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Sommeren er sejlivet i år. Der har ikke været meget efterår over september, der 
ser ud til at blive rekordvarm. Oktober står for døren. Snart bliver det tid til storm – 
formentlig også på den politiske scene, hvor Folketinget, traditionen tro, åbner den 
første tirsdag i oktober.

Du sidder med årets 4. nummer af Social Udvikling i hånden. Et nummer der, lettere 
forsinket, nu ligger klar med friske input fra den social- og ledelsesfaglige verden.

Internt har Socialt Lederforum netop afholdt det årlige repræsentantskabsmøde. Det 
foregik i inspirerende rammer på Kongebrogaarden ved Middelfart. Her blev hoved-
linjerne for det kommende foreningsår lagt fast. Det er en formuleret målsætning for 
Socialt Lederforum at bidrage mest muligt, når den socialpolitiske- og den socialfag-
lige dagsorden sættes i Danmark. Foreningens overordnede omdrejningspunkt er 
udøvelse af ledelse i velfærdssamfundet.

I november måned afholder Socialt Lederforum, i samarbejde med Socialstyrelsen, 
to landsdækkende temadage om resultatdokumentation ved sociale tilbud. De to 
temadage tager udgangspunkt i Socialstyrelsens nye håndbog (Håndbog for sociale 
tilbud – resultatdokumentation og evaluering). Temadagene henvender sig til ledere, 
pædagogiske nøglemedarbejdere samt pædagogiske medarbejdere der arbejder 
med resultatdokumentation.

Tidligere på året har Socialt Lederforum været involveret i forhold til udarbejdelsen 
af nationale retningslinjer for forebyggelse af vold på botilbud og forsorgshjem. 
Efter forårets møder med ministeren deltager vi nu i en følgegruppe. Det er et 
arbejde, der vil fortsætte i det kommende års tid.

Vi har også spændt fulgt det forberedende arbejde vedrørende den forestående 
reform af servicelovens voksenbestemmelser. Nu ligger ministerens udspil på bor-
det. Desværre ligner det på de fleste punkter det reformudspil som Socialt Lederfo-
rum og mange andre i sin tid tog så kritisk imod, at Manu Sareen valgte at trække 
det tilbage. En vigtig anke er at reformforslaget lægger op til en markant forskydning 
af styrkeforholdet mellem myndigheden og borgeren – til myndighedens fordel. Det 
er bestemt ikke i den retning, Socialt Lederforum synes at moderne lovgivning skal 
bevæge sig. 

Senest er Socialt Lederforum blevet inviteret med til det indledende arbejde i for-
hold til et projekt vedrørende sexuelle overgreb og vold mod handicappede børn og 
unge, som Socialstyrelsen i samarbejde med SFI er gået i gang med. Gennem en 
række danske undersøgelser er der nemlig skabt opmærksomhed på, at børn med 
fysiske og psykiske funktionsnedsættelser i højere grad er udsat for (eller i risiko for) 
at være udsat for vold og seksuelle overgreb.

Vi håber, som altid, at artiklerne i dette nummer af dit social- og ledelsesfaglige tids-
skrift vil give anledning til eftertanke og inspiration vedrørende ledelse, socialpolitik 
og mennesker med særlige behov. Målet er at zoome ind og stille skarpt på aktuelle 
emner – og vi hører altid gerne fra Jer, hvis I har kommentarer til bladet, eller hvis I 
har ideer til kommende artikler/emner. 

God fornøjelse med læsningen!
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Forsker: Kontrol og tillid
trænger til parterapi
Af Tina Øllgaard Bentzen

Tillid og kontrol i det offentlige er ikke nødvendigvis hinandens 
modpoler, for kontrol kan sagtens være en hjælp til de ansatte. Men 
der er brug for at inddrage medarbejderne tidligere i arbejdet med, 
hvad kontrolsystemerne skal understøtte – og hvordan.

”Han gør det for at provokere”
Af Martin Godske

Når elever, beboere, borgere eller patienter har en adfærd, der er 
afvigende og konfronterende, kan personalet blive så presset, at det 
går ud over indlevelsen og empatien. Derfor er det vigtigt, at ledelsen 
er ekstra opmærksom på sproget og strukturen, mener forfatteren. 

Etikprojekt styrkede fagligheden
Af Alexander Guld-Riis

Autismecenter Storstrøm satte fokus på etik – også som et redskab i 
det praktiske arbejde – og det rykkede personalet. Et idékatalog gør 
det nu muligt for andre socialpædagogiske tilbud at arbejde med etik.

Pandegnub og udfordringer
Af Jette Deltorp og Lisbeth Hove

Det private firma, Autismekonsulenterne, har haft vokseværk 
siden starten i 2007. Læs historien om firmaets udvikling og hvilke 
udfordringer, der møder en privat aktør på det offentlige, sociale 
marked.

Digital risikovurdering  
som en del af forebyggelsen
Af Per Roholt

Digital risikovurdering – fx daglig registrering af en borgers grad af 
forvirring eller støjende adfærd – kan være et element i forebyggelsen 
af voldelige episoder på botilbud.

Aktuelt
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Forsker:  
Kontrol og tillid 
trænger til parterapi
 
Af Tina Øllgaard Bentzen, ph.d. fra Institut for Samfund og Globalisering, 
Roskilde Universitet. Nu konsulent i UKON.

Tillid og kontrol i det offentlige er ikke nødvendigvis hinandens modpoler, for 
kontrol kan godt være en hjælp til de ansatte. Men der er brug for at inddrage 
medarbejderne langt tidligere i arbejdet med, hvad kontrolsystemerne skal 
understøtte – og hvordan, mener kronikøren.
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Drop nu diskussionen om, hvorvidt vi skal styre 
den offentlige sektor med tillid eller kontrol. 
Der er masser af forskning, som viser, at tillid og 
kontrol ikke behøver være hinandens modsæt-
ninger. Ikke desto mindre bærer debatten præg 
af et syn på forholdet mellem tillid og kontrol, 
som er stærkt forenklet. Overskrifter som ”Mere 
tillid – mindre kontrol!” giver indtryk af, at der 
kun kan skabes mere tillid, hvis kontrollen får en 
over nakken. 

Havde det været et amerikansk drama, var 
kontrol den onde skurk, mens tillid var den 
gode helt. Men det er ikke et amerikansk drama, 
vi taler om. Det er styringen af den offentlige 
sektor, som er et så vigtigt emne, at debatten nu 
skal have en ny vinkling: Forlad diskussionen 
om, hvorvidt vi har brug for tillid eller kontrol, 
og lad os i stedet tage fat på den meget nød-
vendige diskussion af, hvordan vi får de to til at 
understøtte hinanden. 

Kontrol KAN være skurken
Jeg vil skynde mig at understrege, at der kan 
findes masser af eksempler på kontrol, som 
undergraver tilliden hos de offentlige ansatte. 
Det er såmænd ikke så svært. 

Vi kan også hurtigt blive enige om, at kontrollen 
mange steder er eskaleret markant over de sid-

ste mange år. Fx viste Produktivitetskommissio-
nens rapport fra 2012, at antallet af ny-udstedte 
regler er steget markant de sidste mange år. 
Og så er der ikke engang taget højde for, at de 
såkaldte ”regelsamlinger” formodentligt får den 
statistik til at se pænere ud. 

Flere undersøgelser viser også, at offentlige 
ansatte oplever at bruge tid på unødvendig 
administration, som de ikke kan se nytten af. 
På den baggrund er det altså helt forståeligt, at 
kontrollen har fået sig et lidt blakket ry. 

Kontrollens sympatiske side 
Men ligesom ”skurken” også kan vise sig at 
have sympatiske træk, har kontrollen sin særlige 
styrke: Selvom der nok er brug for at tilpasse 
og udvikle måden, der udøves kontrol på, er 
det vigtigt at fastslå, at en offentlig sektor uden 
nogen form for kontrol kan give tilliden meget 
svære kår. Også for de offentligt ansatte! Ikke 
mindst på områder med myndighedsopgaver 
er en smule kontrol ikke at foragte. Forestil dig 
fx tvangsfjernelse af børn uden nogen form for 
kontrol eller dokumentation. Nej, vel?

Selvfølgelig er der brug for kontrol til at sikre 
borgernes retssikkerhed, ligesom det heller 
ikke er rimeligt at bede medarbejderen bære et 
ansvar uden den sikkerhed, som en vis kontrol 
kan give. Selvfølgelig skal der være mål for 
arbejdet i den offentlige sektor, som i en eller 
anden form skal evalueres. Her kan kontrol i den 
rigtige form også bidrage positivt. Til tider kan 
kontrol på ét niveau faktisk åbne op for tillid på 
et andet niveau. 

Der kan sagtens findes eksempler på 
kontrolformer, som de ansatte bestemt 
ikke vil af med. Det kan være den kontrol, 
som sosu-assistenten oplever som en 
hjælp til at undgå fejl fx i forbindelse med 
medicinudlevering. 

Det er altså en misforståelse at fjerne kontrol i 
tillidens hellige navn, hvis kontrollen understøt-

Havde det været et amerikansk drama, var kontrol 
den onde skurk, mens tillid var den gode helt.
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ter opgaven og bidrager med overblik, læring 
eller videndeling. 

Kontrol skal understøtte 
kerneopgaven 
Sagt på en anden måde: Kontrol er ikke en mod-
sætning til tillid, når den opleves som menings-
fuld af dem, der udsættes for kontrollen. Og 
hvad vil det så sige? 

For de offentligt ansatte (som jo er dem, der 
udsættes for kontrollen) handler det ofte om, at 
kontrollen understøtter løsningen af kerneop-
gaven. Hvis man skal taste dokumentation ind 
i et system, vil det altså være ret afgørende for 
oplevelsen af kontrollen, hvordan den doku-
mentation bruges. Har min kollega på aftenvagt 
brug for denne her information for at kunne 
hjælpe brugeren bedst muligt? Eller har jeg bare 
oplevelsen af, at den forsvinder i et anonymt 
system, og uden at informationen bidrager til 
opgaveløsningen?

Helt afgørende er det her, at kontrollen 
designes så den nærer den høje grad af 
motivation for at bidrage til det fælles 
bedste, som kendetegner offentlige 
medarbejdere. 

Hvis kontrol opleves som en tidsrøver, der blot 
gør det sværere at løse en opgave, vil meget 
få opleve kontrollen som tillidsunderstøttende. 
Kort sagt skal kontrol altså helst give mening og 
gøre det muligt at løse kerneopgaven bedre. 

Kontrol skal  
SAMskabes 
De offentligt ansattes oplevelse af kontrollen er 
altså alfa og omega, og selv meget ”hårde” kon-
trolsystemer kan virke tillidsskabende, hvis de 
offentlige ansatte kan se meningen med dem. 

Derfor er det helt centralt, at vi i designet af 
offentlig styring inddrager de offentlige ansatte. 

Vi kan få nok så fine systemer og modeller 
udviklet af konsulentfirmaer og eksperter, 
men hvis ikke systemerne giver mening 
hos den ansatte – ja, så er der betragtelig 
risiko for, at motivationen daler, tilliden 
undergraves, eller der opstår modstand og 
træghed i implementeringen. 

Derfor er der brug for at tænke langt mere i 
tidlig inddragelse og samskabelse af kontrolsy-
stemer i den offentlige sektor. Mange steder er 
der en fin høringskultur, hvor medarbejderne 
ofte får mulighed for at ytre sig, når et færdigt 
kontrolsystem præsenteres. Men det, der er 
brug for, er langt tidligere inddragelse og mere 
seriøst fokus på, hvilken virkelighed og hvilke 
udfordringer kontrolsystemet skal understøtte. 

Vi skal flytte fokus fra, hvordan medarbejderen 
understøtter kontrolsystemerne, til hvordan kon-
trolsystemerne kan understøtte medarbejderens 
møde med borgeren. 

Kontrollen skal  
”måle med mening” 
Det lyder jo besnærende, når der gang på gang 
præsenteres ”nye” og ”rigtige” måder at måle 
den offentlige sektor på. Hvem kan være uenig 
i, at vi skal kigge på bundlinjen og se, om vi 
”får valuta for pengene”? Udfordringen er bare, 
at bundlinjen i den offentlige sektor ikke er én, 
men mange. 

Se bare på folkeskolen: Selvom vi jo nok hurtigt 
kan blive enige om, at afslutningskarakterer 
kan være én relevant måde at måle på, kan 
man også mene, at børnenes demokratiske og 
personlige udvikling også hører til folkeskolens 
opgaver. Og hvad med trivsel, kreativitet, sam-
arbejde og andre opgaver som trafikforståelse, 
seksualundervisning og karriererådgivning? 
For slet ikke at tale om inklusion af børn med 
diverse diagnoser.  

Ofte giver det altså ikke mening at tale om én 
bundlinje, men en diversitet af bundlinjer, som 
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man så kan diskutere vægtningen af. Derud-
over er der den særlige udfordring, at ikke 
alle bundlinjer er lige lette at måle på en valid 
måde. Det er fx typisk nemmere at få overblik 
over en skoles karaktergennemsnit end den 
bundlinje, der handler om evnen til samar-
bejde. 

En risiko er derfor, at man hurtigt 
kommer til at måle på det, man kan og 
ikke nødvendigvis det, man gerne vil.  En 
anden risiko er, at de målinger, der laves, 
giver udtryk for et forsimplet billede af 
den komplekse virkelighed, den offentligt 
ansatte navigerer i. 

De bundlinjer, der ikke kan måles, bliver usyn-
lige, hvilket giver dem meget svære vilkår. Det 
er også helt afgørende, at der måles på noget, 
som medarbejderen oplever at kunne påvirke 
– ellers bliver kontrollen undergravende for 
motivationen.
Det er derfor helt centralt at overveje grundigt, 
hvordan sådanne målinger kan laves mest 
meningsfuldt i forhold til kerneopgaven. Og 
her skal vi igen huske noget vigtigt: Hvis eva-
lueringer skal ”rykke” i mødet med borgeren 
eller brugeren, så skal den give mening for de 
ansatte. 

Innovér nye  
kontrolformer 
Derfor er der brug for at innovere kontrollen, så 
den understøtter tillid. Kontrol i form af evalu-
eringer eller effektmål kan bestemt bidrage til 
både læring og videndeling, men det kræver 
plads til dialog og refleksion. 

Der kan være et potentiale i at ”ryste posen” lidt 
i forhold til selve evalueringsformen. For selvføl-
gelig har vi brug for nogle kvantitative mål, men 
kunne man forstille sig at supplere med andre 
mere kvalitative evalueringsformer især på 
områder, hvor bundlinjen er svær at ”koge ind” 
til én entydig størrelse?  

Derudover har kvalitative evalueringsformer 
den fordel, at de kan skabe den dialog og det 
ejerskab, der skal til for reelt at skabe forandrin-
ger. En måling gør det ikke alene. Evalueringer 
skal have tid til at komme ”ind under huden” 
for reelt at gøre en forskel. Der er altså også 
behov for at innovere nye, mere dialogbaserede 
kontrolsystemer. 

Kontrol og tillid  
– hånd i hånd? 
Mit budskab er altså først og fremmest, at 
styringen af den offentlige sektor er en så vigtig 
og kompleks opgave, at diskussionen om tillid 
og kontrol har brug for at blive nuanceret. Ja, 
der vil helt givet være brug for at fjerne noget 
af kontrollen, fordi den undergraver tillid. Andre 
gange er der brug for at modificere eller udvikle 
kontrollen. Og principielt kan der også være 
områder, hvor vi har brug for mere kontrol, fordi 
det kan åbne for tillid på andre niveauer. 

Opgaven er altså ikke at vælge mellem tillid 
eller kontrol, men i fællesskab med de offent-
lige ansatte, at finde ud af, hvordan vi få dem 
til at gå hånd i hånd på en meningsfuld måde. 
Det kræver inddragelse og nysgerrighed over 
for, hvordan kontrollen opleves. Og det kræver 
mod til i dialog at innovere kontrolformer, som 
understøtter den vigtige opgave, de offentligt 
ansatte løser. 

Artiklen er oprindeligt bragt i OAO 3.  
februar 2015 og i en forkortet udgave  
på denoffentlige.dk  

Tina Øllgaard Bentzens ph.d. ”Tillidsbaseret 
styring og ledelse i offentlige organisationer 
– i springet fra ambition til praksis” bygger 
på empiri fra Tillidsreformen i Københavns 
Kommune og er medfinansieret af OAO, 
DLF og Københavns Kommune.
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 ”Jeg har fået frigivet 1-2 timer dagligt i perioder 
med behov for afl øsning, og jeg har fået en mere 
fl eksibel arbejdstid, idet jeg nu kan arbejde på 
min iPad eller iPhone alle steder fra”. 

Camilla Bech-Hosvig, 
daglig leder på Sengeløse Plejecenter

Ovivo gør det muligt at kommunikere med dit tilbuds a� øsere og vikarer via sms, 
e-mail og integration til Facebook, så du sparer tid på møder og telefonsamtaler. 

Ovivos automatiske planlægnings-algoritme bekræfter vagter, melder afbud, påminder medarbejdere 
før vagter og udvider udbud af vagter, så medarbejderne altid har den rigtige information på de mest 
kritiske tidspunkter.

Med Ovivo Vikarbooking får du adgang til en række fordele: 
• Besparelser på regningen til vikarbureau 
• Bedre udnyttelse af faste vikarer 
• Mindre tidsforbrug på akut vagtplanlægning og ferieplanlægning 
• Deling af vikarer på tværs af afdelinger 
• Bedre administration af arbejdstidsregler på tværs af afdelinger 
• Større indfl ydelse på vagtplanen til medarbejderne 
• Bedre trivsel og færre stressede arbejdssituationer.

Kontakt os i dag! 
Send en mail til account manager Peter Holberg på 
pehol@sd.dk – og kom i gang med Ovivo i morgen.

Ovivo Vikarbooking

Find afl øser på 3 minutter
OVIVO

OVIVO

Opret vagten i Ovivo, og 
vælg mellem de tilgængelige 
afløsere. 

Opret vagten i Ovivo, og 
vælg mellem de tilgængelige 
afløsere. 

Dine afløsere får automatisk 
besked på sms, Facebook 
eller e-mail. 

Dine afløsere får automatisk 
besked på sms, Facebook 
eller e-mail. 

Vagten lyser grønt, når den 
er taget, eller du godkender 
afløseren. 

Vagten lyser grønt, når den 
er taget, eller du godkender 
afløseren. 

Få besat vagterne uden sved på panden
Ovivo løser hverdagens udfordringer eff ektivt 
ved at inddrage medarbejderne i planlægnings-
processen, så sygdom og ferieperioder ikke giver 
sved på panden.

Med Ovivo i huset vil du fremover kunne spare 
både tid og penge. Et godt eksempel på dette er 
Sengeløse Plejecenter, der har ca. 50 faste med-
arbejdere og 20 afl øsere. Her gjorde den daglige 
leder Ovivo til en central del af plejecentrets 
planlægning. 

Efter blot få uger blev rutinerne for afl øsere og 
rekruttering markant forbedret. Nu bruges ledel-
sestiden langt mere eff ektivt på faglig støtte til 
kollegerne og på service til borgerne. Desuden er 
der færre udskiftninger i medarbejderstaben, og 
sygefraværet er faldet.

Se mere om vores løsning på ovivo.dk.

VAGT LEDIG

SYGDOM – VAGT LEDIG

VAGT BOOKET
Anja Clausen
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rekruttering markant forbedret. Nu bruges ledel-
sestiden langt mere eff ektivt på faglig støtte til 
kollegerne og på service til borgerne. Desuden er 
der færre udskiftninger i medarbejderstaben, og 
sygefraværet er faldet.

Se mere om vores løsning på ovivo.dk.

VAGT LEDIG

SYGDOM – VAGT LEDIG

VAGT BOOKET
Anja Clausen
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”Han gør det  
for at provokere”
 
Af Martin Godske, seniorkonsulent 
Copenhagen Coaching Center

Når elever, beboere, 

borgere eller patienter har 

en adfærd, der er afvigende og 

konfronterende, kan personalet blive 

så presset, at det går ud 

over indlevelsen og empatien. 

Derfor er det vigtigt, 

at ledelsen er ekstra opmærksom 

på sproget og strukturen, 

mener forfatteren.
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I Copenhagen Coaching Center har vi i mange år 
arbejdet med ledere af forskellige sociale virk-
somheder, og billedet er klart: At lede organisa-
tioner, der skal rumme det problemskabende, 
afvigende og unormale, byder på egenartede 
udfordringer og kræver ledelse af høj kvalitet. 
Ledelsen i disse miljøer bliver hyppigt konfron-
teret med medarbejdernes frustration, og faren 
for forråelse, dehumanisering og ledelsesresi-
stent adfærd ligger altid på lur. 
 
På bosteder, skoler, dagtilbud, psykiatriske ska-
destuer og andre institutionsmæssige sammen-
hænge for mennesker med fx gennemgribende 
udviklingsforstyrrelser, personlighedsforstyrrel-
ser eller lignende udfordringer står personalet 
konfronteret med afvigende og ofte problemska-
bende adfærd.  
 
Mennesker med psykiske udfordringer som fx 
vrangforestillinger, nedsat mentaliseringsevne, 
svækkede eksekutive funktioner og opmærk-
somhedsforstyrrelser har generelt sværere ved 
at forstå deres omgivelser og andre mennesker, 

og deres frustrationer kan komme til udtryk i 
vredesudbrud, slag, spark og trusler rettet mod 
dem selv eller andre.  

Det er vores oplevelse, at personalet i disse  
miljøer er særligt udsat for frustrationsudbrud 
– og at det præger personalekulturen. 

Alle personalegrupper, der arbejder i forhøjede 
frustrationsniveauer, er præget af det. Og alle 
ledere, der leder personalegrupper med forhø-
jede frustrationsniveauer er præget og udfordret 
af det, fx når personalegrupperne bliver cho-
kerede, føler sig usikre, misforståede, bange, 
demoraliserede, i konflikt med andre og måske 
stressede.  
 

Svækkelse af empatien  
og et kapløb mod bunden
En stresset og frustreret personalegruppe kan 
resultere i en svækket evne til indlevelse, empati 
og kreativitet. Det er problematisk, da netop 
disse evner er nødvendige betingelser for, at en 
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personalegruppe er i stand til at mindske fru-
strationen hos borgeren, eleven eller patienten, 
der har det svært. 

Vores erfaring er, at når den cyklus 
starter bliver det ofte til en ond 
cirkel, hvor personalet selv bliver en 
opretholdende faktor for den selvsamme 
problemskabende adfærd, der stresser 
personalet. 

Spørgsmålet er selvfølgelig, hvad man ledelses-
mæssigt kan stille op.
Vi arbejder som minimum med to ledelsesper-
spektiver: Sprog(kultur) og struktur. 
 

Lederen skal lede sproget  
– og dermed kulturen 
Det er en gammel sandhed, at man ved at lede 
sproget leder den måde, vi forstår virkeligheden 
på. Folkemord er blevet muliggjort ved sprog-
lige dehumaniseringer – tænk bare på jøderne 
under Anden Verdenskrig.

Denne dehumaniseringsmekanisme er den stør-
ste fjende for ledere i miljøer med problemska-
bende adfærd, da intet er lettere for en presset 
personalegruppe end at dehumanisere ”den 
problemskabende”: Det giver personalegruppen 
en hurtig forklaring på deres frustrationer og en 
følelse af fælleskab. Dehumaniseringen sniger 
sig ind alle steder, gerne forklædt som uskyl-
dige forklaringer som: ”Beboeren er grænsesø-
gende” eller ”eleven vil have opmærksomhed” 
eller ”han prøver os af”.  

Vores erfaring er, at alle forklaringer på 
den problemskabende adfærd, der gør 
adfærden intentionel (altså som noget, 
der er besluttet eller valgt) er første skridt i 
retning af dehumanisering. 

Når man forklarer den problemskabende adfærd 
intentionelt kunne en anden adfærd også være 
valgt, hvilket tavst legitimerer personalets irri-
tation, eksklusion og straf. Her er det ledelsens 

opgave at være yderst opmærksom og som 
den første fornemme, hvor personalegruppens 
sproglige habitus er på vej hen – og eventuelt 
vende retningen.  
 

Vi mener, den stærkeste medicin mod 
den onde cirkel i den problemskabende 
adfærd ALTID er at arbejde ud fra, at alle 
mennesker gerne vil samarbejde – hvis 
de kan. Og at se den problemskabende 
adfærd som en reaktion på manglende 
kompetencer.  

Det er vores erfaring, at man som leder skal 
være på vagt over for personalegrupper, der 
klinisk og objektiviserende taler om brugergrup-
pen, da det hurtigt kan skabe en distance, der 
nok føles professionel, men som forhindrer 
empati og indlevelse. Omvendt kan en for ind-
følende italesættelse også indikere manglende 
professionel balance. 
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Målet er en faglig indføling
Målet for enhver ledelse af miljøer, der skal 
kunne rumme problemskabende adfærd er 
at få etableret en (sprog)kultur, der muliggør 
dyb, FAGLIG indføling. Personalet skal kunne 
udtrykke en stærk faglig empati. Og de orga-
nisationer, vi har arbejdet med, der har kun-
net levere den højeste kvalitet til netop denne 
gruppe mennesker, har altid haft et reflekteret 
forhold til frustration, lige som det kyndige  
personale på hospice har det med døden – 
eller dygtige læger med sygdom. 
 
Ledere skal lede organisationens struktur og 
dermed designe, hvornår og hvordan personalet 
mødes og taler om deres udfordringer 
Derudover er det vores erfaring, at ledere i 
miljøer med problemskabende adfærd skal være 
stærke i at designe organisationsstrukturen på 
en sådan måde, at succeskriterier, evaluerings-
strukturer og feedbackstrukturer er synlige og 
transparente.  
 

Når man som personale arbejder med 
problemskabende adfærd, er det vores 
erfaring, at meget frustration kan 
dæmpes – og meget mening med arbejdet 
kan indfinde sig – hvis man ved, hvad 
succeskriteriet for éns arbejde er. 

Når man fx arbejder med læringsmål i sko-
lesammenhænge, kan det være svært at 
vurdere, om det vigtigste er, at eleven lærer 
dette eller hint, eller at elevens frustrations-
niveau bliver minimeret, fordi det reducerer 
den problemskabende adfærd. Prioriteringen 
er her en ledelsesopgave, og den skal gøres 
eksplicit. 
 
Derudover skal det være meget tydeligt, hvornår 
og hvordan en personalegruppe eller et team 
har nået succeskriterierne. Tilfældige evaluerin-
ger af en personalegruppes præstation går ikke; 
det skal løbende være tydeligt, hvornår der skal 
evalueres, og hvordan der evalueres  – både på 
individuelt niveau, teamet eller hele personale-
gruppen. 

Faste supervisionsmøder
Sidst, men ikke mindst, er det vores erfaring, 
at ledelsen skal lægge faste supervisionsmø-
der ind i arbejdsplanerne henover året. Det 
skal for alle parter være synligt, hvornår og 
hvordan det er muligt at tale om, at arbej-
det presser. Vi mener ikke, man skal bestille 
supervision ad hoc eller ved akutte behov. For 
at få det fulde udbytte, er det vores erfaring, at 
man skal gøre det til en del af organisations-
strukturen, så alle ved, hvad de kan forvente 
sig og hvornår.  

Klare organisationsstrukturer, succeskriterier, 
evalueringssystemer og supervisionsmulig-
heder er frustrations-minimerende og dermed 
stress-minimerende. 

Afslutningsvis er det set fra vores perspektiv 
helt centralt, at lederne bliver taget med på 
råd og får en langt tydeligere stemme i den 
verserende debat om faren ved at arbejde 
med problemskabende adfærd – samtidig 
med, at den sociale indsats bliver gjort bil-
ligere. 

Efter vores bedste overbevisning bør 
man tilføre ledelsesniveauet ressourcer. 
Ikke fordi, lederne ikke gør det godt, men 
fordi positionen er udsat, og kravet til 
kvalitet er enormt høj.  

Vi begynder altid vores arbejde sammen med 
ledelsen og ser blandt andet på organisatio-
nen via ovenstående perspektiver, for hver 
gang ledere overser eller fejlfortolker situatio-
ner har det omkostninger – desværre.  

Hent inspiration til en detaljeret  
organisationsplan via dette link: 
bit.ly/organisationsplan 
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Etikprojekt  
styrkede fagligheden
 
Af Alexander Guld-Riis,
kommunikationsmedarbejder  
hos Autismecenter Storstrøm

Autismecenter Storstrøm satte fokus på etik – også som et redskab i det 
praktiske arbejde – og det rykkede personalet. Nu gør et idékatalog det muligt 
for andre socialpædagogiske tilbud at arbejde med etik.
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Er det muligt at forbedre socialpædagogiske 
medarbejderes lyst og evne til at diskutere prak-
tiske, etiske problemstillinger? 
Det satte Autismecenter Storstrøm sig for at 
undersøge i 2014.

Projektet opstod som reaktion på, at en del med-
arbejdere tilsyneladende mente, at etiske diskus-
sioner og praktiske diskussioner fundamentalt 
set var noget forskelligt. Ord som selvbestem-
melse, værdighed, frihed og ligebehandling blev 
anvendt flittigt, når der skulle diskuteres etik. 
Men de blev brugt forskelligt, og det blev ikke i 
særligt omfang koblet sammen med praktiske 
problemstillinger og løsningsforslag.  
 

Plan med konkrete eksempler
For at forsøge at gøre noget ved problemet 
blev en plan iværksat: En medarbejdergruppe 
i et af Autismecentrets aktivitetstilbud skulle 
deltage i et forløb, hvor den skulle arbejde 
aktivt med etisk teori og metode, og hvordan de 
mere teoretiske størrelser kan være med til at 
kaste lys over etiske problemstillinger inden for 
det socialpædagogiske område. Forinden var 
praksiseksempler fra hele Autismecentret blevet 
indsamlet og redigeret. Disse eksempler inde-
holdt konkrete etiske problemstillinger og blev 
anvendt aktivt under forløbet. 
 
Projektet blev formelt skudt i gang med en for-
undersøgelse, hvor projektgruppen og to test-
grupper besvarede et spørgeskema, der skulle 
kortlægge forskellige sider af deres forhold til 
etik. Grupperne blev blandt andet spurgt om 
følgende: 

•  Kan etiske diskussioner stå i vejen for det 
pædagogiske arbejde?

•  I hvor høj grad mener medarbejderne, at eti-
ske overvejelser indgår i deres pædagogiske 
beslutninger?

•  Hvorvidt understøtter kulturen på arbejdsplad-
sen etiske overvejelser?

•  Hvordan opfattes ledelsens arbejde for at sikre 
omstændighederne for gode etiske beslutninger?

Herefter deltog projektgruppen i to undervis-
ningsdage og blev siden fulgt på personalemø-
der – hvor den også fik assistance til at anvende 
teorien på praksiseksempler. På en afsluttende 
undervisningsdag deltog professor Thomas 
Søbirk Petersen. 

Han stillede skarpt på den etiske værktøjskasse 
og præsenterede en række eksempler på, 
hvordan vores etiske beslutninger kan lade sig 
påvirke af ofte tilfældige og irrelevante faktorer. 
Herefter fik projektgruppen mulighed for selv at 
arbejde med tilgangen, inden de samme spør-
geskemaer igen skulle besvares af alle tre grup-
per. Målet var at se, om der var sket en ændring 
i medarbejdernes forhold til at arbejde med etik 
i socialpædagogiske sammenhænge. 
 

Projektgruppen rykkede sig
Spørgeskemaundersøgelsen viste, at projekt-
gruppen havde rykket sig på centrale punkter. 
Svarene pegede på en større klarhed over og 
tilfredshed med, at der organisatorisk arbejdes 
på at sikre gode rammer med plads til etiske 
overvejelser, ligesom det tilsyneladende har 
været muligt at nedbryde opfattelsen af, at 
etiske overvejelser kan stå i vejen for det pæda-
gogiske arbejde. 

På spørgsmålet om, hvorvidt etiske overvejelser 
kan stå i vejen for det pædagogiske arbejde, 
havde to medarbejdere ved projektets start 
svaret ”ja”, mens tre havde svaret ”nej” og to 
andre havde svaret ”ved ikke”. Ved projektets 
afslutning, svarede én medarbejder ”ja” og fem 
”nej” til samme spørgsmål. 

Projektgruppen havde altså rykket sig, mens de 
to testgrupper i højere grad svarede, at etiske 
overvejelser kan stå i vejen for det pædagogiske 
arbejde. 

Undersøgelsesgrundlaget er relativt småt, og 
det betyder naturligvis, at der ikke kan udledes 
deciderede konklusioner. Men tallene indikerer 
dog, at den pågældende projektgruppe faktisk 
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Sæt den etiske 
værktøjskasse i spil  
med idékataloget 

I forbindelse med forløbet er der blevet 
udarbejdet et idékatalog, som skal gøre 
det lettere for andre socialpædagogiske 
tilbud at komme i gang med at arbejde 
med praksisrettede etiske diskussioner.  
 
Kataloget indeholder flere praksiseksem-
pler, der er inspireret af problematikker 
fra Autismecentret, og som kan gøre det 
lettere at finde frem til områder i egen 
praksis, det kunne være interessant at se 
nærmere på. 

Eksemplerne spænder bredt. Fx
•  problematikker omkring blufærdighed
•  balancering af teamressourcer
•  uhensigtsmæssige kostvaner
•  håndtering af destruktiv adfærd

Dertil er selve metoden og projektgrup-
pens arbejde beskrevet nærmere. 

Målet har været at gøre det nemmere at 
styre uden om faldgruber og dermed hur-
tigere at komme i gang med en systema-
tisk diskussion af vigtige etiske problem-
stillinger. 

Find idékataloget her:  
bit.ly/idekatalog
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oplevede en større tilfredshed med omstæn-
dighederne samt en større sikkerhed i forhold 
til, hvad der forventes, førend en pædagogisk 
beslutning kan betegnes som moralsk forsvar-
lig. 
 

Realistiske forventninger, 
styrkede diskussioner 
Den socialpædagogiske virkelighed er kom-
pleks, og ingen tilgang kan fjerne denne kom-
pleksitet. Dilemmaer vil kort sagt blive ved 
med at dukke op. Men det må aldrig få med-
arbejdere til at miste modet. 

Det er vigtigt, at der fokuseres på, at det 
arbejdsmæssige succeskriterium ikke er, at 
problemstillinger helt forsvinder, men at det 
i stedet handler om at bevare et kontinuerligt 
fokus på fagligt forankrede, rationelle beslut-
ninger.  

Efter projektforløbet er afdelingslederen for 
projektgruppens enhed blevet interviewet om, 
hvilke perspektiver projektet eventuelt har 
bidraget med, og i den forbindelse er et tema 
netop, at tilgangen kan styrke den faglige 
opmærksomhed.

”Det er tydeligt, at projektet har givet 
personalet en oplevelse af, at et moralsk 
valg på et etisk dilemma ofte løses med 
faglig begrundelse og faglige begreber. 
Det øger den faglige opmærksomhed, at 
valget – og derved løsningen på et etisk 
problem – træffes på den baggrund og 
med samtidigt kendskab til borgerne,” 
siger afdelingslederen.

Ved at arbejde sådan sættes der fokus på rea-
listiske forventninger, og diskussioner styrkes. 
Den etiske værktøjskasse hjælper kort sagt til 
at styre uden om de faldgruber, der kan være i 
form af uhensigtsmæssig påvirkning og fejlin-
formation. Der er ikke tale om et redskab, som 
påstås i sig selv at kunne levere bedre svar 
end de pædagogiske teorier, men tværtimod 

en tilgang, som hjælper til at sætte pædago-
gisk viden og teori i spil. Perspektiverne kan, 
som afdelingslederen fra projektgruppen tager 
fat på, blandt andet være bedre arbejdsmiljø. 
 

”Et fagligt velfunderet miljø, hvor 
borgerne har det godt i kraft af, at 
vi bruger vores faglighed, vil ofte 
også være kendetegnet ved et godt 
arbejdsmiljø. Jo bedre personalet er 
til at være sammen med borgere med 
autisme, des større chance er der 
også for, at borgerne har det godt. Og 
det kan have indflydelse på et godt 
arbejdsmiljø,” siger afdelingslederen. 

 

!?Attræffeet
valg
- Idekatalog til arbejde med etiske problemstillinger isocialpædagogisk praksis
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Om etikprojektet

Autismecenter Storstrøm har i 2014 haft 
fokus på etiske overvejelser i socialpæda-
gogisk praksis. Udgangspunktet har været 
diskussioner, der relaterer sig direkte til 
hverdagen, som den opleves i de socialpæ-
dagogiske enheder. Det har ført til en tæt 
sammenvævning af det pædagogisk-faglige 
og de etiske 

tilgange. Læs mere om tilgangen i Socialpæ-
dagogen 5. februar 2016 (03/16). 
 
Arbejdet er foregået i fællesskab med 
Thomas Søbirk Petersen, professor i etik 
ved Roskilde Universitet, og med støtte fra 
Socialpædagogernes Landsforbund.
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Styrk dig selv som professionel samtalepartner 

Tilmeld dig vores supervisoruddannelse  (Feb ’17 – Dec ‘17)  

på supervisionshuset.dk/nyheder

Supervision som udvikler professionelt og 
menneskeligt overskud i socialt arbejde

Vi har samlet den højeste ekspertise til planlægning, udførelse og effektmåling af 
supervision. Derfor kan vi hjælpe dig, dine kollegaer og din organisation med at skabe 
kvalitet, sammenhæng og trivsel i arbejdet med menneskelig udvikling og velfærd.  

Vi superviserer enkeltpersoner og grupper – indenfor og på tværs af fag, og vores 
supervisorer møder dig i øjenhøjde med professionel indsigt og overblik.

Læs mere om os på supervisionshuset.dk
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Sikker medicinproces
– i det pædagogiske arbejde
Nyt kursus 100 % skræddersyet til botilbud på handicap området. Kurset faciliteres af 
farmaceuter og indeholder digital læring. Du opnår bl.a.:

  Viden om sikker medicinhåndtering på botilbud
  Arbejdsredskaber til kvalitetsudvikling i hverdagen

  Indblik i medicinpædagogiske metoder 

  Kendskab til relevant lovgivning samt  
Sundheds styrelsens retningslinjer

  Certificering i sikker medicinhåndtering

Læs mere på www.type2dialog.dk  
eller mail til tyr@type2dialog.dk

Hvem?  
For dig, som ikke er medicinansvarlig.  
Hvad?  
Tre moduler – det ene er et digitalt 
læringsmodul udviklet i samarbejde 
med TV -Glad.  
Hvor?  
Sjælland og Jylland.  
Hvornår?  
Marts 2017.

SOCIAL UDVIKLINGs redaktion
ønsker alle læsere et dejligt efterår.

Næste nummer af SOCIAL UDVIKLING 
udkommer medio november.
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Pandegnub og udfordringer
 
Af Jette Deltorp, direktør for Autismekonsulenterne
Lisbeth Hove, faglig konsulent i Autismekonsulenterne

Det private firma, Autismekonsulenterne, har haft vokseværk siden starten i 
2007. Her fortæller de historien om firmaets udvikling og hvilke udfordringer, 
der møder en privat aktør på det offentlige, sociale marked.
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Det hele begyndte med Marius. Marius – en 
ung mand på 16 år, med endeløse frustrations-
udbrud og et ensomt liv fyldt med nederlag og 
magtanvendelser – var ham, der fik Chresten 
Jepsen og Peder Dreyer til at starte det private 
firma, Autismekonsulenterne. 

Marius er svært udviklingshæmmet med autis-
mespektrum-forstyrrelse. Han har intet sprog 
og reagerer på stress med fastlåste handlinger, 
som gentages i timevis, uden at det er muligt 
at stoppe dem.  

Chresten Jepsen og Peder Dreyer satte sig for 
– med deres erfaringer med specialundervis-
ning, pædagogik, organisering og innovation af 
kreative løsninger – at lære at forstå Marius og 
ud fra dette give ham et liv uden frustrerende 
kampe. Målet var at give ham en rolig, forudsi-
gelig og tryg hverdag, med dagligdags rutiner 
og meningsfulde aktiviteter. 

Tålmodighed og kreative 
løsninger
Marius, Chresten og Peder opbyggede en fæl-
les hverdag i et solisttilbud med et lille fast 
team omkring Marius. Teamet arbejdede på at 
understøtte hans kommunikative kompetencer, 
så han i så høj grad som muligt kunne over-
skue og påvirke sin hverdag.  

I dag, 12 år efter, er de alle stadig en del af 
Autismekonsulenterne, og nogle endda stadig 
en del af ”Team Marius”. De er nået rigtig langt 
med Marius, men det har krævet tålmodighed 
og kreative løsninger at nå dertil, hvor de er i 
dag, fortæller Chresten Jepsen:  

”Vores indsats med Marius og med vores 
andre beboere er ét langt tålmodigt 
detektivarbejde, hvor vi prøver at forstå, 
hvordan vi bedst kan hjælpe dem med at 
blive forstået på egne præmisser. Som 
gæsten i vores borgeres liv og som deres 
ambassadør skal vi til tider forstå det, de 
ikke selv kan udtrykke.” 

Tryghed og pandegnub 
Marius har med tiden lært at kommunikere 
sine ønsker og behov. Frustrationsudbruddene 
er sjældne, for hans nærmeste forstår hans 
signaler. 

Han kan vælge mellem relevante, mulige aktivi-
teter og handlinger, som skaber mening i hans 
hverdag. Han er blevet bedre til at acceptere 
nyt personale, hvis de anvender den kommu-
nikationsform, som er opbygget gennem tiden. 
Han kan nyde at få besøg af fx sine forældre 
eller Chresten og Peder, som ikke længere er 
en del af hans hverdag, men som han har en 
særlig relation til. De gnubber gerne pander, 
giver en krammer og drikker kaffe i et kort, men 
intenst, ordløst fællesskab.  

Marius bor i dag i sit eget rækkehus med fem 
faste hjælpere tilknyttet. Den ene nabo er en 
helt almindelig familie, og til den anden side bor 
der også en ung mand med autismespektrum-
forstyrrelser og problemskabende adfærd. De 
kender ikke hinanden, de kan ikke forstyrre 
hinanden – men i dag kan de deles om nattevag-
ten, og en dag, i en fjernere fremtid, kan deres 
verdener måske mødes i støttede, korte møder.  
 

Fra solistprojekt til privat 
socialpædagogisk firma 
Chresten og Peders erfaringer med Marius 
førte til en efterspørgsel af tilsvarende pæda-
gogisk indsats over for andre voksne med 
autismespektrum-forstyrrelser, og over de sid-
ste otte år har Autismekonsulenterne udviklet 
en specialpædagogisk praksis, som bygger på 
anerkendt viden og metoder, og en efterhånden 
stor, veldokumenteret og læringsreflekteret 
praksiserfaring. 

I dag er målgruppen borgere fra 15 til 45 år 
med gennemgribende udviklingsforstyrrelser, 
eksempelvis autisme – ofte i kombination med 
en grad af mental funktionsnedsættelse og/
eller tillægsdiagnoser som fx ADHD, OCD og 
Tourettes syndrom.
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Autismekonsulenterne får næsten dagligt nye 
henvendelser fra pårørende eller kommunale 
samarbejdspartnere, og det er fortsat ambi-
tionen ikke at afvise en borger – uanset hvor 
mange tidligere forsøg, der er mislykkedes.  

”Vi vil være kendte for at levere 
kvalificeret pædagogisk hjælp – fleksibelt, 
hurtigt og effektivt. Dén tilgang til en 
meget specialiseret og – trods alt – 
afgrænset efterspørgsel stiller store krav 
til både vores pædagogik og til ledelsen 
af virksomheden,” siger Chresten Jepsen.

Kravene er en stor udfordring
To tidligere artikler i Social Udvikling har sat 
fokus på roller og samarbejdet mellem myndig-
heder og leverandører af sociale tilbud.  
Hos Autismekonsulenterne vil vi gerne bidrage 
til at gøre viden om en privat aktør mere trans-
parent og sætte fokus på de udfordringer, der 
opstår i mødet mellem de forskellige aktører  
og deres vilkår for at bidrage til samarbejdet.  
Vi vil gerne understrege, at vi har et godt  
samarbejde med alle parter. 

I vores ledelse har vi stor opmærksomhed på 
omverdenens krav og forventninger til vores 
specialpædagogiske virksomhed. Vi påtager os 
ansvaret for at levere det bedst mulige beslut-
ningsgrundlag – hvad enten det er oplæg til 
et nyt tilbud, en ny kontrakt, evaluering af en 
handleplan eller dokumentationsmateriale til 
et anmeldt tilsynsbesøg. Kravene er mange og 
relevante af hensyn til borgeren. 

Kravene kan ikke gennemgås i denne artikel, 
men vi vil ikke undlade at fremhæve, at for en 
privat, socialpædagogisk virksomhed er det en 
udfordring at afsætte tilstrækkeligt budget og 
sikre sig relevante kompetencer til at dække de 
ledelsesmæssige, økonomiske, administrative, 
juridiske og kommunikative opgaver, som det 
offentlige definerer som rammen omkring den 
pædagogiske kerneopgave.  

Vi vil trivslen
Fælles for os, der samarbejder om disse bor-
gere, er, at: 

•   trivsel og en værdig livssituation i nuet er vig-
tig. Borgerens trivsel er en tydelig indikator 
for god relation mellem borger og hjælpere. 

•   mål for udvikling og dokumentation for aftalt 
progression er lige så vigtig, fordi respekten 
for borgerens fortsatte livskvalitet og udvik-
lingspotentiale kræver retning og bevidst 
valgt pædagogisk indsats. 

•  pårørende udgør borgerens vigtigste relatio-
ner. De er en uvurderlig resurse, hvis trivsel 
og tillid til indsatsen er afgørende for samar-
bejdet og som brobygger mellem hverdagen i 
borgerens bolig og borgerens familieliv.  

Derfor arbejder vi med at skabe og dokumen-
tere sammenhæng mellem den sociale investe-
ring: Den leverede indsats, det menneskelige 
udbytte og de faglige resultater. Vi investerer i 
at opbygge bo-og dagtilbudskapacitet, og kom-
munen investerer i vores pædagogiske indsats. 

Målene
Resultater og udbytte kan samles i følgende 
resultater: 

For borgeren: 
•  Livskvalitet uden frustrationer, nederlag og 

daglige kampe. 
•  Overskud til at opleve nærhed og menings-

fyldte aktiviteter, trods begrænsede kompe-
tencer. 

•  Et stabiliseret livsforløb med støttet mulighed 
for at leve og udvikle sig på egne betingelser. 

For samfundet: 
•  Sparede resurser i form af færre indlæggelser 

i fx psykiatrien, færre medicinudgifter og over 
tid færre udgifter til pædagogisk støtte ved 
højere funktionsniveau. 

•  Effektiv kommunal sagsbehandling, fordi 
den bygger på tydelig sammenhæng mellem 
VUM-handleplaner, mål og resultater.  
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•  Sparede resurser i form af fx tabt arbejdsfor-
tjeneste til forældre.

For familien: 
•  Større livskvalitet for forældre, der går fra 

at være primære omsorgsgivere til at være 
forældre til et ungt menneske, der er flyttet 
hjemmefra. 

•  Lettelse for et stort ansvar og overskud til 
øvrige familiemedlemmer og andre aktiviteter 

For os selv:
•  Tilfredsstillende tilsynsrapporter på Til-

budsportalen. Vi scorer højt – 4,5 - 4,8 ud af 
5 – i Tilsynets vurdering af den pædagogiske 
kvalitet, af samspillet med beboer og pårø-
rende, og af den systematiske dokumentation. 

Vi udfordres – og vi udfordrer... 
Hos Autismekonsulenterne står vi på mål 
for, at vi opfylder alle myndighedskrav til en 
socialpædagogisk virksomhed. Myndighederne 
udfordrer os på vores kvalitet, og vi udfordrer 
dem på bureaukratiets ufrivillige benspænd for 
fleksible og effektive løsninger for de svageste 
borgere. Løsninger, som ofte skal etableres 
fleksibelt og med en kort tidshorisont. 

Vi siger ikke nej, hvor andre har opgivet eller er 
tæt på at give op. Vi har ikke en stor kapacitet 
og et offentligt budget i ryggen. Hvis vi ikke 
har en ledig bolig i et af vores seks botilbud, 
eller hvis geografien ikke passer, skal vi ofte 
først finde og indrette den fysiske ramme, som 
kan passe borgeren, og dernæst sammensætte 
det rigtige team til at hjælpe ham eller hende. 
Det er vi blevet specialister i at gøre hurtigt 
og effektivt. Vi har et fast samarbejde med et 
håndværkerteam, som efterhånden også har 
stor indsigt i vores krav til indretning.  

Men vores udfordring er ikke at blive klar med 
boligen eller at sammensætte det rette hold. 
Vores flyvere kan stå klar med få dages – som-
metider få timers – varsel. Vores udfordring er 
derimod at få de nødvendige myndighedsgod-

kendelser af utraditionelle løsninger og få visi-
tation og tidspunkt for indflytning og dermed 
personalestart til at gå op i en højere enhed. 

Det kan bedst illustreres med beskrivelsen af 
en nylig indflytning – af Aladdin.

Vejen til Aladdins botilbud

Aladdin er 16 år og af anden etnisk bag-
grund. Aladdin har ASF, er moderat retar-
deret og desuden svært psykotisk, hører 
stemmer og er udadreagerende. Aladdin er 
udskrevet fra en børneinstitution, som ikke 
kan rumme ham mere, og han skal have 
et nyt tilbud inden for få uger –  ellers skal 
han hjem til en familie, som ikke kan magte 
ham. 

Autismekonsulenterne har ingen ledige 
pladser, men mulighed for at opstille en 
beboelsespavillon i tilknytning til et af 
vores botilbud. Vognen kan opstilles sam-
men med yderligere en vogn på et lukket 
grønt areal nær ved hovedbygningen. 
Pavillonerne er på markedet og er generelt 
godkendte til beboelse inkl. døgnpersonale. 

Vores egenkapital kan finansiere opsætning 
og indgåelse af lejekontrakt i forventning 
om, at udgiften efterfølgende dækkes som 
led i et botilbud. Så langt, så godt. Og 
herfra begynder så en hektisk måned med 
forhindringer og talrige bud på kreative 
løsninger: 

•  Pavillonen skal godkendes af Socialtilsy-
net til den konkrete borger. Det kræver 
både tegninger og besigtigelse uagtet, at 
vognen er generelt godkendt. 

•  Opstilling af pavillonen viser sig at kræve 
landzonetilladelse og nabohøring – en 
proces som betyder flere måneders sags-
behandling. 
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•  Tilladelse til midlertidig opsætning og 
ibrugtagning vil kunne gives hurtigere, 
men dækker ikke perioden, hvor Aladdin 
skal bo der – indtil han får en varig bolig 
– og kan derfor ikke godkendes af Social-
tilsynet. 

•  Anbringende kommune anbringer sam-
tidigt en borger i den anden pavillon, og 
beslutter, at de to borgere ikke kan være 
direkte naboer, hvorfor den ene pavil-
lon flyttes til den anden side af huset på 
botilbuddets grund. Det kræver fornyede 
tilladelser til opsætning og godkendelse til 
beboelse. 

•  Pavillonen kan ikke være klar til det tids-
punkt, hvor Aladdins anbringelse ophører, 
så en midlertidig bolig skal findes. 

•  En lokal ejendomsmægler hjælper med at 
finde en villa som kan lejes, men udgiften 
er for dyr for anbringende kommune, så 
det må opgives. 

•  Et sommerhus kan lejes som midlertidig 
bolig for tre uger; det kræver igen godken-
delse af Socialtilsynet.  

•  Opholdet i sommerhuset kan forlænges 
med tre uger; det kræver ny godkendelse 
af Socialtilsynet. 

•  Vi får en ledig bolig i et andet botilbud i 
nærheden, men boligen er ikke godkendt 
efter § 66 om tilbud til unge under 18 år. 
Det kræver godkendelse af Socialtilsynet. 

•  I botilbuddet bor en voksen borger med 
en behandlingsdom. Det kræver Social-
tilsynets juridiske vurdering og godken-
delse, at Aladdin må bo i samme botilbud. 

Målet blev nået 
Det lykkedes heldigvis at komme i mål: Alad-
din er flyttet ind i egen lejlighed, og efter nogle 
urolige og for ham meget skræmmende måne-
der, hvor han ikke vidste, hvor han hørte til; 
hvor sommerhusets stue blev raseret i frustra-
tion, og hvor han måtte indlægges to gange 
akut på psykiatrisk afdeling, er der nu faldet ro 
på. 

Han er sammen med sit team langsomt 
begyndt at opbygge en tryg hverdag, hvor der 
senere kan sættes udviklingsmål, og hvor et 
STU-forløb kan give ham kompetencer med på 
vejen mod voksenlivet. 
Det lykkedes, fordi vi fagligt og menneskeligt 
står sammen om ikke at give op, når det hele er 
allermest broget. 

Vi fik sammensat et hold af garvede og nye 
medarbejdere, som både kunne tackle Aladdin 
pædagogisk og som forstod de svære kultu-
relle anfægtelser, som var en del af hans pro-
blemer. Vores ledelser samarbejdede på tværs 
af botilbuddene om at frigøre det rette team 
og om den ledelsesmæssige supervision og 
samarbejdet med kommunen, med psykiatrisk 
afdeling, med tilsynet, med familien og med 
håndværkere.  
Det har været et stort koordineringsarbejde, og 
vores påstand er, at det kun kan lykkes, fordi 
vi er en privat aktør, som kan investere fuld 
opmærksomhed, nødvendige resurser og en 
risikovillighed i at finde utraditionelle løsninger. 

Pavillonen står der endnu. Den blev i første 
omgang kun en udgift og besværlig satsning 
for os, men der er andre borgere med ASF og 
et frustreret liv med problemskabende adfærd, 
og én af dem er nu på vej til at flytte ind i pavil-
lonen. På den måde understøtter den vores 
ambition om ikke at sige nej, når tilværelsen 
ramler helt for en af de svageste borgere. 

Er det indsatsen værd? 
Efter et forløb som Aladdins kan man fristes 
til at spørge, om det er det hele værd. Men 
det mener vi bestemt, at det er. Både af eti-
ske grunde, da vi har opfyldt vores mål om at 
hjælpe en svært udviklingsforstyrret borger til 
bedre livskvalitet og af økonomiske grunde, 
og som en businesscase. De faglige resultater 
vil vise, at over de kommende år sparer sam-
fundet udgifter i psykiatrien og måske krimi-
nalforsorgen, fordi Aladdins problemskabende 
adfærd ophørte. 
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Desuden er det en god sag for Autismekonsu-
lenterne som virksomhed, for vi har slået fast, 
at vi som privat aktør kan skabe bæredygtige 
løsninger med en bæredygtig økonomi på et 
kompliceret lovreguleret område.  
 
Der er brug for samarbejde og fleksibilitet 
Konklusionen er, at vi, kommunerne, Social-
tilsynet og borgerne har brug for hinanden. 
Vi kan og har lyst til at levere en kvalitet og 
fleksibilitet, som gør det muligt for os at vokse 
og realisere vores faglige ambitioner som en 
efterspørgselsstyret virksomhed på det sociale 
marked.  

Vores anbefaling til andre sociale virksomheder 
er, at det er muligt, men det kræver en stor ind-

sats og en virksomhed med en vis volumen for 
at kunne matche både myndighedskrav, faglige 
krav og økonomisk bæredygtighed. Vi kan kun 
opfordre kommunerne og Socialtilsynet til 
at overveje, om beslutningsprocesserne kan 
organiseres anderledes uden at kompromittere 
love og retssikkerhed, så de i højere grad kan 
imødekomme både borgerens og virksomhe-
dens behov for større fleksibilitet og kortere 
tidshorisonter fra anerkendt behov til godkendt 
og realiseret løsning.  

Private leverandører er et vigtigt supplement til 
offentlige tilbud, og fremtiden vil bringe flere 
seriøse virksomheder, der vil det bedste for 
borgerens, for ordentlighedens og for sam-
fundsøkonomiens skyld.  

1. Borger/medarbejder-relationen er 
bærende for den pædagogiske opgave 
Ingen kan samarbejde med et andet menneske, 
uden at der eksisterer en relation mellem dem. At 
være bevidst om denne relation – og for pædago-
gers vedkommende om kollegers og pårørendes 
relationer til den borger, man samarbejder med – 
er afgørende for, at de to i mødet med hinanden 
oplever gensidig forståelse. Det er vigtigt at have 
fokus på relationen, bekræftelsen og udviklin-
gen af den og på opgaven, som har til formål at 
udvikle eller fastholde en kognitiv, social eller 
praktisk kompetence hos borgeren. 

Den professionelle relation, hvor man integre-
rer viden med personlig tilstedeværelse, er 

yderst vigtig i arbejdet med mennesker med en 
gennemgribende udviklingsforstyrrelse, da de 
netop er ramt på den sociale og kommunikative 
forståelse, som normalt er udgangspunktet for, 
at vi kan danne relationer med hinanden. 

Der arbejdes derfor bevidst med at integrere 
anerkendte tilgange til forståelse af disse men-
neskers særlige måde at begribe verden på, 
blandt andet ved at hente inspiration fra den 
forskning og erfaringsbaserede viden om de 
kognitive og affektive problemstillinger, som 
kendetegner mennesker med en anderledes 
udviklet hjerne. På samme tid er Autismekonsu-
lenterne optaget af, hvilken betydning den san-
semæssige bearbejdning har for den enkelte.  

Sådan arbejder Autismekonsulenterne
Rammen for Autismekonsulenternes pædagogiske indsats er et tæt samarbejde med borgerens pårø-
rende, med den kommunale sagsbehandler og med sundhedsvæsenet gennem egen læge, psykiatrisk 
konsulent eller en hospitalsafdeling. Desuden samarbejder vi med Socialtilsyn Hovedstaden om den 
eksterne kvalitetssikring af vores tilbud. Alle samarbejdsrelationer har til formål at holde fokus på bor-
gerens behov og potentiale, livskvalitet, trivsel og udvikling.
Grundelementerne i Autismekonsulenternes pædagogiske koncept for faglig omsorg er foldet ud 
under 7 overskrifter.
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Bo Hejlskov Elvéns og Trine Uhrskovs stress-
model har vist sig at være meget anvendelig i 
forhold til at forstå, hvorfor borgerne udviser 
stor stressfølsomhed med deraf følgende pro-
blemskabende adfærd.  

Der søges specialviden inden for de sansemæs-
sige afvigelser, og der bliver udarbejdet en 
sanseprofil, hvis det skønnes at være gavnligt. 
Mange års erfaring tyder på, at der er stor hjælp 
at hente, hvis det lykkes at opbygge en fælles 
kommunikativ platform, så borger og personale 
får mulighed for at mødes i kommunikationen. 

Megen inspiration kommer af TEACCHs hypote-
ser og praktiske tilgange og fra den systemati-
ske tankegang i visualiseret struktureret pæda-
gogik. 
Der bliver også hentet inspiration i andre rele-
vante pædagogiske metoder, fx PECS, tegnese-
riesamtaler og sociale historier, og talesproget 
understøttes med Tegn Til Tale til de borgere, 
som profiterer af dette.  
  
2. Rammer for den pædagogiske tilgang  
til mennesker med autismespektrum- 
forstyrrelser  
Til hver borger etableres et lille fast team af 
kompetente rutinerede medarbejdere. Teamet, 
hvor der sørges for stor fleksibilitet og sikker-
hed, bliver etableret med kort varsel og er tæt 
på borgeren fra første dag. 

De fysiske rammer understøtter den pædago-
giske indsats og borgerens særlige måde at 
begribe verden på. Der stilles få, overskuelige 
krav, og der trænes positive kompetencer ved at 
give borgeren små og sikre succesoplevelser i 
hverdagen – samtidig med, at vi spejler borge-
rens mentale tilstand og møder ham eller hende 
med en low arousal-tilgang uden magtanven-
delser.   

Vi samarbejder tæt med forældre og bygger bro 
mellem borgerens hverdag og et godt familie-
liv. Vi samarbejder desuden med kommunens 
sagsbehandler om mål og handleplaner for de 

indsatser, som er afdækket gennem Voksenud-
redningsmetoden (VUM) og i overensstemmelse 
med anbefalinger i Socialstyrelsens vejledning. 
 
3. Borgerens mål og plan styrer pædagog-
teamets tilrettelæggelse af indsatsen
Det er den kommunale sagsbehandler, der ud 
fra Voksenudredningsmetoden (VUM) definerer 
de indsatsområder og mål, som skal støtte bor-
geren i bedre livsudfoldelse og livskvalitet gen-
nem udvikling af borgerens kognitive, sociale og 
praktiske kompetencer. 

Vi overfører og konkretiserer målene i en digi-
tal borgerhandleplan. De kommunale mål skal 
være tydelige og genkendelige i handleplanen, 
tage udgangspunkt i den enkeltes styrkesider 
og læringsstil og omsættes gennem målrettede 
observationer til relevante pædagogiske opgaver 
med delmål, der gør det muligt at følge borgerens 
progression. Der sker en løbende evaluering, hvor 
der justeres i opgaven, så progression fastholdes i 
indsatsen.  

Hvert halve år mødes botilbuddets leder, team-
ets koordinator og sagsbehandleren for at drøfte 
teamets evaluering af den pædagogiske indsats 
og borgerens progression ud fra de kommunalt 
fastsatte mål. Når sammenhængen er tydelig, er 
samarbejdet effektivt og positivt, og sagsbehand-
leren får et sikkert grundlag for at beslutte den 
kommende periodes mål.  

Dette samarbejde, hvor det ikke bare er Autis-
mekonsulenternes pædagoger, der sætter nye 
mål ud fra egen evaluering, sikrer, at den mod-
tagne hjælp har den ønskede effekt, og at nye 
mål sigter mod størst mulig livskvalitet samt 
øgning af borgerens kompetencer til egen-
omsorg og selvstændighed. 
 
4. Forpligtende teamsamarbejde er 
udgangspunkt for daglig praksis
Der afholdes regelmæssige teammøder, hvor for-
målet blandt andet er at sikre at indgåede aftaler 
overholdes, så borgeren oplever en forudsigelig 
og genkendelig hverdag. 
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Det er teamets opgave at sikre, at den kommu-
nikationsform, som giver mening for borgeren, 
fungerer hele døgnet, og at ændringer først sker 
efter aftale med teamets øvrige medlemmer. 
Aktiviteter udvikles individuelt med udgangs-
punkt i den enkeltes potentiale og læringsstil. 
Målrettede observationer danner udgangspunkt 
for udformningen af aktiviteten, og der drøftes 
og justeres løbende på teammøderne, da bor-
gerne både udvikler færdigheder og kan have et 
ustabilt funktionsniveau. 
 
5. Daglig dokumentation af og refleksion 
over egen praksis 
Dokumentation af den pædagogiske opgave og 
borgerens progression kan følges i den daglige 
skriftlige rapport og i den kontinuerlige skriftlige 
kommunikation, der er mellem et teams medar-
bejdere.  

Dokumentationen er ikke unødvendigt bureau-
krati. Den er et uundværligt værktøj i den pæda-
gogiske praksis, hvor det enkelte medlem af et 
team altid arbejder alene med borgeren, men 
via det skriftlige værktøj følger planen, modta-
ger og giver stafetten videre og sikrer kontinui-
tet i borgerens liv. 
 

6. Pædagogisk kvalitetssikring gennem 
systematisk supervision hver 6. uge 
Dokumentation af den pædagogiske praksis 
sker ikke kun i borgerens elektroniske dagbog. 
Den sker også gennem korte videooptagelser af 
udvalgte situationer, som der arbejdes særligt 
med pædagogisk. Videoklip og den skriftlige 
dokumentation er grundlaget for en systema-
tisk supervision, som primært leveres af vores 
egne faglige konsulent eller af én af botilbud-
dets ledere. 
 
7. Ledelsesstyret og tværgående kvalitets-
udvikling sker struktureret 
Rygraden i den pædagogiske ledelse er vores 
årshjul, som på dato fastsætter tidspunkter for:
•  Hvert borgerteams supervision med udgangs-

punkt i mål og assessments, ledergruppens 
fælles forberedelse af Thesaurus (TEUS), som 
gennemføres to gange om året. Videoklip, den 
skriftlige dokumentation, medicinskemaer, 
pårørende-henvendelser. Alt endevendes for at 
sikre, at man ikke overser væsentlige aspekter 
for borgeren. 

•  Sparring lederne imellem og med den faglige 
konsulent under den fælles forberedelse sikrer 
videndeling og videnformidling på tværs af 
botilbud. Medarbejdernes kompetencer under-
bygges af et grundkursus over fem dage inden 
for det første års ansættelse. Overbygningskur-
sus gennemføres i 2. eller 3. år af ansættelsen. 
Ufaglærte støttes og fastholdes i ansættelse 
under uddannelse til pædagog, og pædagoger 
og lærere støttes i videreuddannelse.  

 

Litteratur:
Andreassen Nina et al, Socialtilsynets fokus på indsats  
og dokumentation, SOCIALUDVIKLING 2 - 2016.  / Lima 
Christian et al, Markedsorientering af de specialiserede 
tilbud, SOCIALUDVIKLING 3 – 2016.  / Bondy Andy, PECS (en 
artikel herom).  / Callesen Kirsten, Anette Møller Nielsen, KAT 
kassen – kognitiv Affektiv Træning.  / Elven Bo Hejlskov, Hanne 
Veje og Henning Beier, Udviklingsforsstyrrelser og psykisk 
sårbarhed.  / Hart Susan, Neuroaffektiv udviklingspsykologi 
1-3.  / Noens Ilse, Ina van Berckelaer-Onnes, At skabe 
sammenhæng i en usammenhængende verden.  / Peeters 
Theo, Fra teoretisk forståelse til pædagogisk praksis.  / Rough 
Pernille, Marte Meo i praksis.

Om Autismekonsulenterne

Autismekonsulenterne er et privat firma, 
der tilbyder botilbud, dagtilbud og men-
torstøtte. Det blev stiftet i 2007 af Peder 
Dreyer og Chresten Jepsen på baggrund 
af fire års erfaring med et mindre botilbud. 
Deres ambition var – med en faglig og 
menneskelig tilgang – at hjælpe mennesker 
med gennemgribende udviklingsforstyrrel-
ser, hvor andre har givet op. 

Firmaet er vokset fra at have to borgere til 
i dag at have 44 borgere i botilbud, 15 bor-
gere i dagtilbud og 25 borgere, der modta-
ger mentorstøtte eller aflastning. 
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Digital risiko -
vurdering som en 
del af forebyggelsen
 
Af Per Roholt, 
kommunikationschef, EG Citizen Solutions.

Digital risikovurdering – fx daglig 
registrering af en borgers grad af 
forvirring eller støjende adfærd – kan 
være et element i forebyggelsen af 
voldelige episoder på botilbud.
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Til næste år vil der – som resultat af aftalen om 
kommunernes økonomi – være særligt fokus 
på vold i hverdagen, fordi regeringen, Danske 
Regioner og KL er enige om, at der er brug for en 
styrket voldsforebyggende indsats. 

Og der er næppe tvivl om, at der er behov for 
en øget indsats for at nedbringe antallet af 
voldssager på landets dag- og døgntilbud. Især 
sikkerheden på de socialpsykiatriske døgntilbud 
har været i mediernes fokus efter de seneste års 
tragiske sager, der har kostet fem ansatte livet 
foruden en række større og mindre sager om 
vold og trusler mod det pædagogiske personale. 

Spørgsmålet er bare, hvordan udfordringen løses 
i praksis. Et bud kunne være en systematisk, digi-
taliseret risikovurdering.

Årsagerne til volden 
Når voldsepisoderne skal imødegås, er det vigtigt 
at se på det, der går forud. I marts 2016 afleve-
rede DEFACTUM rapporten, ”Vold på botilbud 
og forsorgshjem – Tværgående analyse af 10 
cases om voldsepisoder”, der blandt andet kon-
kluderede, at der forekommer at være en svag 
dokumentation eller manglende systematik og 
refleksion over mulige mønstre eller forandringer 
i borgerens adfærd i de auditerede cases.  
 
I flere cases var der en svag skriftlighed, når det 
kom til at beskrive borgerens problemstillinger 
på botilbudsniveau, lige som rapporten peger på, 
at det er betydningsfuldt at være opmærksom på 
de faktorer, som forårsager stressbelastning og 
udadreagerende adfærd hos borgerne.
 

”Opmærksomheden bør nedfældes i 
systematiske registreringer af de tegn 
og signaler, som tyder på, at borgeren 
er stressbelastet i bestemte situationer, 
og skal anvendes som grundlag for 
analyser af og refleksioner over den 
enkelte borgers problematikker,” hedder 
det i rapporten, udarbejdet for Social- og 
Indenrigsministeriet og Socialstyrelsen. 

Systematik mangler
Netop den manglende systematik i risikovurde-
ringen genkender udviklingsmedarbejder Kim 
Jeppesen, OK-Centret Enghaven, også som en 
relevant årsag til, at selv hverdags-hændelser 
risikerer at komme ud af kontrol: 
 

”Hidtil har vi ikke arbejdet systematisk 
med risikovurdering. Vi har dog udarbejdet 
volds-forebyggende handleplaner for 
borgere, som tidligere har opført sig 
voldeligt, eller hvis der var tegn på, at 
borgeren ændrede adfærd,” forklarer Kim 
Jeppesen. 

Samme erfaring har social- og sundhedsassi-
stent, Mette Wolff på Marielund i Kolding: 
 
”I dag har vi på borgerens stamkort i vores 
socialfaglige it-system, Bosted System, et 
punkt der hedder Psykisk APV. Her er beskrevet 
situationer, hvor borgerens adfærd ændrer sig 
væsentligt, og hvilke strategier, der anvendes fra 
personalets side. Men vi arbejder hen imod at få 
skabt større synlighed og bedre dokumentation,” 
forklarer Mette Wolff, Marielund, der er social- og 
sundhedsassistent på Center for Socialpsykiatri i 
Kolding Kommune. 
 

Risikovurdering med digitale 
hjælpemidler  
Flere kommuner og regioner er begyndt at arbejde 
målrettet med digital understøttelse af risikovurde-
ring med afsæt i systematiske modeller. 
 
Et eksempel er Specialområde Socialpsykiatri 
Voksne i Region Midt, der dækker seks sociale 
tilbud. Alle seks tilbud gennemfører systematiske 
og regelmæssige risiko-vurderinger med Brøset 
Violence Checklist (BVC).   
 
Ud fra de seks variabler for adfærd, som BVC defi-
nerer, scorer personalet borgeren i deres social-
faglige it-system med O, hvis adfærden ikke er til 
stede, eller med 1, hvis adfærden er til stede. Sco-
ringen relaterer til borgerens sædvanlige tilstand.  
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Hvis scoringen viser, at der er risiko for vold, skal 
personalet gennemføre forebyggende initiativer 
og lægge en plan for, hvordan de vil håndtere 
en eventuel voldsom adfærd. 
 

”Fordelene ved denne løsning er, at 
resultatet af risikovurderingen hele tiden 
er synlig for kollegerne, der ved hjælp af 
en simpel farvekode hurtigt kan danne 
sig et overblik over borgerens aktuelle 

sindstilstand og dermed træffe sine 
forholdsregler,” forklarer seniorkonsulent, 
Michael Henriksen, EG.

Med en digital løsning kan medarbejderen 
online få instruktioner om eller orientere sig i, 
hvordan man konkret skal forholde sig til den 
enkelte borger afhængigt af borgerens aktuelle 
sindstilstand. 

Enghaven opkvalificerer arbejdet 

 
Det selvejende tilbud, OK-Centret Enghaven 
i Søvind ved Horsens har besluttet sig for at 
arbejde med digital risikovurdering.
 
”Vi vil gerne opkvalificere vores arbejde med risi-
kovurdering. Grundtanken er, at medarbejderne i 
’fredstid’ vurderer, hvad der kan gå galt i relatio-
nen til den enkelte borger, og hvad man i givet 
fald kan gøre for at forebygge eller nedtrappe 
en potentielt farlig konflikt,” forklarer udviklings-
medarbejder Kim Jeppesen, Enghaven. 
 

Fylder i hverdagen 
Risikoen i hverdagen betyder en del for medar-
bejderne på Enghaven. 
 
”Det kan give en nedslidning af personalet som 
står i de pressede situationer. De bruger en del 
energi på at bearbejde episoder og undertiden 
kan det føre til, at en medarbejder bliver syge-
meldt eller må søge andet arbejde. Det er hel-
digvis undtagelsen, men det er noget af grunden 
til, at vi indfører BVC, fordi vi håber at kunne 
forebygge endnu bedre og tage situationerne i 
opløbet,” mener Kim Jeppesen. 
 

 

 
Går ud over beboere
Han peger på, at de tilspidsede situationer ofte 
går ”ud over” de mere rolige beboere, forstået 
på den måde, at det kan gå rigtig meget tid med 
at håndtere og bearbejde episoderne fra de 
mere højlydte beboere. Så generelt går der rigtig 
mange personaleressourcer med at forebygge, 
håndtere og bearbejde voldsepisoder:  
 
”Så vi håber, at arbejdet med BVC kan føre til 
færre voldsomme episoder, bedre forebyggende 
behandling i forhold til de mere udadreagerende 
og dermed også mere tid og opmærksomhed på 
de mere ”stille” beboere,” tilføjer Kim Jeppesen:  
 
”Vi har også valgt BVC, fordi BVC er et nemt 
og overskueligt værktøj. Så skader det jo heller 
ikke at Bosted System som system understøtter 
BVC, så vi ikke skulle køre BVC registreringer i et 
separat system.” 
 
OK-Centret Enghaven har til formål at drive bo- 
og behandlingstilbud efter §107 i Serviceloven til 
voksne mennesker med forskellige psykiatriske 
problemstillinger. Centret er stiftet af OK-Fonden 
og ledes af Lone Lundsgaard.  

Læs mere på http://ok-enghaven.dk/om-os 
 

Case 1
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”Vi kan ikke stoppe volden på dag- og 
døgntilbud alene med mere personale, 
færre knive og indespærring af beboerne. 
Jeg tror, vi kommer længere ved digital 
understøttet risikovurdering, der giver et 
aktuelt billede af borgerens sindstilstand, 
så medarbejderen kan træffe sine 
forholdsregler på et fagligt grundlag. Det 
specialiserede socialområde er – som 
navnet siger det – et komplekst og til tider 

farligt arbejdsområde. Derfor er vi også 
nødt til at tage avancerede værktøjer 
og faglige metoder i brug,” siger 
seniorkonsulent Michael Henriksen, EG. 

Læs også om to cases.

Marielund går fra papir til it-løsning 

Hidtil har medarbejderne på Marielund, Center 
for Socialpsykiatri i Kolding Kommune brugt 
papir og blyant, når de skulle risikovurdere bor-
gerne. Men nye tider er på vej.
 
”Vi risikovurderer kun tre af tilbuddets borgere, 
men min vurdering er, at behovet er større. Vi 
har vurderet beboerens forskellige tilstande i 
en tre-punkts skala ”neutral”, ”labil” og ”kon-
troltab”. Medarbejderne beskriver i skemaet 
beboerens forskellige adfærdsmønstre og hvilke 
personalestrategier, der knytter sig dertil,” for-
klarer Bjarne Nykjær Nielsen, der er centerleder 
på Marielund.  
 
Nu digitaliserer tilbuddet deres arbejde med 
risikovurdering: 
 
”Vi dokumenterer i forvejen alt i Bosted System 
og ønsker derfor også, at risikovurderingerne 
bliver del af den samlede dokumentation, så al 
information om de enkelte borgere kun er sam-
let et sted. Vi ønsker at opnå fælles systematik, 
tydelig faglighed og bedre kvalitet i indsatserne. 
Ved at anvende en fælles skabelon for risiko-
vurdering, forventer vi at opnå fælles forståelse 
og dermed ensartethed i personalestrategierne 
overfor borgerne.” 
 

I Kolding er selve metoden ikke fastlagt endnu, 
men social- og sundhedsassistent Mette Wolff 
mener, at alene overblikket og systematikken i 
sig selv vil gøre en forskel: 
 
”Det er klart, at vi er ekstra opmærksomme på 
de borgere, hvor der er en risiko, for en risiko 
kan både være uhensigtsmæssig overfor per-
sonalet og borgeren selv. En integration i vores 
system vil give større synlighed og bedre mulig-
hed for, at jeg som medarbejder kan danne 
mig et overblik over hyppigheden af væsentligt 
ændret adfærd. Ligeledes tror jeg, det giver en 
bedre evaluering af de individuelt valgte stra-
tegier, vi arbejder med i forhold til den enkelte 
borger. Vi har jo ofte individuelle delmål, hvor vi 
arbejder med at formindske en uhensigtsmæs-
sig adfærd, så et fælles sted at dokumentere 
effekten af indsatsen vil skabe bedre overblik.” 
 
Marielund, Center for Socialpsykiatri i Kolding 
Kommune er et socialpsykiatrisk center med 
tilbud til voksne sindslidende. Marielund har 
plads til 28 døgnbrugere på de tre bo-afdelinger, 
to akutværelser, støttecenter samt beskyttet 
beskæftigelse. 

Case 2
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Læs rapporten
Hent rapporten ”Vold på botilbud og 
forsorgshjem – tværgående analyse af 
10 cases om voldsepisoder” 
på defactum.dk

Link: http://bit.ly/voldsepisoder

Defactum er det tidligere CFK  
– Folkesundhed og kvalitetsudvikling.

DEFACTUM 

Vold på botilbud og forsorgshjem
- Tværgående analyse af 10 cases om voldsepisoder

Kort om BVC 

Brøset Violence Checklist, 
BVC bygger på antagelsen 
om, at aggressive og vold-
somme episoder sjældent 
opstår uden, at der forinden 
har været en adfærd hos 
patienten eller borgeren, der 
indikerer, at han eller hun vil 
komme til at reagere vold-
somt i nær fremtid. 
 

Borgerne evalueres dagligt 
på seks variable: 
 
• Forvirring  
• Irritabilitet 
• Støjende adfærd 
• Fysiske trusler 
• Verbale trusler 
• Angreb på ting eller gen-
stande 
 

Løsningen er indarbejdet i 
Bosted System, hvor medar-
bejderen løbende kan score 
relevante borgere på sin pc 
eller via den tilhørende app, 
EG Bosted Mobile.  
 
Læs mere om Brøset Violence 
Checklist på http://voldsom-
udtryksform.dk/metoder/iden-
tifikation/
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Aktuelt 
- Socialt Lederforum informerer

Temadage
Socialt Lederforum inviterer i samarbejde med Socialstyrelsen til to landsdæk-
kende temadage om resultatdokumentation ved sociale tilbud.

Temadagene foregår i henholdsvis Odense den 23. november og i Aarhus den  
30. november.

De to temadage tager udgangspunkt i Socialstyrelsens nye håndbog (Håndbog for 
sociale tilbud – resultatdokumentation og evaluering).

Temadagene henvender sig til ledere, pædagogiske nøglemedarbejdere og pæda-
gogiske medarbejdere der arbejder med resultatdokumentation.

På temadagene vil Socialstyrelsens Center for Data, Analyse og Metode præsentere 
håndbogen og den model for databaseret kvalitetsudvikling, som den beskriver.

Desuden vil det sociale tilbud Else Hus, der også optræder i håndbogen, bidrage 
med et oplæg om resultatdokumentation i praksis.

Tilmelding via www.socialtlederforum.dk, senest den 14. oktober 2016.

Efterårstilbud i bogshoppen
I perioden frem til 1. december 2016 gives 25% rabat på bøger fra Socialt Lederfo-
rums eget forlag. Dette tilbud gælder alle medlemmer og abonnenter. Bøgerne kan 
købes via web-shoppen på www.socialtlederforum.dk 

Social Udviklings redaktion
Freelancejournalist Mette Damgaard Sørensen, som har redigeret teksterne til dette 
nummer af Social Udvikling, har mere end to årtiers erfaring med journalistik og 
kommunikation – fra diverse medier og som selvstændig.

Hun har tidligere været ansat som kommunikations- og kampagnemedarbejder i 
blandt andet Psykiatrifonden og formidlet forskning og nyheder på Københavns 
Universitet. I dag ejer hun Virak Kommunikation og Journalistik. 

Vi håber på at vi kan fortsætte samarbejdet med Mette.
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Skriv en artikel 
til SOCIAL UDVIKLING
Mange af artiklerne i dette tidsskrift er skrevet af fagpersoner inden 
for det social- og ledelsesfaglige område. Målet er at dele værdifuld 
viden og erfaring vedrørende handicap, psykiatri og ledelse. 

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

I redaktionen modtager vi gerne artikler til SOCIAL UDVIKLING. 
Har du erfaringer fra udviklingsprojekter på tilbuddet eller har du 
i forbindelse med din uddannelse eller forskning lavet et projekt, 
der er kommet nyttig viden ud af, er du velkommen til at sende os 
et artikelforslag. Vi modtager også gerne forslag til anmeldelser af 
fagbøger eller ideer til emner, som bør belyses i SOCIAL UDVIKLING.

Vi kan også tilbyde assistance i forhold til ideudvikling – og sparring 
under selve skriveprocessen.

Artikler, anmeldelser og ideer sendes til ansvarshavende redaktør  
Bo Mollerup på bomo@socialtlederforum.dk.

Med venlig hilsen

SOCIAL UDVIKLINGs redaktion


