den choktilstand og hvad 
man som leder kan gøre for at ven-

de en udvikling fra noget negativt 
til noget positivt. 

En positiv transformationsproces
Hvis jeg helt kortfattet skal sige, hvad 
der har skabt denne udvikling for 
organisationen, kan det sammenfat-
tes i ordene, faglig vision, fokus på 
HRM, interessenter og tværfaglig-
hed. Jeg vil begynde med at uddybe 
den faglige vision som for mig at se, 
er grundstenen for at Lynghusets 
transformationsproces blev positiv. 
Man kan formidle visioner på for-
skellig måde, f.eks. ved, at man som 
leder, som en Don Juan, manipule-
rer medarbejderne til at tro på visio-
nen eller ved at man, som Casanova, 
forfører dem. 

Jeg plejer at sige, det bedste for at 
sikre at medarbejderne vil være en 
del af en vision er at forføre dem. 
Forstået på den måde, at man kun 
lader sig forføre, hvis man selv øn-
sker det. Samtidig siger jeg så også, 
at man kommer ingen vegne ved 
at tro, at man opnår noget ved at 
manipulere en vision igennem sin 
organisation. Den vision vi fandt 
sammen omkring var, at vi ville være 
kendt for at skabe faglig kvalitet i ar-
bejdet med borgere med multiple 
funktionsnedsættelser. 

Fokus på kosten og måltidet
Vi definerede også den faglige 
ramme ud fra at Københavns Kom-
mune politisk havde besluttet, at 
alle institutioner inden udgangen af 
2012 skulle have en økologiprocent 
på 75, og derfor var det naturligt, at 
vi satte fokus på at udvikle vores fag-
lighed omkring kosten og måltidet.

På daværende tidspunkt var det 
den pædagogiske og sundhedsfag-
lige gruppe, der indkøbte og lavede 
maden til beboerne. En funktion, 
man kan sige, ikke lå naturligt i de-
res uddannelser og som flere gav 
udtryk for var en tidsrøver og tog tid 
fra andre primære omsorgsopgaver. 
Derudover indkøbte den enkelte 
medarbejder råvarer til kosten og 
bearbejdede den, som de gjorde det 
privat. Det gav en meget svingende 
kvalitet af måltidet og var derudover 
med til at fordyre indkøbene. 

Derfor blev der truffet en beslut-
ning om, at man omkonverterede 
tre pædagogiske stillinger og ansatte 
kost- og ernæringsuddannet perso-
nale. De skulle indkøbe og produ-
cere maden på den enkelte afdeling 
således, at beboerne kom i en tæt-
tere sanselig kontakt med den kost, 
de senere på dagen skulle have ser-
veret. For mig at se er det indlysen-
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de, at man tænker HRM ind i sine 
strategier for at sikre kvalitet, således 
at man får medarbejdere med de 
rette kompetencer til den krævede 
opgaveudførelse. På andre områder 
ville vi jo aldrig sætte spørgsmåls-
tegn ved, hvilke faggrupper der har 
kompetencer, f.eks. indenfor pleje 
og omsorgsopgaven. Omkring ko-
sten på mange bosteder, eksisterer 
der stadig en kultur, hvor der endnu 
ikke er tværfagligt samarbejde om-
kring opgavevaretagelsen, og her 
kan det være svært at opnå resulta-
ter. Der er for mig ingen tvivl om, at 
Lynghuset aldrig ville have kunnet 
udvikle de kompetencer omkring 
kost og ernæring, hvis ikke vi havde 
tænkt det ind i en HRM strategi.

Københavns Madhus
Et væsentligt element i implemente-
ringen af en ny faglighed omkring 
kost og måltidet har været samar-
bejdet med Københavns Madhus. 
Københavns Madhus har udviklet 
projekt ”Køkkenløft”, hvor insti-
tutioner i Københavns Kommune 
har kunnet hente rådgivning og 
vejledning. Det, at man involverer 
kompetente samarbejdspartnere, 
der besidder en specialiseret viden, 
løfter fagligheden og giver gode 
muligheder for sparring omkring 
særlige problemstillinger. Et eksem-
pel herpå er den hjælp, vi har fået 
omkring at udvikle kosten til de 
beboere, som har dysphagi og som 
har betydet, at vi nu kan produce-
re maden til den enkelte beboers 
funktionsnedsættelse og behov. 

I denne proces har vi også kunnet 
udnytte at vi i Lynghuset i forvejen 
har en bred faggruppe, bestående 
af bl.a. fysio- og ergoterapeuter og 
i dag har vi dannet en ”dysphagi 
gruppe” der, udover den interne 
funktion, også vejleder vores sam-
arbejdspartnere i Center for Multi-
ple Funktionsnedsættelser.  Det er 
selvfølgelig ikke alle bosteder, der 
har mulighed for at have så bred 
en tværfaglighed, som den vi har i 

Lynghuset, men der er intet der 
hindrer, at man søger samarbejds-
partnere, der besidder de kompe-
tencer, man ikke umiddelbart selv 
har mulighed for at have ansat. 

Bedre sundhed
Hvis man retter blikket imod vores 
beboere i Lynghuset, som alle har 
Multiple funktionsnedsættelser af 
en sådan grad, at de har behov for 
hjælp til alle livs funktioner, så vi-
ste de umiddelbare konsekvenser 
af en ny kostpolitik sig hurtigt. Vi 
havde fra starten af omlægningen 
desværre ikke mulighed for at lave 
evidensbaserede undersøgelser, der 
kan dokumentere effekten af en ny 
kost og ernæringspolitik, og derfor 
må vores erfaringer siges at være 
rent subjektive. 

Tidligere var det en fast rutine 
at beboerne fik afføringsmidler i 
Lynghuset, men konkret har vi dog 
oplevet at vi ikke længere og kun 
meget sjældent må bruge afførings-
midler, hvilket vi tolker som være 
begrundet i kostomlægningen. Vi 
kan konkret aflæse det i faldet af 
udgifter på afføringsmidler. Sam-
tidig udtrykker frisøren at beboer-
nes hår er blevet kraftigere og vo-
res fodterapeut ser hvordan negle 
er blevet kraftigere og ikke længere 
er skrøbelige. Et andet parameter 
vi kan oplever kosten har haft en 
betydning for er, at ingen beboere 
i Lynghuset har Decubitus (tryk-
sår). Selvfølgelig er kosten ikke 
alene årsagen til dette, de mange 
stillingsskift i løbet af dagen og en 
god hudpleje er alfa omega, men 
sundhedspersonalet oplever det er 
reduceret med kostomlægningen. 

Pris for det fuldendte måltid
I 2010 vandt Lynghuset Københavns 
Madhus 1 pris for det fuldendte 
måltid, og denne anerkendelse har 
været utrolig vigtig for medarbej-
dernes oplevelse af, at de udfører 
et godt arbejde i dagligdagen. Selv-
værdet styrkes og lysten til at være 

på arbejde er væsentligt forøget, 
hvilket bl.a. kan ses i et fald i syge-
fraværet. I 2012 fik Lynghuset igen 
en pris; ”hjerteprisen”, for den fort-
satte udvikling af måltidet, og man 
glædes som leder, når sådanne aner-
kendelser gives. Jeg kan kun anbe-
fale at man i kommunerne indfører 
parametre, som man kan honorere 
institutioner efter, selvom nogen 
måske vil sige ”skal vi nu til at have 
konkurrence”. Det er der på ingen 
måde tale om, men det at sætte en 
overligger, som man f.eks. har gjort 
i København, hvor alle institutioner 
inden 2015 skal have en økologipro-
cent på 90, har befordret en positiv 
udvikling omkring kosten til bruger-
ne af kommunens tilbud.

Fremadrettet vil vi i Lynghuset 
sætte yderligere fokus på kosten og 
vi har aktuelt udarbejdet et projekt, 
hvor vi vil have det urbane landbrug 
ind på vores matrikel. Det vil betyde, 
at vi vil kunne udnytte de produkter, 
som vi selv kan fremstille og bebo-
erne vil kunne følge med i dyrknin-
gen og sanse de produkter, de sene-
re skal indtage i kosten. Vi har også 
formidlet vores erfaringer og ny 
viden til andre institutioner, bl.a. til 
Nexøhuset på Bornholm, som har 
haft en nyansat kost- og ernærings-
ansvarlig til oplæring i Lynghuset. 
På den måde mener jeg som leder, 
at vi kan udveksle og bruge hinan-
dens erfaringer til gavn for de men-
nesker, som vi har et ansvar for. 

I dag er 99% af kosten  
i Lynghuset økologisk.
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Projektleder- 
uddannelsen  
i Socialfagligt IT
Af Susanne Thorsager

De fleste institutioner og tilbud op-
lever en forventning om, at de skal  
kunne dokumentere og formidle viden 
via IT. Forventningen skyldes i høj 
grad et stigende krav om opfølgning 
på handleplaner og pædagogiske 
ydelser. 

Projektlederuddannelsen i Social-
fagligt IT har to formål; dels at 
projektlederen kan tilføre organi-
sationen en plan og en forståelse 
for, hvordan alle medarbejderne 
kan dokumentere med høj faglig 
kode, relateret til handleplanen, 
og dels at beskytte investeringen 
i computere, dokumentationspro-
grammer, frikøb af personale og 
tilkøb af konsulenter. Med andre 
ord; formålet er, at skabe synergi 
mellem faglighed og socialfagligt 
IT, hvilket opnås ved at sikre so-
cialfaglige data af høj kvalitet.

Ifølge Lars Bluhme, underviser 
og faglig leder af iMETA, har le-
deren ofte den bekymring, at der 
i organisationen ikke er de kom-
petencer til stede, som kræves for 
planlægning, opstart, evaluering 
og tilretning for brug af socialfag-
ligt IT.

- Folk udefra vil sige at det er klart, 
da det jo er socialarbejdere, som har 
valgt professionen af lysten til at ar-
bejde med mennesker. Jeg mener, at vo-
res område blot behøver en tilgang af 

kultur og forståelse, for at flere fagper-
soner magter opgaven, forklarer Lars 
Bluhme.

En kulturforandring
På samme måde som dengang vi 
gik fra små enheder med kollektiv 
ledelse til store enheder med af-
delingsledere, stilles der også krav 
om en kulturændring, når det dre-
jer sig om tilpasning i form af tek-
nologi. 

Der stilles krav om tilpasning 
i en foranderlig verden. Den tek-
nologiske og samfundsmæssige 
udvikling gør, at man konstant må 
tilpasse sine kompetencer og sin 
organisation. Lars Bluhme mener, 
at vi lige nu oplever en voldsom 
centralisering, hvor enheder bliver 
til helhed. Uenigheden om hvor-
vidt det er godt, og hvor magten 
lander, er stor. Denne centralise-
ring betyder, at kommunikationen 
og kravet om sikker overførsel af 
socialfaglige data mellem udfører 
og administrator vokser. Udfører 
skal derfor være bedre til at ska-
be, organisere og videreføre disse 
data til næste interessent. Dette 
kan være en kompleks proces, som 
IT-systemet er udviklet til at hånd-
tere. 

– Vores fag bør optimeres, så vi bliver 
bedre til at forstå processen af data. Det 
forudsætter en kulturforandring, hvor 

der er en grundlæggende forståelse for 
dokumentationens kerne, hvor bestil-
leren kvitterer udføreren, for at have 
arbejdet med bestillingen eller opgaven, 
forklarer Lars Bluhme.

Projektlederuddannelsen i so-
cialfagligt IT er med andre ord en 
formalisering af det behov, som 
institutionerne har for styring af 
data. Når institutionen eller bo-
tilbuddet har en projektleder for 
socialfagligt IT, opstår der en for-
ventning og en normalisering af 
opgaveløsningen.

- Det er vigtigt at fastslå, at projektle-
deruddannelsen i socialfagligt IT ikke 
drejer sig om bits, bytes og ledninger. 
Der er i høj grad fokus på projektledelse 
inden for en specifik ramme. Projektle-
deren skal forstå den narrative ledelses-
tilgang, og har den operationelle funk-
tion, som den, der får skudt processen 
i gang. Desuden skal projektlederen 
vedligeholde den produktion af social-
faglige data, som skabes, siger Lars 
Bluhme. 

Projektlederen arbejder ikke 
med den direkte kvalitet i valg af 
metode, men skal forstå at rationa-
lisere den faglige dokumentation; 
her spiller den narrative tilgang en 
rolle, hvor det er essentielt at sikre, 
at den gode og fagligt troværdige 
historie bredes i organisationen, 
og skaber tryghed og ejerskab til 
socialfagligt IT.
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Dynamik giver kvalitet
Målgruppen for projektlederud-
dannelsen er typisk en person med 
en funktion i form af souschef, af-
delingsleder, koordinator eller lig-
nende. Lars Bluhme forklarer: 

- Mange af de ledere, jeg har inter-
viewet i forbindelse med opbygningen 
af uddannelsen, tænker på ”drivers” 

som målgruppe – altså fagpersoner, 
som rigtig gerne vil, og som ikke lader 
sig slå ud, når modstand mod for-
andringen kommer frem blandt tra-
ditionalisterne. Andre ledere foreslår 
de forholdsvis nyuddannede fagper-
soner, som er gode til at arbejde med 
viden og som besidder forandringspa-
rathed.

Lars Bluhme mener, at det er 
godt at blande folk, når man skal 
skabe dynamik, viden og foran-
dringstiltag, som har indvirkning 
på kulturen. Som underviser på 
projektlederuddannelsen i social-
fagligt IT har han oplevet masser 
af dynamik, når der er en god 
blanding, hvor idealisten møder 
argumenter fra pragmatikeren. 
Denne dynamik skal projektlede-
ren tage videre med på arbejds-
pladsen, og aktivt arbejde med at 
erstatte ”kinabogskulturen” med 
en mere tidssvarende kultur. Pro-
jektlederen skal stå i spidsen for 
at skabe rammerne for denne nye 
kultur og en praksis for, hvordan 
der skabes socialfaglige data af høj 
kvalitet. 

Lars Bluhme har mere end 10 års erfaring i arbejdet med socialfagligt 
IT. Han har udviklet systemer helt fra bunden og har implementeret 
forskellige systemer i kommuner og regioner.
Lars Bluhme er uddannet pædagog og har i samarbejde med flere 
organisationer holdt foredrag og kurser om dokumentation og fag-
lighed.
Projektlederuddannelsen i Socialfagligt IT udbydes af konsulenthu-
set iMETA, som Lars Bluhme er faglig leder af. Det næste kursus lø-
ber af stablen d. 5.-6. oktober, d. 19.-20. oktober og d. 3.-4. december 
2012. 
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DBB

Den nødvendige samtale
Af Teddy Jeppesen, konsulent og foredragsholder – indehaver af ”De Blå Bjerge”

”Den nødvendige samtale” – ”Den 
vanskelige samtale” – ”Den lærende 
samtale” – kært barn har mange 
navne. Jeg husker en episode fra et 
kursus, hvor kursisterne trænede sam-
talens kunst – som måske meget godt 
illustrerer hvorfor samtalen er nød-
vendig og hvorfor det som leder kan 
være en god idé at træne i afholdelsen 
af disse samtaler.
Historien var at den pågældende 
leder havde valgt at træne i en 
kommende samtale med en med-
arbejder, som ofte – trods almin-
delige henstillinger – mødte for 
sent. Forud var gået en ”analyse” 
af medarbejderens personlighed 
som pegede i retning af en med-
arbejder, der var god til ”at glide 
af” og i øvrigt formåede at samle 
sympati omkring sig ved at tale til 
folks følelser.

Uden at jeg her skal gå for me-
get i detaljer – endte samtalen med 
at lederen lovede at hente den 
pågældende medarbejder (kørte 
lige forbi pågældendes bopæl) om 
morgenen på vej til arbejde!!!!

I sandhed et studie i mellem-

menneskelige interaktioner, hvor 
kommunikation – dobbeltkom-
munikation – følelser og spejlneu-
roner fører os steder hen, vi ikke 
vidste fandtes.

At få sagt det man vil
Eksemplet er virkeligt om end jo 
tæt på det tragikomiske, som blev 
udtrykt af den storgrinende kur-
sist i den efterfølgende evaluering 
– og de fleste af os vil formentlig 
sidde hovedrystende og tænke 
”det vil aldrig ske for mig”. Alli-
gevel tror jeg også, de fleste af os 
efter afholdelsen af en ”nødvendig 
samtale” har siddet med en følelse 
af, at man ikke helt har fået sagt 
det man ville.

Og netop tydelighed i krav er 
præcis det, der gør samtalen nød-
vendig. Af flere årsager:

Udvikling af medarbejderne. 
Det, som ledelse reelt går ud på. 
Ledere er almindeligvis rigtig gode 
til dét med anerkendelse. Men an-
erkendelse alene gør det ikke – 
faktisk tværtimod – anerkendelsen 
mister sin værdi som motivations-

faktor, hvis den står alene. Krav = 
respekt for medarbejderen – eller 
sagt på en anden måde: ”jeg for-
venter noget af dig”. Undersøgel-
ser viser, at anerkendelse/krav, der 
gives i en ”dosis” på 3 til 1, giver de 
bedste resultater.

Etablering og/eller fastholdelse 
af en præstationskultur. Vi ”lever” 
af de resultater, vi leverer – og det 
uanset hvilken faggruppe vi tilhø-
rer. Glæden – stolthed og i sidste 
ende energien kommer af tilfred-
se ”kunder” som oplever kvalifice-
ret service fra alle i virksomheden. 
Dermed står det også klart, at min 
motivation også står og falder med 
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hvordan kolleger præsterer. En 
kollegas dårlige præstation, der 
ikke modsvares af tydelige krav 
om forbedringer undergraver min 
motivation og kan på sigt risikere 
at medføre en ubevidst faldende 
præstation – eller for den sags 

skyld – at jeg overvejer jobskifte.
Sidst, men ikke mindst er ”den 

nødvendige samtale” uløseligt 
forbundet med lederens trovær-
dighed. Gennemslagskraft opnås 
gennem viden om formidling og 
troværdighed – og specielt tro-
værdigheden er altafgørende for 
succes i lederjobbet. Opleves virk-
somhedens referenceramme (per-
sonalepolitik – værdier – og lign.) 
”trådt under fode” af enkelte med-
arbejdere, kommer lederens tro-
værdighed i spil.

Flere faktorer spiller ind
Viden om samtalens nødvendig-
hed er ikke nødvendigvis det sam-
me som succes med afholdelsen. 
Flere faktorer spiller ind her. 

Bl.a. er det væsentligt at virksom-
hedens referenceramme er velbe-
skrevet – en opdateret stillingsbe-
skrivelse f.eks. Det udgangspunkt 

”rammer samtalen ind” hvor dia-
logen føres med afsæt i præstation 
kontra krav. Alternativet kan risi-
kere at blive: ”jeg synes – det synes 
jeg ikke fordi….”.

Og endelig spiller lederens 
selvindsigt og erfaring naturligvis 
ind. Løsningen på sidstnævnte er 
relativ simpel. Det handler om at 
øve sig – som i alle andre tilfælde, 
hvor færdigheder skal indlæres, 
handler det om viden og træning. 
Førstnævnte udvides selvsagt også 
gennem øvelse, men kræver for-
mentlig også en ”indre rejse” til 
destinationer med forklaring på 
personlige værdier – adfærd og 
andet spændende, der gør os til 
dem vi er. 

God fornøjelse. 

Teddy Jeppesen afholder kur-
sus i den nødvendige samtale 
i samarbejde med Socialt Le-
derforum. Kurset afholdes d. 
13. september i Ringsted og 
d. 26. september i Horsens. 
På kurset tages der udgangs-
punkt i situationer fra hverda-
gen, hvor du gennem rollespil 
og feedback bliver udstyret 
med redskaber til at gennem-
føre den nødvendige samtale. 
Læs mere på: 
www.socialtlederforum.dk. 

Kursusdag ”Den nødvendige samtale”
Torsdag, den 13. september 2012 på Scandic Ringsted

Onsdag, den 26. september 2012 på Scandic Bygholm Park, Horsens

Kursus

Socialt Lederforum tilbyder i samarbejde med De Blå Bjerge 
kurset ”Den nødvendige samtale – at stille krav er også at vise 
medarbejderne respekt”.

Pris:  kr. 1.950,- for medlemmer af Socialt Lederforum
 kr. 2.200,- for ikke-medlemmer

Læs mere, se program og tilmeld dig 
på www.socialtlederforum.dk

Socialt Lederforum
tlf.: 6471 5993 

email: mail@socialtlederforum.dk 
www.socialtlederforum.dk

KURSUSDAG · KURSUSDAG · KURSUSDAG · KURSUSDAG · KURSUSDAG · KURSUSDAG
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Frivillighed skaber værdi
Af Susanne Thorsager

En overvældende interesse har vist sig 
for Socialt Lederforums projekt: ’Fri-
villighed giver tid til livskvalitet’.
Interessen har ikke mindst vist sig ef-
ter informationsmødet og workshop-
pen, hvor projektet blev beskrevet og 
debatteret ud fra emnerne: etik, myter 
og teknologi.  

Brug af frivillige er ikke udpræget 
på tilbud til udviklingshæmmede 
mennesker. Det har Socialt Le-
derforum tænkt sig at gøre noget 
ved. Ifølge Ib Poulsen, direktør for 
Socialt Lederforum, drejer det sig 
om at udnytte nogle af de ressour-
cer, den frivillige har, på en anden 
måde end man tidligere har set. Ib 
Poulsen forklarer: 

- Det kan være ting, der bliver ned-
prioriteret i det daglige, men som bety-
der meget for brugeren. Måske er den 
frivillige god til at hjælpe brugeren i at 
betjene en computer, indstille fjernbetje-
ningen eller andre dagligdagsting, den 
socialfaglige medarbejder ikke er rustet 
til at varetage på grund af manglende 
tid eller ressourcer.

Målet er at frigøre tid til livskva-
litet, så vilkårene forbedres på det 
enkelte tilbud – både for bruge-
ren, men også for den ansatte, som 

får mere tid til faglige opgaver. Ib 
Poulsen mener, at projektet er in-
novativt, idet kravene om ”bedre 
og billigere” eller ”more for less” 
imødekommes med nytænkning, 
som er født ud af de udfordringer, 
vi alle mærker i forhold til at få tid 
og økonomi til at slå til.

Innovation
Frivillighedsprojektet vil forløbe 
fra efteråret over 15 måneder, hvis 
der opnås støtte fra Fornyelsesfon-
den. Den store interesse blandt 
tilbuddene skyldes dels behovet, 
men i høj grad også den omstil-
lingsevne, man i stigende grad be-
sidder på tilbud til udviklingshæm-
mede mennesker:

- Socialt Lederforum vil uddanne 
koordinatorer, som skal være på stedet, 
sætte tingene i system og være med til at 
åbne kulturen op, siger Ib Poulsen.

Hvis der er opbakning og hvis 
alt går som forventet, starter pro-
jektet op med frivillige på ca. 20 
tilbud fordelt over hele landet. Ib 
Poulsen fortæller, at der foruden 
mere tid til de socialfaglige kerne-
opgaver opnås et bedre serviceni-
veau end de fleste kommuner kan 
tilbyde.

Etik, myter og teknologi
Det er ikke nogen let opgave at 
åbne kulturen op, hvis der er mod-
stand eller barrierer i form af my-
ter om frivillighed. 

Derfor blev der på det sidste 
møde om frivillighedsprojektet sat 
tid af til at diskutere frivillighed i 
forhold til etik, myter og teknolo-
gi. I forhold til etik blev der talt om 
hvilke etiske overvejelser man som 
leder bør gøre sig, når man vælger 
at gøre brug af frivillige. Der blev 
også talt om hvordan teknologi 
kan gøre arbejdet med frivillige 
lettere og hvilke myter, der flore-
rer på området. Ifølge Ib Poulsen 
er der en myte om, at de frivillige 
tager arbejdet fra os: 

- Det handler om at have et nuan-
ceret syn på brug af frivillige. Det er 
ikke bare nogen, der kommer og tager 
vores arbejde fra os. Det er faktisk 
mennesker, der kan skabe værdi i form 
af andre ressourcer end socialfaglige 
kompetencer.  

Projektet ’Frivillighed skaber 
tid til livskvalitet’ skal sikre 
brug af frivillige på tilbud til 
udviklingshæmmede menne-
sker. Projektet ledes af Socialt 
Lederforum i samarbejde 
med Time Advice A/S.
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Seksualitet på  
dagsordenen
Socialstyrelsen har udarbejdet en håndbog om professionel støtte til voksne med funktionshandicap.  
Håndbogen henvender sig til fagpersoner på det sociale område, herunder medarbejdere, ledere og studerende.

Seksualitet er en naturlig del af 
ethvert menneskes liv. Det er et 
område, man må forholde sig 
til, når man arbejder med men-
nesker med funktionshandicap. 
’Seksualitet på dagsordenen’ er 
en håndbog, der beskriver den 
rådgivning og støtte, der kan ydes 
til voksne med fysiske og psykiske 
funktionsnedsættelser. Funktions-
nedsættelser kan være medfødt, fx 
funktionshæmning, autisme eller 
celebral parese, eller den kan være 
erhvervet senere i livet som ek-
sempelvis lammelse, hjerneskade, 
sindslidelse eller demens.

Håndbogen baserer sig på lov-
givning og bestemmelser på vok-
senområdet. Mange af bogens 
overvejelser og redskaber kan dog 
i vidt omfang også anvendes som 
inspiration i arbejdet med unge. I 
relation til unge under 18 år skal 
man være opmærksom på, at der 
gælder en anden lovgivning. Her 
henvises til www.retsinformation.
dk. 

De retlige rammer beskrives, så 
både fagpersoner og mennesker 
med funktionsnedsættelser kan 
være trygge ved henholdsvis at 
give og modtage hjælp. Desuden 
angives pædagogiske retningslin-
jer, der kan imødekomme nogle 
af de tvivlsspørgsmål, som fagper-
soner kan stå over for, når de skal 
vejlede, støtte og oplære i forhold 
til seksualitet. Håndbogen giver 

eksempler på metoder og redska-
ber, der kan anvendes i det daglige 
arbejde.

Håndbogen er målrettet både 
den uerfarne fagperson, som har 
behov for en indføring i teamet, 
og den mere erfarne, som ønsker 
at genopfriske emnet eller finde 
ny inspiration til arbejdet med sek-
sualitet. 

Bogen indeholder faktabokse, 
cases og reflektionsøvelser, som 
skal inspirere til, hvordan man 
kan udfylde og udvikle sin profes-
sionelle rolle.
 
Bogen kan downloades på: 
http://shop.servicestyrelsen.dk

Seksualitet 
på dagsordenen
En håndbog om professionel støtte 

til voksne med funktionsnedsættelse

Seksualitet 
på dagsordenen
En håndbog om professionel støtte 

til voksne med funktionsnedsættelse

Seksualitet 

på dagsordenen

En håndbog om professionel støtte 

til voksne med funktionsnedsættelse
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Appetitvækkeren
Tag magten over din karriere
Bogen ”Tag magten over din kar-
riere” er en direkte, ærlig og vejle-
dende bog, hvor fløjlshandskerne 
er lagt på hylden. Soulaima Goura-
ni er fødselshjælperen, som rusker 
op i dit selvværd, hjælper dig med 
at genfinde dine kompetencer og 
gør dig sikker og modig, så du kan 
få meget mere ud af dit arbejdsliv.

Find nye svar på, hvordan du 
brænder igennem ved at være dig 
selv, finder den rigtige arbejds-
plads eller chef, får dit bagland til 
at bakke dig op, eller bruger dit 

netværk. Når du har læst denne 
bog, vil du føle dig inspireret og 
fuld af nyt gåpåmod. Du har tan-
ket op på viden, fundet nye mål og 
en smittende energi, som du kan 
omsætte til mærkbare forandrin-
ger og målbare resultater. Bogen 
skaber værdi for dig, hvis du er 
søgende og ambitiøs – eller bare 
drømmer om at bestemme i dit 
eget arbejdsliv.

Soulaima Gourani
Tag magten over din karriere
Politikens Forlag

Hvem har flyttet min ost?
Forandringer kan være forfærde-
lige eller fantastiske – alt efter din 
indstilling til dem. Hvem har flyt-
tet min ost? er en enkel fabel, som 
hjælper dig til at se, at forandrin-
ger er en uundgåelig del af din 
tilværelse – på arbejdet og i pri-
vatlivet. Med denne lille historie 
kan du lære at nyde forandring og 
tackle den med succes.

Hvem har flyttet min ost? giver 
stof til eftertanke om nogle af livets 
enkle sandheder. Den er skrevet til 
alle aldre og læst på en aften.

Dr. Spencer Johnson
Hvem har flyttet min ost?
Børsens Forlag

Plads for dem alle
- Styrket indsats for voksne  
mennesker med handicap
På trods af, at indsatsen over for 
voksne mennesker med handicap 
er blevet markant forbedret de sid-
ste mange år, er det stadig ikke alle 
der har fået forbedret deres bolig-
forhold, fået afinstitutionaliseret 
deres hverdagsliv og det halter 
stadig bagefter med beskæftigel-
ses- og uddannelsestilbud. Der er 
plads til forbedringer og en ny vi-
sion for den fremtidige udvikling 
og fornyelse af området. Socialpæ-
dagogerne vil gerne sætte en dags-
orden, der kan udvikle ideer om, 

hvordan den socialpædagogiske 
indsats skal se ud i fremtiden.

Fremtidens socialpædagogiske 
indsats sættes i gang på en række 
status- og visionsmøder i kredsene, 
hvor temaerne svarer til de tre ka-
pitler i pjecen:

- Hverdagsliv og boformer
-  Beskæftigelses- og uddannel-
sestilbud

-  Inklusion og deltagelse i lokal-
samfundet

Temaerne er grundigt beskrevet 
med relevante problemstillinger 
og udfordringer, og alle kapitlerne 
afsluttes med spørgsmål til diskus-
sion.

Hæftet er udgivet af 
Socialpædagogerne, 
november 2011
Downloades gratis på www.sl.dk 
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Forlaget Udvikling
Livsværdier og ny faglighed

Red. Ida Schwarz
Udgivet 2001 på Semi-Forlaget
Nyt oplag 2010 på Forlaget Udvikling

Bogen tager udgangspunkt i et ud-
viklingsprojekt, hvor pædagoger 
diskuterer og giver eksempler på, 
hvordan de kan yde en socialpæ-
dagogisk støtte, der samtidig re-
spekterer brugernes integritet og 
myndighed over eget liv. 

Ny faglighed handler om at for-
lade professionelles mangeårige 
tradition for at vide bedst på bru-
gernes vegne. I stedet søger pæ-

dagogerne i bogen efter måder, 
hvorpå brugernes livsværdier og 
interesser kan blive tydeliggjort og 
komme i fokus i tilrettelæggelsen 
af den socialpædagogiske støtte.

Pris kr. 200,- inkl. moms 
+ forsendelsesomkostninger.

Narrativ pædagogik 
- Livshistorien som pædagogisk grundsyn 
Af Jørgen Lauritzen og Birthe Juhl Carlsen
Udgivet 2004 på Semi-forlaget
Udgivet 2011 på Forlaget Udvikling

”Narrativ pædagogik” sætter fokus 
på den narrative pædagogik ud fra 
tanker om, hvordan livshistoriear-
bejdet kan blive en integreret stør-
relse i den daglige pædagogik. Alt-
så ikke noget man gør bare engang 
imellem, men et grundværktøj som 
til stadighed er en del af den pæda-
gogiske tænkning på institutionen 
og hos den enkelte pædagog. 

Bogen er inddelt i 4 områder: 
De narrative aspekter ved fortæl-
lingen, muligheder for livshisto-
riearbejde i grunduddannelsen, 
livshistoriearbejdet i pædagogisk 
praksis og endelig at arbejde med 

fortælling i personalegruppen. 
I hver del vil der blive inddraget 
praksiseksempler. 

Bogen henvender sig til pædago-
ger, pædagogstuderende og under-
visere på pædagogseminarier, samt 
beslægtede uddannelser, socialråd-
givere, lærere, sygeplejersker, ergo-
terapeuter m. fl. 

Bogen kan også med stort udbyt-
te læses af folk med almindelig in-
teresse for den personlige historie, 
livshistorien. 

Pris kr. 200, - inkl. moms 
+ forsendelsesomkostninger.

Bøgerne kan bestilles på: Forlaget Udvikling, Socialt Lederforum, Kochsgade 31 A, 5000 Odense
Telefon 64 71 59 93, e-mail: udvikling@socialtlederforum.dk, www.socialtlederforum.dk
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Forlaget Udvikling
Udviklingshæmning og socialt netværk

Af Hans Christian Hansen

I bogen giver forfatteren en ind-
føring i, hvordan opfattelsen af 
udviklingshæmmedes sociale net-
værk har udviklet sig historisk. I 
den forbindelse illustreres blandt 
andet det frivillige arbejde med 
netværk som besøgs- og pakketan-
terne har udført. 

På baggrund af danske og in-
ternationale undersøgelser doku-
menteres værdien og vigtigheden 
af, at udviklingshæmmede har 
socialt netværk, og der gives anvis-

ninger på metoder og hjælpemid-
ler, som pædagogisk personale og 
støttepersoner kan anvende, når 
de skal hjælpe og vejlede udvik-
lingshæmmmede med at udvikle 
og bevare socialt netværk.

Pris kr. 150 inkl. moms 
+ forsendelsesomkostninger.

Mediepædagogik  
Demokrati & ytringsfrihed 
Redaktion Lisbeth Bruus-Jensen

Demokrati og ytringsfrihed - hæfte 
om arbejdet med mediepædagogik 
med udviklingshæmmede. 

Udgivet i samarbejde med Lands-
foreningen LEV.  

Pris kr. 30 inkl. moms 
+ forsendelsesomkostninger.
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Bøgerne kan bestilles på: Forlaget Udvikling, Socialt Lederforum, Kochsgade 31 A, 5000 Odense
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Forlaget Udvikling
Fra rejseleder til stifinder

Af Peter Westergaard Sørensen
Omfang: 112 sider

At være rejseleder indebærer, at 
jeg udstikker målet for, hvor den 
anden skal hen. Jeg kender den 
rigtige vej samt alle seværdighe-
derne undervejs. At være stifinder 
indebærer derimod, at jeg får må-
let udstukket af den anden. Jeg 
peger på mulige veje at gå, og jeg 
accepterer, at målet forandrer sig 
undervejs. Seværdighederne fin-
der vi sammen. 

Stifinderen er den nye pædago-

grolle. Stifinderen hænger sam-
men med de samfundsmæssige 
forandringer, der sker omkring os, 
og ikke mindst med den ånd, der 
hersker i Lov om social service fra 
1998. 

En inspirerende bog af Peter 
Westergaard Sørensen om pæda-
gogens ændrede rolle fra rejsele-
der til stifinder.

Pris kr. 200,- inkl. moms
+ forsendelsesomkostninger.

De glemte 
Nye perspektiver på udviklingshæmning  
og socialt netværk 
Af Hans Christian Hansen
Omfang: 172 sider 

I bogen, der er en opfølgning af 
forfatterens bog „Udviklingshæm-
ning og socialt netværk“ bliver der 
kastet lys på fortidens og nutidens 
behandling af en overset og glemt 
gruppe af udviklingshæmmede. 

Det dokumenteres, at mang-
lende socialt netværk ikke kun er 
et historisk fænomen. I dag lever 
hundredvis af udviklingshæmmede 
på amtslige botilbud uden nogen 
form for kontakt udefra. 

Der bliver givet en række kon-
krete bud på, hvad vi kan og bør 
gøre for at afhjælpe situationen. 

Pris kr. 200,- inkl. moms 
+ forsendelsesomkostninger.

Bøgerne kan bestilles på: Forlaget Udvikling, Socialt Lederforum, Kochsgade 31 A, 5000 Odense
Telefon 64 71 59 93, e-mail: udvikling@socialtlederforum.dk, www.socialtlederforum.dk
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Forlaget Udvikling
Udviklingshæmmede i arbejde 
– mere end en dagdrøm
Af Lisbeth Bruus-Jensen og Henning Jahn

Bogen der blandt andet sætter fo-
kus på udviklingshæmmedes inte-
gration på arbejdsmarkedet. For-
fatterne peger i bogen på nye veje, 
der kan udvide udviklingshæmme-
des jobmuligheder på arbejdsmar-
kedet. 

Lisbeth Bruus- Jensen og Hen-
ning Jahn fremlægger en vidtfav-
nende og aktuel gennemgang af 
udviklingshæmmedes deltagelse i 
arbejdslivet.

 

Pris kr. 200,- inkl. moms
+ forsendelsesomkostninger.

Jeg er OK som jeg er 

Af Peter Westergaard Sørensen

Udviklingshæmmede har været 
udsat for rigelige mængder af op-
dragelsesforsøg i deres opvækst og 
i mange tilfælde langt ind i deres 
voksenliv. Sådan introducerer Per 
Westergaard Sørensen temaet i 
hans bog ”Jeg er OK som jeg er”. 

Med udgangspunkt i praksis gi-
ver forfatteren herefter en bred 
gennemgang af emnet. Teorier og 
den praktiske virkelighed forbin-
des på en fremragende måde, og 
ikke mindst med stor respekt og 
solidaritet i forhold til mennesker 
med handicap. 

Peter Westergaard Sørensen har 
tidligere udgivet bogen ”Fra rejse-
leder til stifinder”. Bogen henven-
der sig til alle faggrupper, der arbej-
der i handicapområdet, men også 
til pårørende, politikere, embeds-
mænd og andre der vil styrke deres 
viden og indsigt på dette område.   

Pris kr. 200 inkl. moms 
+ forsendelsesomkostninger.
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Bøgerne kan bestilles på: Forlaget Udvikling, Socialt Lederforum, Kochsgade 31 A, 5000 Odense
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Forlaget Udvikling

Udviklingshæmning og brugerinddragelse 
- ”det er mig, der bestemmer her…!!?” 
Af Mona Burgdorf Herskind

I bogen kaster forfatteren Mona 
Burgdorf Herskind lys på betin-
gelserne for brugerinddragelse og 
brugerindflydelse for mennesker 
der er udviklingshæmmede. 

Det er en gedigen, grundig og 
meget inspirerende bog, der også 
peger på udfordringerne i arbejdet 
for at realisere brugerinddragelse. 

I bogen giver Mona Burgdorf 
Herskind de udviklingshæmmede 
ordet. Ved hjælp af kvalitative in-
terviews med udviklingshæmmede 
fremkommer herlige kritiske ud-
sagn som ”Der er hele tiden nogen 
der blander sig i vores forhold – vi 

må snart ingenting – de tror de skal 
dirigere det hele – de jager så’n 
med os – vi skal skrue ned for fjern-
synet. ” Men brugerinddragelse af-
dækkes også gennem det professio-
nelle personales øjne. På den måde 
giver bogen et nuanceret billede af 
hvordan det står til med brugerind-
dragelse hos mennesker der er ud-
viklingshæmmede. 

Mona Burgdorf Herskind er 
cand. scient. soc. fra Aalborg Uni-
versitet og områdeleder for ti for-
skellige dag- og døgntilbud for 
voksne udviklingshæmmede. Pris kr. 280, - inkl. moms 

+ forsendelsesomkostninger.

Bøgerne kan bestilles på: Forlaget Udvikling, Socialt Lederforum, Kochsgade 31 A, 5000 Odense
Telefon 64 71 59 93, e-mail: udvikling@socialtlederforum.dk, www.socialtlederforum.dk

Med liv og Sjæl 

Af Rita Møller Nielsen

”Med liv og sjæl” er historien om 
Rita Møller Nielsen og hendes ar-
bejde for udviklingshæmmede. I 
bogen skildrer hun i dagbogsform 
udviklingen fra 1961 til 2004 i ar-
bejdet for udviklingshæmmede. 

Det er en konkret, nærværende 
og hjertevarm skildring af instituti-
onslivet. 

 I bogens indledning til læserne 
argumenterer forfatteren for åben-
hed på dette område: ”Jeg har valgt 
åbenheden. Det er der brug for på 
det her område. Det er ingen skam 
at være handicappet. Det er ikke 

noget, der skal gemmes væk og 
skjules. ” 

I forordet til bogen skriver He-
len Jørgensen ”Med liv og sjæl” bør 
være lærebog på alle landets semi-
narier. Her får de studerende vir-
kelig noget, der fortæller om fortid 
og nutid skrevet af en kvinde med 
hjertet på rette plads.” 

Rita Møller Nielsen blev uddan-
net som omsorgsassistent i 1964 og 
har siden 1969 været leder på for-
skellige institutioner på handicap-
området. Pris kr. 225, - inkl. moms 

+ forsendelsesomkostninger. 
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Forlaget Udvikling
Udviklingshæmning, beskæftigelse og netværk

Af Lis Jessen

Hvad sker der med det sociale 
netværk, når man skifter job fra et 
beskyttet værksted til et job på det 
almindelige arbejdsmarked? 

Det belyser Lis Jessen i bogen 
”Udviklingshæmning, beskæftigel-
se og netværk”. Ét af svarene lyder: 
“Jeg kender mange flere. Alle ved, 
hvem jeg er og snakker med mig. 
Før var det kun dem fra værkste-
det, man snakkede med og ikke 
andre.” En anden fortæller: “Jeg 
har det bedst med, at de personer, 
jeg omgås, er på samme niveau, 
som mig. ” Men hun fortæller også 

om en god ikke-handicappet kol-
lega: “Vi hilser på hinanden, når vi 
ser hinanden og skriver sammen 
på mobilen. ” En række andre tan-
kevækkende udsagn fremlægges i 
bogen. Udsagn fra mennesker der 
selv har oplevet forandringen. 

Bogen giver også et godt teore-
tisk og historisk indblik. 

Lis Jessen er cand. mag. fra År-
hus Universitet og afdelingsleder 
på et beskæftigelsestilbud der 
støtter mennesker der er udvik-
lingshæmmede på det ordinære 
arbejdsmarked. 

Pris kr. 225, - inkl. moms 
+ forsendelsesomkostninger.
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Bøgerne kan bestilles på: Forlaget Udvikling, Socialt Lederforum, Kochsgade 31 A, 5000 Odense
Telefon 64 71 59 93, e-mail: udvikling@socialtlederforum.dk, www.socialtlederforum.dk

Dansemusen

Af Lars Holmgaard Jørgensen

Stedet er Åndssvageforsorgens Cen-
ter V i Hammer Bakker ved Vod-
skov i Vendsysseel. Bogen beskriver 
1960’ erne, hvor så mange forhold 
ændredes for den store gruppe af 
medborgere, som dengang bar be-
tegnelsen “åndssvage”, og som for 
størstedelens vedkommende var 
samlet på gigantinstitutioner, an-
stalter som den i Hammer Bakker. 

Vi følger en stor dreng, hvis far 
arbejder ved forsorgen, og vi føl-
ger en voksen åndssvag mand - i 
den turbulente tid, som 1960’erne 
var for både de åndssvage og for 
de mennesker, der arbejdede med 
dem - og for den lille by, hvis ek-

sistens i høj grad var afhængig af 
anstalten i Bakkerne. Mange af de 
personer, der optræder i bogen, 
lever eller har levet i det virkelige 
liv - på den tid, der skildres i bo-
gen. 

Bogen er skrevet som fiktion, og 
ikke alle begivenheder, som perso-
nerne i fortællingen drages ind i, 
er hændt. 

Bogens forfatter, Lars Holmgaard 
Jørgensen, er født i 1952 i Vodskov 
af forældre, der arbejdede på Statens 
Åndssvageforsorgs Center V i Vodskov. 

Pris kr. 150, - inkl. moms 
+ forsendelsesomkostninger.
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Forlaget Udvikling
Kampen for et godt liv

Af Jytte Faureholm
Omgang: 165 sider

”Man må jo kæmpe for det”, si-
ger Anders. Og det har han og de 
øvrige børn i bogen her gjort. De 
23 børn er vokset op med en mor, 
som er udviklingshæmmet. 

Forfatteren har fulgt børnene 
gennem 10 år – fra de var ca. 10 år 
til de var ca. 20 år gamle. 

I bogen fortæller børnene om 
deres oplevelser og hverdagserfa-
ringer. 

Bogen henvender sig til pro-
fessionelle, som er i kontakt med 
familier, hvor en eller begge for-

ældre er udviklingshæmmede. 
Støtten fra det offentlige er nem-
lig helt nødvendig i familien. Og 
både børn og mødre har resurser, 
som de gerne vil bruge, hvis de 
kan få lov til det. 

Bogen bygger på Jytte Faure-
holms ph. d.-afhandling. ”Man må 
jo kæmpe. ”  

Pris kr. 200, - inkl. moms 
+ forsendelsesomkostninger.

Forvist til forsorg 

Af Stine Grønbæk Jensen og Marie Louise Knigge
Omfang: 157 sider

”Forvist til forsorg” undersøger skif-
tende bevæggrunde og holdninger 
til, at grønlændere med handicap 
fra 1950’erne og helt frem til i dag 
er blevet sendt 4000 kilometer væk 
fra deres familier og anbragt på 
institutioner og senere i botilbud 
i Danmark – hvor maden, klimaet, 
omgangsformen og sågar persona-
lets sprog er fremmed. 

Tine Bryld, socialrådgiver og for-
fatter og Martha Lund Olsen de-
partementschef i Grønlands Hjem-
mestyre, bidrager til bogen med to 
debatterende indlæg om den nu-
værende situation for grønlændere 

med handicap i Danmark. 
Bogen henvender sig til stude-

rende, medarbejdere og politiske 
beslutningstagere inden for det so-
ciale område i Danmark og Grøn-
land. Den er desuden relevant for 
grønlandsforskere og grønlandsin-
teresserede i almindelighed. 

Pris kr. 280, - inkl. moms 
+ forsendelsesomkostninger.

Bøgerne kan bestilles på: Forlaget Udvikling, Socialt Lederforum, Kochsgade 31 A, 5000 Odense
Telefon 64 71 59 93, e-mail: udvikling@socialtlederforum.dk, www.socialtlederforum.dk
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Afsender:
Udvikling
Sekretariatet
Socialt Lederforum
Kochsgade 31 A
5000 Odense C

Skriv en artikel
til

UDVIKLING
Udvikling modtager gerne artikler om arbejdet for og
med mennesker, der er udviklingshæmmede.

Udvikling er interesseret i artikler om boligudvikling,
dagtilbud, undervisning, uddannelse, fritid og som
noget helt naturligt noget om, hvordan brugerene ser
på tingene.

Har du lavet et spændende projekt eller en opgave i
forbindelse med din uddannelse, så send en artikel
om det til Udvikling.

Udviklingshæmmede der har lavet digtsamlinger,
postkort eller lignende kan få formidlet materialet
gennem Udvikling.

Grib pennen og brug fotografiapparatet og send en
artikel til Tidsskriftet Udvikling.

Redaktionen

Illustration: Jørgen Møballe


