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Du sidder nu med årets 3. nummer af Social Udvikling i hånden. Et nummer der 
kommer på gaden i dagene lige omkring folketingsvalget den 18. juni. Hos Socialt 
Lederforum har vi haft et særligt fokus på, hvad der i løbet af valgkampen er blevet 
sagt om forholdene for mennesker med funktionsnedsættelser og andre handicaps. 
Eller rettere hvad der ikke er blevet sagt – for ærligt talt så er vi meget bekymrede 
for denne gruppe. 

Det varsler ilde, når borgere med handicap ikke er nævnt i den siddende regerings 
2020 plan. Formålet med dette er godt nok at sikre fuldstændig ligebehandling, 
som det så optimistisk bliver udtrykt – men der må være nogen, der har fået en 
velkendt talemåde i den gale hals, hvis de rent faktisk tror på, at man kan behandle 
alle ens ved at behandle dem ens. Og kigger man på den ringe opmærksomhed, de 
forskellige partier ofrer disse borgere med særlige vanskeligheder, så ser fremtiden 
desværre heller ikke alt for lys ud. Så der må vi sige fra!

Men samtidig repræsenterer Socialt Lederforum også dygtige ledere, der siger til i 
forhold til at blive taget med på fagligt råd og i forhold til også at tage ansvar, når 
der skal foretages vigtige og svære prioriteringer. På den måde siger vi både fra og 
til, og det handler den første artikel om.

Herefter giver vi ordet til to vigtige og vægtige stemmer, når det gælder forholdene 
for mennesker med funktionsnedsættelser og andre handicap. Først beskriver Birgit 
Kirkebæk, der er dr. pæd., det hun kalder skiftet fra normalisering til dehumanisering 
af udviklingshæmmede. Især det forhold at der nu stilles spørgsmål ved værdien af 
mennesker i udsatte positioner. Det er krads læsning.

Stafetten overtages af Sytter Kristensen, formand for LEV, der taler om en stille 
revolution i handicapsynet. Hun peger blandt andet på, at der efter årtier med ‘etisk 
insisteren’ nu ses en stigende tendens til at kategorisere handicappede og samtidig 
fraskrive dem muligheder for udvikling og livskvalitet. 

Som et eksempel på dygtige ledere og medarbejdere, der siger til og tager ansvar, 
så går turen til Nordfyns Ungdomscenter, hvor leder Trine Andersen over to artikler 
giver et blik ind i en organisation i rivende udvikling, hvor et målrettet visions- og 
strategiarbejde spiller sammen med værdigrundlaget – og giver øget kvalitet.

I den anden artikel fortæller Trine Andersen om målrettet dokumentation i forhold til 
de krav, der stilles i den nye kvalitetsmodel. For at understøtte arbejdet med effekt-
dokumentation anvender man på Nordfyns Ungdomscenter systemet Effekt Plus, 
der også beskrives I artiklen.

Etik og arbejdet med en etisk profil er overskriften i den sidste artikel, der er skrevet 
af Else-Marie Pedersen og Dorthe Westh, der begge er pædagogiske konsulenter i  
Slagelse Kommune. Artiklen giver et meget fint og nuanceret indblik i pædagogisk 
udviklingsarbejde, hvor nøgleordene er værdighed, selvbestemmelse, integritet, 
sårbarhed og refleksion.

KÆRE LÆSERSOCIAL UDVIKLING
ISSN 2245-8123

Tidsskriftet SOCIAL UDVIKLING sætter 
fokus på viden og tendenser inden for det 
socialfaglige område. Redaktionen bag 
tidsskriftet er optaget af at sætte livssitua-
tionen blandt mennesker med funktions-
nedsættelse på dagsordenen. Artiklerne 
omhandler faglighed, praksiserfaringer,  
ny viden og nye muligheder. 

Redaktion:
Bo Mollerup (ansvarshavende) 
Ditte Sørensen (redaktør)
Michael Henriksen (redaktionsmedlem)

Layout og tryk:
Vissenbjerg Tryk A/S

Udgiver:
Socialt Lederforum
Kochsgade 31 A
5000 Odense C
Telefon: 23 88 59 95 
E-mail: mail@socialtlederforum.dk
Website: www.socialtlederforum.dk

Abonnement:
SOCIAL UDVIKLING udkommer  
6 gange om året i et oplag på  
1100 eksemplarer.
Pris: kr. 575,- inkl. moms.  
Abonnementet kan opsiges  
skriftligt med en måneds varsel  
til udgangen af et år. 

Forsiden:
Fra Landsmødet, side 12.

God fornøjelse med læsningen! 

Med venlig hilsen
Bo Mollerup
 
 
 
Ansvarshavende redaktør
bomo@socialtlederforum.dk

2 – Juni 2015  



4

6

10

12

14

18

21

Vi må sige fra – og til…
Af Ditte Sørensen og Bo Mollerup

I artiklen peges på at der må siges fra overfor angrebet på et han-
dicappolitisk menneskesyn der bygger på solidaritet, ligebehand-
ling, kompensation og sektoransvar.  

Fra normalisering til dehumanisering  
af udviklingshæmmede
Af Birgit Kirkebæk

Artiklen sætter spot på konkurrencestatens menneskesyn, der sæt-
ter spørgsmål ved værdien hos mennesker i udsatte positioner.

En stille revolution i handicapsynet  
med fatal virkning
Af Sytter Kristensen

Kronikken peger på, at kategoriseringen af mennesker med funk-
tionsnedsættelser som u-underviselige, kan få katastrofale konse-
kvenser for deres muligheder og livskvalitet.  

Billeder fra landsmødet

Nordfyns Ungdomscenter gør en markant 
forskel for unge udviklingshæmmede
Af  Trine Andersen

I artiklen fortælles om hvordan arbejdet med en organisations 
vision og strategi gøres til virkelighed og til et levende dokument i 
hele organisationen.

Dokumentation og måling  
af den sociale indsats 
Af  Trine Andersen

Artiklen fortæller om hvordan vi dokumenterer kvalitetsmodellens 
7 temaer.

Fokus på et værdigt liv

Af Else-Marie Petersen og Dorthe Westh

I artiklen berettes om hvordan der arbejdes med at en etisk profil 
bliver implementeret i organisationen. 
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Vi må sige fra – og til…
 
Af Ditte Sørensen og Bo Mollerup

Resumé:

I artiklen peges på: 

•  At der må siges fra overfor angrebet på 
et handicappolitisk menneskesyn der 
bygger på solidaritet, ligebehandling, 
kompensation og sektoransvar.

•  At der må siges til af dygtige og 
veluddannede ledere i forhold til at blive 
taget fagligt med på råd og i forhold til 
også at tage ansvar, når der skal foretages 
nødvendige og vigtige prioriteringer.
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Dette nummer af Social Udvikling har dels fokus 
på etik og menneskesyn, og dels fokus på dob-
beltheden i, at vi som interesseorganisation både 
rummer en stor bekymring for, hvor handicap-
politikken i Danmark er på vej hen og rummer en 
faglig stolthed over at de ledere, der er medlem-
mer hos os, i den grad er med til at udvikle de 
forskellige tilbud, samtidig med at de samvit-
tighedsfuldt tager ansvar i de kommunale og 
regionale maskinrum.

Udover en række artikler om etik i hverdagen 
og god socialpædagogik, bringer vi to artikler 
om synet på mennesker med handicap og dets 
betydning for socialpolitikken.    

Birgit Kirkebæks artikel om konkurrencestatens 
menneskesyn, og konsekvenserne for mennesker 
med handicap, og Sytter Kristensens artikel om 
konsekvenserne ved at kategorisere mennesker 
med handicap som u-underviselige.  

Konkurrencestatens menneskesyn synes 
at sætte spørgsmålstegn ved værdien af 
de mennesker, der ikke umiddelbart kan 
bidrage til samfundet gennem arbejde 
og ansvar for livets opretholdelse, og der 
arbejdes politisk og kommunalt på en 
nedjustering af de rettigheder, mennesker 
med handicap opnåede gennem sidste del 
af 1900-tallet og frem til kommunalreformen 
i 2007 skriver Kirkebæk.  

Nye former for dehumanisering praktiseres.  
Det gælder eksempelvis: 
–  Den tvungne nedlæggelse af mindre  

bo-enheder til fordel for større tilbud for  
mennesker med udviklingshæmning.

–  Muligheden for skolekørsel for børn med  
handicap, skriver Kirkebæk.

–  Betaling for børns institutionsophold, hvis  
de skønnes ikke at have udviklingspotentiale, 
som Århus Kommune udtrykker det.

Og netop dette sidste eksempel tager Sytter 
Kristensen under behandling i sin kronik. Århus-
sagen handler om at kommunen tilsyneladende 

har genindført et begreb om at mennesker kan 
være uden udviklingspotentiale.  

Det er et begreb som ligger på linje med at blive 
opfattet som u-underviselig, eller som asylist, 
hvilket var betegnelser før midten af forrige 
århundrede. Og det er et begreb, vi er mange, 
der troede ikke ville blive italesat igen, fordi viden 
om og troen på at alle kan udvikle sig, og skal 
have mulighed herfor,  igennem flere årtier har 
været en grundfæstet værdi i socialpolitikken. En 
socialpolitik hvis bærende fundament har været 
solidaritet, ligebehandling, kompensation og 
sektoransvar – og som vi nu fornemmer er under 
kraftigt pres.   
 

Seneste eksempel på dette kommer fra 
Dansk Arbejdsgiverforening, der har fore-
slået, at førtidspensionen nedsættes med 
4.400 kr. om måneden. Som om menneskers 
multiple funktionsnedsættelser forsvinder, 
hvis vi sulter dem – og de dermed kan blive 
samfundsmæssigt arbejdsnyttige. Der er for 
alvor grund til at stoppe op, og stille os selv 
spørgsmålet: Hvad er det for et samfund vi vil 
have i fremtiden, og hvilke værdier skal være 
bærende for udviklingen?  

Vores bud er et samfund hvor det erkendes at 
mennesker med funktionsnedsættelser – uanset 
deres støttebehov, og uanset om de kan arbejde 
på konkurrencestatens præmisser – er medbor-
gere med samme rettigheder og muligheder som 
alle andre. Disse borgere bidrager til og kan lære 
os alle noget om, at være mennesker via deres 
inklusion og deltagelse i samfundslivet. 

Men husk også at lytte til vores kompetente 
ledere, der kan mere end at overholde budget-
ter, lede store personalegrupper og stå i spidsen 
for komplekse udviklingsprojekter. De kan nem-
lig også levere den nødvendige specialiserede, 
faglige viden, der skal til, når rammerne for en 
anstændig handicappolitik skal afstikkes. Forhå-
bentlig af fagfolk!
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Fra normalisering til 
dehumanisering af 
udviklingshæmmede 
Artiklen er første gang udgivet i Dagbladet Arbejderen den 
18.02.2015 og bringes med tilladelse fra dagbladet. 
 
Af Birgit Kirkebæk, Dr. Pæd.

Resumé: 
Artiklen sætter spot på 
konkurrencestatens menneskesyn, 
der sætter spørgsmål ved værdien 
hos mennesker i udsatte positioner.
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Spørgsmålet er, hvor langt man i den enkelte 
kommune vil gå for at nedjustere de rettig-
heder, som mennesker med handicap har 
tilkæmpet sig fra 1960’erne og frem til kom-
munalreformen i 2007? 

Konkurrencestatens menneskesyn synes at 
sætte spørgsmålstegn ved værdien af de men-
nesker, der ikke umiddelbart kan bidrage til 
samfundet gennem arbejde og ansvar for livets 
opretholdelse.

I fem bøger, der dækker perioden 1880-1987, har 
jeg beskrevet den tidligere åndssvageforsorgs 
udvikling. Når jeg kigger på tværs af tidsperio-
den bliver det synligt, at opfattelsen af, hvem de 
udviklingshæmmede er og hvordan de opfattes, 
skifter.

Fortællingen om denne gruppe starter med et 
håb om helbredelse. Efter nogle årtier breder 
pessimismen sig, og nogle blev indenfor anstal-
tens mure udskilt som u-underviselige og ubru-
gelige. Det var de, der ikke umiddelbart kunne 
arbejde, eller som det syntes svært at undervise, 
der blev skilt ud.

Få år efter var det de ”udviklingsdygtige” og 
lettere udviklingshæmmede, der blev opfattet 
som farlige, både hvad angik adfærd og arveligt 
udstyr. På den baggrund blev den første ste-
rilisationslov i Europa vedtaget i Danmark, og 
mange blev anbragt på anstalt med henblik på 
sterilisation.

I 1940’erne og 50’erne udviklede der sig en 
offentlig diskussion om sterilisationslovene og 
praksis på de danske åndssvageanstalter. Der 
blev sat spørgsmålstegn ved, om ikke for mange 
var anbragt på anstalt, og om ikke for mange 
blev steriliseret på for spinkelt et grundlag.

Forældreforeninger blev dannet, og der blev 
indført en ny åndssvagelov i 1959, der i stigende 
grad beskrev udviklingshæmmede som almin-

delige mennesker, der var ofre for tidligere 
tiders uforstand.

Holdninger til handicap
Fra 1960’erne og frem blev der arbejdet på, at 
udviklingshæmmede skulle have de samme 
rettigheder som andre og opfattes som lige-
værdige samfundsborgere, der skulle have del i 
velfærdssamfundets goder.

Ligesom holdningen skifter over tid, er det også 
over tid skiftende grupperinger af mennesker, 
der betragtes som farlige, overflødige eller 
uværdige til at modtage hjælp.

Synet skifter med kulturen – og med enhver tids 
økonomiske og politiske vurderinger af, hvem 
de hjælpsøgende er, og hvad der kan ofres på 
dem. Lige nu er der, som det fremgår af artiklen 
”Skal min søn henvises til velgørenhed” (Arbej-
deren den 5. februar), et tilbageslag i holdning 
og menneskesyn fra kommunernes side, hvad 
angår hjælp til de mest udsatte borgere. 

Synet skifter med kulturen – og med enhver 
tids økonomiske og politiske vurderinger af, 
hvem de hjælpsøgende er, og hvad der kan 
ofres på dem.

Da den nye åndssvagelov med et mere humant 
syn på udviklingshæmmede blev indført i 1959, 
blev der også indsat en ny bestyrelse for Statens 
Åndssvageforsorg. Af arkivalierne fremgår det, 
at bestyrelsen skulle kæmpe for at få lovens ånd 
gennemført i praksis.

Der skulle kæmpes på to fronter: Politikerne 
skulle holdes ansvarlige for den lov, de selv 
havde været med til at skabe, og vise villighed 
til økonomisk prioritering og nytænkning, som 
borttænkte anstalternes præg af tvangsarbejds-
anstalt for arbejdsføre og forsørgelsesanstalt for 
ubehandlelige.
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De ændringer, bestyrelsen og den nystiftede 
forældreforening ønskede gennemført, betød 
væsentlige økonomiske omkostninger, som 
politikerne efter bestyrelsens mening principielt 
havde tilsluttet sig, da de stemte for loven.

Og praktikerne skulle støttes i at gennemføre 
ændringer, som normaliserede de anbragtes 
dagligdag. Det gjaldt både fritid, undervisning, 
arbejde og samværsformer. Der var altså i 1959 
et gab mellem det, der blev lovet i lovteksten, 
og den praksis, der udspillede sig lokalt.

Handicapkonventionen
Et endnu større gab ser vi i dag i forhold til den 
handicapkonvention, der blev ratificeret i Dan-
mark i 2009, men som regeringen ikke ønsker 
at inkorporere i selve lovgivningen.

Redaktør og forfatter Lisbeth Riisager Henrik-
sen skriver herom, at inkorporering betyder, at 
konventionens tekst bliver en del af dansk ret, 
mens en ratificering kun åbner op for mulighe-
den af, at konventionens ånd og bogstav tages 
til følge.

”Selvom konventionsbestemmelserne 
allerede gælder, så er der […] en 
afgørende forskel på borgernes 
retsstilling med og uden inkorporering. 
Det kan være sværere at få respekteret 
rettighederne, hvis de ikke er 
inkorporeret.” 

Regeringens valg af ikke at inkorporere i lovgiv-
ningen hænger med andre ord sammen med et 
ønske om, at man gerne vil forbeholde sig ret 
til at bryde konventionerne på nogle områder, 
hvis et flertal i Folketinget ønsker det – eller 
rettere: At Folketinget og ikke domstolene skal 
afgøre, om en konvention er brudt eller ej, skri-
ver Riisager Henriksen (Altinget den 3. februar).

Der kan trækkes en lige linje fra dette tilbage til 
de diskussioner, der tidligere er ført i forhold 
til mennesker med handicap. Tre temaer skiller 

sig ud. Det første handler om afgrænsningen 
af dem, der kan modtage hjælp, det andet om 
hvem der aktuelt anses for at være en øko-
nomisk belastning, og det tredje handler om, 
hvem vi skal være ansvarlige for som samfund.

Teorier om afhjælpning
Der udvikles typisk politiske og faglige teorier 
om, hvordan et givet ”onde” kan afhjælpes. Det 
ikke at kunne klare sig selv, ikke at kunne holde 
ud i en ansættelse eller magte en ansættelse, 
det at være økonomisk afhængig af andres 
hjælp defineres i nogle perioder som et pro-
blem for samfundet, i andre perioder mere som 
et familiært og individuelt problem.

Den offentlige diskussion om mennesker 
med handicap startede som en del af fattig-
domsdiskussionen i 1700-tallet, blev en del af 
filantropiens opgave overfor ”værdige” fattige 
i 1800-tallet, blev i stigende grad et statsanlig-
gende op gennem 1900-tallet for i nutiden at 
ende som en blanding af individuelt og kollek-
tivt ansvar med en tendens til, at det kollektive 
ansvar reduceres til fordel for et individuelt 
ansvar for egen lykke.

Hvorfor vi skal være ansvarlige for andres 
nød, har været et socialt og retligt diskussi-
onspunkt gennem tiderne.

Hvorfor vi skal være ansvarlige for andres nød, 
og hvem der skal påtage sig ansvaret for 
forsorg og omsorg i forhold til mennesker med 
handicap, har været et socialt og retligt diskus-
sionspunkt gennem tiderne – skulle ansvaret 
placeres privat hos familie og i filantropien, i 
samfundskollektivet eller individuelt via forsik-
ringsordninger? Og hvordan skulle en eventuel 
offentlig ydelse til de ramte legitimeres?

I 1920’erne plæderede socialdemokraten Karl 
Kristian Steincke (1880-1963) for, at offentlige 
ydelser var nødvendige af hensyn til samfun-
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dets kontrol med de uformående. Efter 1948 
blev offentlige ydelser begrundet i menneske-
rettigheder.

Hvor begrundelsen i 1800-tallet fortrinsvis var 
baseret på filantropisk kristendom og huma-
nitet, var den i begyndelsen af 1900-tallet 
begrundet i naturvidenskabelig fornuft og nød-
vendigheden af kontrol og orden. I anden del 
af 1900-tallet var der større betoning af menne-
skerettigheder – også for minoritetsgrupper.

I 2000-tallet ser det ud til, at ansvaret igen 
tendentielt placeres individuelt hos forældre og 
familie.

Konkurrencestaten
Konkurrencestatens menneskesyn synes at 
sætte spørgsmålstegn ved værdien af de men-
nesker, der ikke umiddelbart kan bidrage til 
samfundet gennem arbejde og ansvar for livets 
opretholdelse, og der arbejdes politisk og kom-
munalt på en nedjustering af de rettigheder, 
mennesker med handicap opnåede gennem 
sidste del af 1900-tallet og frem til kommunal-
reformen i 2007.

Kommunerne synes i dag at have mere magt i 
praksis end de politikere, der udtaler sig i vage 
og velvillige termer om mennesker med han-
dicap. Det er i kommunerne, de tre temaer om 
afgrænsning, belastning og ansvarlighed kon-
kret italesættes, og ændringerne i kommunale 
tiltag, fra dem, der var gældende i velfærds-
samfundet til de gældende i konkurrencestaten, 
er iøjnefaldende.

Nye former for dehumanisering praktiseres. 
Det gælder eksempelvis den tvungne ned-
læggelse af mindre boenheder til fordel for 
større institutioner for mennesker med udvik-
lingshæmning, det gælder betaling for børns 
institutionsophold, hvis de skønnes ikke at 
have udviklingspotentiale, som Århus Kom-
mune udtrykker det, og det gælder muligheden 
for skolekørsel for børn med handicap, som 
beskrevet i Arbejderen den 5. februar.

Det højst aktuelle spørgsmål er nu, hvor langt 
man i den enkelte kommune vil gå for at ned-
justere de rettigheder, som mennesker med 
udviklingshæmning og andre handicap har 
tilkæmpet sig fra 1960’erne og frem til kommu-
nalreformen i 2007?

Hvor længe vil vi som almenhed stiltiende 
se på, at det værdisæt ændres, der hidtil har 
karakteriseret det danske velfærdssamfund? 
Skal vi ikke fortsat være ansvarlige for hinan-
dens nød?
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En stille revolution  
i handicapsynet  
- med fatal virkning
Kronikken er første gang bragt  
i LEV´s nyhedsbrev den 08.04.2015 

Af Sytter Kristensen, Landsformand LEV.

Resumé: 
Kategoriseringen af mennesker med funktionsnedsættelser som 
u-underviselige, kan få katastrofale konsekvenser for deres muligheder og 
livskvalitet. 

Fredag den 27.3. bragte Politiken en kronik 
af Anne Kjeld Pedersen. Kronikken bør være 
(endnu) en dybrød alarm til landets natio-
nale politiske beslutningstagere. Anne Kjeld 
Pedersen beskriver, hvordan Aarhus Kom-
mune – med reference til en principafgørelse 
fra Ankestyrelsen – pludselig begyndte at 
stemple børn med omfattende handicap som 
børn uden betydeligt udviklingspotentiale.

 

 
Kommentarer og perspektivering 

Stemplingen er lidt mere moderne end den 
kategorisering, som man foretog i efterkrigsti-

dens åndssvageforsorg – her var benævnelsen 
’asylister’, som typisk havde udsigt til et helt liv 
fastspændt i sengen på sovesalen. Selvfølgelig er 
vi et andet sted i dag, men logikken i stemplingen 
er den samme, nemlig at disse børn er en slags 
’tabte sjæle’, som vi ikke skal bruge samfunds-
mæssige ressourcer på at give udviklingsmulig-
heder passende til deres forudsætninger – ”det 
nytter jo alligevel ikke noget”.

Som Anne Kjeld Pedersen viser i kronikken, så 
er det noget gedigent sludder at tale om menne-
sker med handicap på denne måde – selvfølgelig 
har alle potentialer for udvikling. Måske er det 
ikke altid en udvikling, som bringer dem tæt-
tere på selvforsørgelse på arbejdsmarkedet eller 
gør dem mere selvhjulpne, praktisk, socialt eller 
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psykisk. Men vi taler om udviklingsmuligheder, 
der kan give højere livskvalitet og måske en ople-
velse af at være herre i eget liv.

Anne Kjeld Pedersens kronik har udgangspunkt 
i den relativt lille gruppe børn, der har så bety-
delige handicap, at en døgnanbringelse kan 
være den rigtige løsning for barnet. Men det 
værdiskred, som kom til udtryk i Aarhus Kom-
munes stempling af børnene, er desværre ikke en 
enlig svipser. Skredet i menneskesynet og etik-
ken i forhold til mennesker med omfattende og 
indgribende handicap er i disse år til at få øje på i 
mange sammenhænge: I kommunale budgetka-
taloger, serviceniveauer og konkrete afgørelser.

For nyligt blev jeg eksempelvis 
præsenteret for en myndighedsafgørelse 
fra Skive Kommune med besked til en 
udviklingshæmmet kvinde: ”Eftersom der 
i mange år har været arbejdet på udvikling 
og optræning af færdigheder vurderes det, 
at muligheden for udvikling ikke længere er 
til stede. Dette betyder, at du ikke længere 
opfylder betingelserne for at modtage 
ydelser efter servicelovens § 85.” 

 
Servicelovens § 85 handler om socialpæda gogisk 
bistand, og ifølge lovgivningen skal hjælpen 
blandt andet understøtte, at den enkelte ”så vidt 
muligt kan leve et liv på egne præmisser”.  
Men i Skive Kommunes udlægning var det blevet 
til en fradømmelse af kvindens udviklingsmulig-
heder, hvorefter hun ikke længere var værdig til 
socialpædagogisk bistand.

Kommunernes interesseorganisation, KL, bidra-
ger også til værdiskredet. KL arbejdede således 
i 2013 intensivt på at fratage unge med de mest 
indgribende handicap retten til den særligt tilret-
telagte ungdomsuddannelse, STU. Igen var logik-
ken, at kommunerne skulle have lov til at stemple 
mennesker som en slags u-underviselige, fordi 
der alligevel ikke var noget ”reelt udbytte”.

Kategorisering af mennesker som u-undervise-
lige og ’asylister’ var en populær disciplin blandt 

overlægerne i efterkrigstidens åndssvageforsorg. 
Men 70’ernes og 80’ernes opgør med forsorgen 
førte til forandringer i retning af en etisk insi-
steren på, at det nytter at give alle mennesker 
udviklingsmuligheder – også selvom det ikke kan 
betale sig i de offentlige kasser i form af ’større 
selvhjulpenhed’ eller større arbejdsmarkedspo-
tentiale.

Sagen om børnene fra Aarhus – og det udvalg af 
andre eksempler, som jeg her har videregivet – 
vidner om ’en stille revolution’ i menneskesynet i 
kommunernes forvaltning af handicappolitikken. 
En revolution, der peger bagud i retning af noget 
vi skamfuldt gjorde op med for mere end 30 år 
siden. Kursskiftet er ikke besluttet i Folketinget, 
men har fået lov at finde sted, fordi ministre og 
Folketing vælger at lukke øjnene og henvise til 
det hellige kommunale selvstyre.

Den stille revolution er tydeligvis begrundet i en 
heftig kommunal krisebevidsthed – der er gen-
nemført voldsomme besparelser på hjælpen til 
mennesker med udviklingshæmning og andre 
handicap de seneste 4-5 år. Men revolutionen er 
også begrundet i, at vi taler om en lille og eks-
tremt sårbar gruppe mennesker, som nemt bliver 
ofrene i det lokale demokrati.

Forældrene i Aarhus kæmpede bravt mod 
kommunen og vandt. Men det er faktisk 
undtagelsen, som bekræfter reglen. Unge og 
voksne med udviklingshæmning taber hver 
dag i den barske kommunale virkelighed. 
Mange er uden pårørende til at kæmpe deres 
sag – og så er de nemme ofre, når kommu-
nens budgetforlig skal på plads en sen aften 
på rådhuset.

Det er en alvorlig svaghed ved ’det lokale demo-
kratiske fællesskab’. En svaghed, som stiller krav 
til regering og Folketing. Det ansvar er hidtil 
blevet svigtet trods de mange skåltaler om, at vi 
skal målrette og prioritere velfærden til gavn for 
de svageste.
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Landsmødet 2015

I dagene den 26. – 27.  marts 2015 var 450 ledere og 
ildsjæle fra tilbud til mennesker med særlige behov 
samlet på Nyborg Strand til landsmøde. 

Landsmødet gav deltagerne ny faglig viden og 
indsigt, mulighed for faglig sparring og for at 
etablere nye og vedligeholde eksisterende netværk. 

Vi ses den 31. marts - 1. april 2016.

12 – Juni 2015  



   Juni 2015 – 13



Nordfyns Ungdomscenter gør 
en markant forskel for unge 
udviklingshæmmede 
Af  Trine Andersen, leder af Nordfyns Ungdomscenter

Resume: 
I artiklen fortælles om 
hvordan arbejdet med en 
organisations vision og strategi 
gøres til virkelighed og til 
et levende dokument i hele 
organisationen.
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Indledning 
På Nordfyns Ungdomscenter har vi et værdi-
grundlag som gennemsyrer hele organisationen 
fra visionen og strategien til den daglige praksis. 
Dette blev bemærket da Socialtilsyn Syd var på 
tilsynsbesøg ved re-godkendelsen af tilbuddet. 

Værdigrundlaget er det bærende
På centret er det værdigrundlaget som er den 
bærende søjle for hele organisationen og for 
stedets strategi: 

Enhver ung, uanset handicap og 
udviklingsmuligheder, er et unikt 
individ som har krav på at få netop den 
opmærksomhed, omsorg, tryghed og 
støtte som er afgørende for den personlige 
og faglige udvikling. De unge skal støttes 
og undervises så de hver især kan opnå 
mest mulig selvstændighed og få flest 
mulige redskaber til at leve et så værdigt 
og selvstændigt liv som deres handicap 
giver mulighed for. (Citat fra www.
nordfynsungdomscenter.dk)  

 
Vi bygger på en anerkendende og relationel fag-
lig tilgang. Ligeværd og respekt for den enkelte 
og dennes baggrund er udgangspunktet for en 
struktureret, genkendelig hverdag med tydelige 
rammer og hvor dialog er omdrejningspunktet. 

Store krav til alle personaler 
Personalet skal være og er rollemodeller for de 
unge; de skal udvikle relationer til de unge som 
giver dem trygheden til at få udviklet selvværdet 
og selvtilliden. Det er derfor vigtigt at personalet 
er tydelige i deres krav til den unge.  

Det vægtes at personalet støtter de unge i deres 
udvikling fra ung til voksen og gør de unge 
bevidste om hvilke forandringer der sker både 
kropsmæssig, hormonmæssig, kærestemæssig, 
hygiejnemæssig mv. og som viser de unge, hvor-
dan de kan håndtere disse forandringer. 

Kravet til personalegruppen, personalet og ledel-
sen imellem, er at der arbejdes med åbenhed og 
med en dialogbaseret tilgang. 

Vision: GOD – BEDRE – BEDST
Centrets bestyrelse har, sammen med ledelsen, 
udarbejdet en vision hvor overskriften er ”GOD – 
BEDRE – BEDST”. Denne overskrift kan lyde banal 
i sin enkelthed, men der er lagt mange overvejel-
ser i visionen. Da vi startede for knap 6 år siden, 
var vi i ”GOD”. Vi havde nogle gennemarbejdede 
værdier og målsætninger at stræbe efter. I de sid-
ste 5 år er der arbejdet efter at blive bedre, at få 
et mere solidt ståsted, blive anerkendt i kommu-
nerne og indadtil arbejde ud fra vores værdier. 
Vi har skullet sikre en personalesammensætning 
der støtter op om værdierne og som har forskel-
lige kompetencer at byde ind med – alt sammen 
for at sikre synergien i personalegruppen. 

Vi er ikke de bedste endnu, men vurderingerne 
fra tilsynet viser at vi er fint på vej. Personale-
gruppen er godt rustet, hvilket giver en god 
grundstemning som kan mærkes af alle der  
kommer på besøg – også tilsynet. 

En højt faglig og velfunderet 
personalegruppe
Personalegruppen er kendetegnet ved at flere, 
udover deres pædagog- eller læreruddannelse, 
også har en diplomuddannelse. Det betyder, at 
det faglige niveau er højt hvilket afspejler sig 
i debatterne, i justeringen og tilpasningen af 
den pædagogiske praksis og i vidensdelingen. 
Hermed konstrueres et ideelt læringsrum for de 
unge at udvikle sig i. 

Tilgang i det pædagogiske arbejde
Personalegruppen har fokus på at de unge skal 
udvikle sig i positiv retning, og at de unge bliver 
så selvhjulpne, som det overhovedet er muligt, 
med de forudsætninger de har. Vi arbejder hele 
tiden i deres zone for nærmeste udvikling, hvor 
vi afstemmer indsatsen efter, hvad de har brug 
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for. Nogle gange går vi forrest og viser dem 
vejen. Når de har lært det, har de brug for at de 
gør tingene selvstændigt, men hvor vi lige kan 
sætte ind med støtte, når de skal bruge dette. Når 
tingene kører på rutinen, skal vi gå bag ved dem 
og sikre os, at de kan opretholde det niveau, de 
er nået til i udvikling. Så der sker hele tiden en 
afvejning af, hvad de kan selv og kan med støtte, 
samt hvilken dagsform de lige har hver især, da 
denne også kan spille ind på, hvor meget de kan 
den pågældende dag. 

Med nogle af vores unge arbejder vi efter mester-
læreprincippet, hvor de lærer ved at observere, 
hvordan læreren udfører tingene i praksis, og på 
et tidspunkt tager de unge så initiativ til selv at 
prøve at udføre opgaven. Andre skal have det trin 
for trin, hvor vi starter i det små med snublemå-

let, som de kan nå på meget kort tid, og derved 
hurtig få succes med det de laver. Dette motive-
rer hurtig til at lære det næste og det næste igen. 
Nogle skal også overbevises om, at de godt kan 
og at personalet er der for dem hele tiden.  Når 
de kommer igennem noget, som var angstprovo-
kerende til at opleve, at de har været super seje 
ved at turde gøre det alligevel, får de oftest blod 
på tanden til at turde mere. De får en oplevelse 
af at stole på personalet og på, at de vil dem det 
allerbedste. Vi arbejder meget efter den KRAP’ske 
tilgang, som står for Kognitiv Resursefokuseret 
Anerkendende Pædagogik. Desuden har vi hentet 
inspiration i en lang række andre metoder og 
teorier, bl.a. i den systemiske teori, i adfærds-
psykologien, hos ICDP og Marte Meo, hos Aaron 
Antonovsky og i Appreciative Inquiry/ Anerken-
dende Udspørgen.

16 – Juni 2015  



At arbejde KRAP’sk i hverdagen.
På centret har vi bl.a. en ung mand boende, 
som blev akut anbragt for ca. 2 år siden. Det 
var en ung mand, som ikke fungerede i de 
rammer og med de vilkår han blev stillet. Da 
han flyttede ind hos os, kunne vi ikke stille krav 
til ham, som til andre unge, vi kunne ikke lige 
blive en anelse skarp i tonen uden at hele hans 
verden væltede og det gjorde tingene omkring 
ham også. Han havde en sensorisk profil, som 
gjorde at han slet ikke kunne rumme andre. Vi 
måtte ofte sidde inde hos ham og vugge ham 
i armene samtidig med, at vi holdt vores hånd 
blidt over hans øjne for at lukke af for denne 
sans. Vi arbejdede meget miljøterapeutisk med 
ham i den periode. 

Vi har brugt alle de gange, hvor han er kommet 
i konflikt til at fortælle ham, at vi mener, at han 
er en fantastisk ung mand, og at han gør nogle 
ting, som gør andre kede af det/bange/osv., og 
at han kan vælge at gøre noget andet. 

Hver aften sidder vi sammen med ham og 
skriver i hans positivbog, hvor han skal nævne 
3 positive oplevelser fra dagen, der er gået. Her 
bliver de 3 positive oplevelser fra dagen før 
også lige snakket igennem igen. 

En dag for nylig kunne personalet høre ham 
på gangen, hvor han råbte og kastede rundt 
med møblerne. Vi fik fat i ham. Han var vred 
og råbte, at han var blevet låst inde i omklæd-
ningsrummet og ikke kunne komme ud (i 
omklædningsrummet er der en bagdør, som 
han kunne have låst op). At han ville slå den 
ihjel, som havde låst døren, han ville skære 
halsen over på vedkommende. Vi tog om ham, 
da dette automatisk lægger en dæmper på 
udbruddet, spurgte ind til oplevelsen, som han 
havde haft, spurgte ind til følelsen inde i krop-
pen, hvilke tanker han havde, da han stod der 
og døren var låst, og hvad han gjorde i situatio-
nen. Derved fik vi undersøgt, at han faktisk var 
blevet meget bange for at blive låst inde, og at 
der ikke var nogen, der kunne høre ham, at han 
mente han havde oplevet, at være blevet låst 

inde før. Alt dette, fortæller vi ham, har vi stor 
forståelse for. Den personale som ikke havde 
opdaget, at den unge mand var i omklædnings-
rummet, kom og undskyldte for, at hun havde 
låst døren, og fortalte, hvad hun havde tænk og 
hvordan hun havde oplevet det. 

Bagefter blev den unge mand meget ked af det 
og havde brug for at sidde sammen med en 
personale i sofaen og få en masse omsorg. Og 
efter en halv time var han klar til at rydde alle 
tingene, han havde smidt rundt med på plads. 
Løsningen til næste gang han skulle i omklæd-
ningsrummet og træne blev, at vi skulle tage et 
billede af at han træner, printe det ud, lami-
nere det, så han kunne hænge det på døren til 
omklædningsrummet, når han træner. Dette 
er den KRAP’ske metode i det pædagogiske 
arbejde. 

Her efter to år sker dette meget sjældent. Vi 
oplever en ung mand, som har en grundstem-
ning af glæde. Han kan rumme alle de andre. 
Han trives og er tryg ved alle personaler og 
beboere. Kommer der nye beboere eller perso-
naler går der en rum tid, hvor vi lige skal have 
tingene stabiliseret igen. Dette er et eksempel 
på, hvor langt vi når med arbejdet med de unge 
i deres udvikling. Denne unge mands frem-
tidsperspektiv for 2 år siden var som voksen at 
flytte ind og ud af fængslet eller komme på en 
lukket institution. Det er slet ikke det perspek-
tiv, der er på ham nu. 

Nordfyns Ungdomscenter: 
En selvejende institution, oprettet som en 
fond med en bestyrelse. Der er 10 botilbuds-
pladser, godkendt efter servicelovens §§ 66, 
stk 1, nr. 5, 107, 108, dagsbeskæftigelse efter § 
103,104 samt har fået godkendt i budgettet at 
kunne yde § 85-støtte ud af huset. Vi tilbyder 
også STU – både med interne og eksterne 
elever. Ring gerne for at få en rundvisning og 
en kop kaffe. Alle er velkomne.
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Dokumentation og måling 
af den sociale indsats 
 
Af  Trine Andersen

Resumé: 
Artiklen fortæller om hvordan vi dokumenterer kvalitetsmodellens 7 temaer.
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Lidt indledning
Nordfyns Ungdomscenter er netop blevet 
re-godkendt af Socialtilsynet og har fået høje 
karakterer på alle temaerne i kvalitetsmodellen.  
Dette skyldes ikke mindst, at vi dels anvender 
velbeskrevne pædagogiske tilgange og metoder 
(bl.a. anerkendende tilgang og KRAP), at vi alle 
steder i organisationen kan redegøre for tilgange 
og metoder og vi kontinuerligt dokumenter resul-
taterne af indsatsen. I denne artikel vil vi uddybe 
hvordan vi arbejder med dette.

Bevidst arbejde med temaerne  
i kvalitetsmodellen fra tilsynet 
Helt fra starten, da Loven om nyt Socialtilsyn 
blev vedtaget, var strategien på Nordfyns Ung-
domscenter at være bevidste om alle områderne 
i kvalitetsmodellen. Dette betød, at vi fra dag et 
satte fokus på alle 7 temaer, som vi skulle kvali-
tetsvurderes ud fra. Det vil sige, at vores indsats 
som omdrejningspunkt tog udgangspunkt i 
temaerne: Uddannelse og beskæftigelse, Selv-
stændighed og relationer, Målgruppe, Metoder 
og resultater, Organisation og ledelse, Kompeten-
cer, Økonomi, Fysiske rammer, samt de forskel-

lige indikatorer, som er tilknyttet de forskellige 
temaer. Vores ambition var at vi ville have en 
bedømmelse, hvoraf det fremgik, at vi i høj grad 
eller meget høj grad realiserede kvalitetsindikato-
rerne. Og det må vi sige er lykkedes.

Som bekendt benytter Socialtilsynet metoden 
Edderkoppespindet som arbejdsmodel til den 
samlede vurdering af tilbuddenes kvalitet. I 
Socialtilsynets rapport vedrørende vores re-god-
kendelse bliver vi bedømt højt på alle temaer.

På billedet er illustreret, hvordan Socialtilsyn Syd 
har vurderet kvaliteten på Nordfyns Ungdom-
scenter. 

En stor del af vurderingerne bygger på den skrift-
lige dokumentation, som vi indsendte inden det 
fysiske tilsyn. En anden stor del af vurderingen 
bygger på den samklang, der er mellem ledelse, 
personale, beboere, pårørende og sagsbehand-
lere. Denne samklang fremgik også ved tilsynets 
besøg, hvor alle sagde og mente det samme om 
stedet. Og samklangen bliver kun skabt ved, at 
stedet er så velfunderet i sin anerkendende og 
relationelle tilgang til de unge, at kulturen i hele 
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personalegruppen er åbenhed og ærlighed, og 
den dialogbaserede tilgang, som personalet og 
ledelsen har til hinanden. Det er vigtigt at ledel-
sen går forrest, når en sådan kultur skal skabes 
og efterleves af alle. 

Arbejdet med  
resultatdokumentation
I arbejdet med dokumentation, bruger vi mange 
tilgange og metoder til at opnå større resultater i 
udviklingen af de unges kompetencer. Der er så 
mange faktorer, der spiller ind i det pædagogiske 
arbejde, at vi ikke bare holder os til en metode 
eller en tilgang. Dette gør det også svært at 
dokumentere hele den unges udvikling og læring 
skriftligt, da vi arbejder på så mange planer, at 
det vil tage alt for meget af vores tid at skulle 
dokumentere det hele. 

Derfor har vi valgt at bruge programmet Effekt 
Plus til at dokumentere de unges funktionsniveau 
og til at målbeskrive og resultatdokumentere 
deres udvikling. Her kan vi udvælge de områ-
der, som vi vil have størst fokus på i de unges 
udvikling og dokumentere dette. Men der vil hele 
tiden være masser af udvikling, som vi ikke får 
dokumenteret. Selve funktionsudredningen vi 
udarbejder, lægger sig op af den metode kom-
munerne bruger, som hedder VUM (Voksen-
UdredningsMetoden). Effekt Plus’ udredninger 
graver bare lige spadestykket dybere ved at have 
nogle flere forskellige scoringer på hvert enkelt 
område i udredningen. 

De områder vi beskriver i udredningen er Psy-
kiske forhold, Egenomsorg, Kommunikation, 
Mobilitet, Samfundsliv, Socialt liv og Sundhed.

Under hvert af disse områder er der flere forskel-
lige punkter, som bliver udredt. 

Dokumentationskrav fra tilsyn, 
anbringende kommuner og STU-
lovgivning samlet i et redskab
I målbeskrivelserne har vi fået lavet vores egen 
målramme, som gør at vi kan arbejde inden for 
de mål som kvalitetsmodellen lægger op til skal 
dokumenteres, samtidig med at vi også har fået 
tænkt de områder ind, som skal dokumenteres i 
forhold til den STU (Særlig Tilrettelagt Ungdoms-
uddannelse) som de unge også er på, på Nord-
fyns Ungdomscenter. Dette bevirker, at vi med 
Effekt Plus kan lave den resultatdokumentation, 
som de forskellige instanser kræver af tilbuddet.

 

Litteratur:
Kvalitetsmodellen:  
http://bit.ly/1K8DMkN

Hjemmesiden  
www.nordfynsungdomscenter.dk

 
Dokumentationsprogrammet:  
www.effektplus.dk

Effektplus: 
Effekt Plus er et sikkert IT-system, som bl.a. 
kan understøtte arbejdet med effekt-
dokumentation indenfor det brede sociale 
område. ISU Plus arbejder med at dokumen-
tere effekten af indsatserne i en  
lang række danske kommuner og har, på 
baggrund af mange års praktisk erfaring, 
udviklet Effekt Plus, der kan opsamle data på 
en enkel måde og samtidig understøtte den 
faglige praksis. Systemet er designet, så det 
er let at anvende i medarbejdernes daglige 
arbejde og medvirker til at skærpe faglighe-
den gennem refleksion. Effekt Plus giver et 
enkelt grafisk billede af den enkelte borgers 
udvikling over tid og muliggør desuden 
opsamling af data på alle niveauer.  
 
I forhold til den enkelte borger kan Effekt Plus 
anvendes til at give et nuanceret billede af 
borgerens funktionsniveau og udvikling over tid. 
Endvidere er det muligt grafisk at følge udviklin-
gen i de konkrete mål for den enkelte borger 
(citat fra hjemmesiden www.effektplus.dk).
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Fokus på et værdigt liv 
 
Af Pædagogiske konsulenter Else-Marie Petersen og Dorthe 
Westh, Specialcenter Vest, Slagelse Kommune

Resumé: 
I artiklen berettes om, hvordan der arbejdes med  
at en etisk profil bliver implementeret  
i organisationen. 

”De daglige etiske refleksioner højner fagligheden 

og hermed fokus på den enkelte borger, og især er 

de fælles retningslinjer med til at reflektere på et højt 

niveau. Vi er nået langt, men vi skal blive meget bedre”

”Ud fra medborgerperspektivet, vil jeg være med til at 

sikre, at borgernes værdier og selvbestemmelse bliver 

italesat”

”Den etiske profil løfter fagligheden i forhold til den 

hjælp og støtte vi yder borgerne. Flere og flere synes 

det er spændende”

”Se tingene fra flere vinkler, og skifte etiske briller, og 

derved finde en løsning”

”Anerkender forskellighed både hos borgerne og 

personale”

”Jeg synes, at metoden er med til at skabe dialog frem 

for debat”
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Etisk profil i Specialcenter Vest er 
blevet en form for nyttehave
At etablere en nyttehave fyldt med etiske fordrin-
ger og få den til at udvikle sig, kræver stor indsigt 
og engagement. Det kræver at de rette betingel-
ser er til stede før man kan kaste sine frø, få dem 
til at spire, og på ny blomstre. En etisk profil som 
nyttehave, kræver en til stadighed åben lyst 
til at reflektere over egen praksis, at få ny viden 
og prøve nye muligheder af. 

Den etiske profil danner grundlag for en etisk 
og værdimæssig ramme i centeret og skaber en 
fælles organisatorisk identitet – et kvalificeret 
fundament at arbejde ud fra. Det handler om en 
synliggørelse af, at når der arbejdes langt mere 
systematisk og reflekterende med etikken, under-
støtter, udvikler og udfordrer det den faglige 
kvalitet i pædagogisk praksis. 

Etiske overvejelser kan opstå i et ethvert møde 
mellem mennesker. Et af vilkårene i det pædago-
giske arbejde er, at man som medarbejder ofte 
står i et dilemma. Hvornår handles der ”rigtigt”? 
Hvor går grænsen for hvornår der gribes ind? 
Hvem har sandheden?
I Specialcenter Vest arbejder vi med bevidstgø-
relse og forankring af etiske betragtninger, med 
afsæt i vores Etiske profil. 

Den etiske metode sikrer, at der reflekteres over 
handlinger og hensigter, som er med til at skabe 
forståelse for andres handlinger og ofte skaber 
nye muligheder og viden. Metoden øger bevidst-
heden om egne og andres motiver for handlin-
ger. Det er en af medarbejdernes kerneopgaver, 
at prøve at forstå borgernes handlinger ud fra 
deres perspektiv og livsverden, særligt når det 
går imod vante normer. I samarbejde med bor-
gerne bidrager medarbejderne ved at italesætte 
og tydeliggøre, hvad det værdige liv er for den 
enkelte. 

Inspirationskilde
Slagelse kommune fik i 2012, fra Videncenter 
for Velfærdsledelse, tildelt en pulje til et udvik-
lingsprojekt, hvor formålet var at øge kvaliteten i 

indsatsen for borgere med handicap, sindslidelse 
eller udsatte borgere, gennem en styrkelse af 
samarbejdet mellem myndighed – udfører og 
borgere. 

Et af sporene i udviklingsprojektet var en leder-
uddannelse i relationel etik. Denne proces var 
medvirkende til, at Virksomhedsleder i Special-
center Vest, Flemming Hansen, så vigtigheden i 
at skabe et fælles etisk grundlag i virksomheden, 
og derigennem opkvalificere vores indsatser. 
Yderligere blev den pædagogiske konsulent i 
centret medlem i Etisk dialogforum, som også 
var et af sporene i projektet.

Vigtigheden lå i at medarbejderne  
var med til at sætte rammerne
Vi kontaktede Konsulentfirmaet Etikos, som alle-
rede var en del af udviklingsprojektet i Slagelse 
kommune, og gennem en toårig etikproces, fik vi 
skabt vores Etiske profil, med bl.a. egne ret-
ningslinjer omkring de 4 principper. 
I samarbejde med Mette Madsen fra Etikos, 
blev der sat et uddannelsesforløb i gang, og 
undervejs fik vi lavet en effektundersøgelse, som 
konkluderede, at de medarbejdere der havde 
været på kursus, pegede på at alle i centret 
skulle af sted for at få et fælles fundament. Des-
uden pegede de også på, at ledelsen skulle være 
rollemodeller. Herefter fik alle medarbejdere en 
2 dages uddannelse i Den etiske metode, som 
tager udgangspunkt i tre etiske teorier: Nær-
hedsetik, pligtetik og konsekvensetik, samt fire 
etiske principper: Selvbestemmelse, værdighed, 
sårbarhed og integritet, som tilsammen udgør 
en etisk refleksions systematik.

Yderligere har vi uddannet 16 etikambassa-
dører gennem et 5 dages uddannelsesforløb. 
Etikambassadørerne skal sammen med daglige 
ledere bevare dynamikken, videreformidle og 
højne fokus på etikken, samt være med til at den 
Etiske profil på sigt bliver en del af hverdags-
praksis. 

I implementeringsfasen har de daglige ledere 
yderligere været i et 2 dages uddannelsesfor-
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løb, hvor de har defineret et ledergrundlag – 
lederværdier ud fra de etiske principper – samt 
defineret hvilke redskaber der er brug for, for 
at kunne understøtte processen. Bl.a. skabelon 
til ledersparring på ledermøder, anvendelse af 
lederværdierne i hverdagen – f.eks. MU samta-
ler og ansættelsessamtaler, samt ledersparring 
udenfor ledermøderne. 

Ovenstående tiltag var fundamentet for at 
arbejde videre med vores etiske profil. I denne 
fase deltog Center MED, etikambassadører, 
daglige ledere og de pædagogiske konsulenter i 
centret. Vi mødtes 2 gange i alt. I den mellemlig-
gende periode blev medarbejderne – via lederne 
og etikambassadørerne – inddraget, og deres 
input blev brugt til at finpudse den etiske profil. 
En af milepælene i denne omfattende udviklings-
proces, var afholdelse af en konference for alle 
ansatte i Specialcenter Vest. Målet var at skabe 
ejerskab for den etiske profil, hvilket alle enhe-
der bidrog til med kreative oplæg omkring deres 
arbejde med den etiske refleksion i hverdagen.

Anvendt etik
Når vi spørger medarbejderne rundt om i centret 
hvordan de arbejder med den etiske metode og 
hvad det har betydet, oplever vi et meget stort 
engagement og en stor vilje til at sørge for at 
etikken er i spil.  Metoden er i brug på personale-
møder og fællesmøder og som en naturlig del af 
praksis. Der er forskel på, hvor langt de enkelte 
enheder er nået med at implementere metoden, 
og hvordan der arbejdes med metoden – dog 
har vi fundet frem til, at alle mener de er godt på 
vej og stadig har gnisten. Yderligere er Etikam-
bassadørerne med til at ”holde gryden i kog”. 
De mødes fire gange årligt i en intern netværks-
gruppe. I dette forum handler det om erfarings-
udveksling – sparring – ny viden ved faglige 
oplæg udefra. 

Vi har samlet et lille udpluk af medarbejdernes 
betragtninger og oplevelser gennem udviklings-
forløbet, samt hvilken betydning det har haft.   

”De daglige etiske refleksioner højner 
fagligheden og hermed fokus på den 
enkelte borger, og især er de fælles 
retningslinjer med til at reflektere på et 
højt niveau. Vi er nået langt, men vi skal 
blive meget bedre”
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Dilemma

Det handler om en borger med lavt 
funktionsniveau, frontallap skade, 
impulsstyret og meget modtagelig for 
sanseindtryk. Borgeren ønsker ofte at 
gå ture meget sent om aftenen eller 
om natten. Når X vælger at gå sig en 
tur, er det et spørgsmål om sekunder 
før X er ude af syne. Dette bekymrer 
personalet, idet borgeren ikke er tra-
fiksikker og har brug for støtte.

Borgeren har været tæt på at blive 
påkørt og har på nogle af turene 
formået at komme ca. 30 km. væk. På 
den ene side har X jo sine rettigheder 
og selvbestemmelse til at gå hvornår 
X vil – på den anden side føler perso-
nalet at de må stoppe X i sine hand-
linger for at beskytte. Der har i nogle 
tilfælde været benyttet magtanven-
delse. Der er uenighed om hvornår og 
hvordan der kan handles.

Nærhedsetiker 

Min intention er at beskytte 
borgeren, jeg ønsker på ingen 

måde at der sker borgeren 
noget. Vi er nødt til at stoppe X 
inden det går galt. Jeg er følel-

sesmæssigt ramt.

Pligtetiker 

Borgeren har sin ret til at gå, 
når X har lyst. Ud fra min sunde 
fornuft synes jeg det er en pligt 
at følge X. Jeg mener at kom-
munen må sørge for at der er 

ressourcer.

Konsekvensetiker 

Ud over at det er farligt for bor-
geren, kan det indebære at også 
andre kommer til skade. Jeg vil 
absolut tilbyde X at gå med eller 

køre ud for at lede efter X.
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Værdighed

Det er vigtigt at agere ud fra 
X værdier, samtidig med at vi 

rådgiver om samfundets normer 
og regler. Se, høre og anerkende 

borger.

Selvbestemmelse 

For at sikre borgerens rettigheder, 
ønsker og behov, skal vi arbejde 

kreativt, nytænkende og 
anerkendende. Vi må arbejde 

målrettet på at imødekomme de 
ønsker borgeren har og have fokus 

på at møde borgeren som en 
ligeværdig person.

Sårbarhed

Vi skal ikke lade vores egne værdier 
styre i forhold til borgeren. Men 

være bevidste omkring  
at vores sårbarhed ikke er 

borgerens sårbarhed.
Vi må træde til og kompensere i 

forhold til hvad X evner og  
har forståelse for.

Integritet

Det er vigtigt at vise respekt 
og forstå borgeren ud fra egne 

præmisser og den enkeltes 
livsverden. Støtte

Eksempler på handlemuligheder der er opstået i refleksionsrummet:

At tilbyde ture – aktiviteter først 
på aftenen for at imødekomme 
x interesse og måske mindske 
lysten til at gå sent på aftenen 
eller om natten.

Ved sen aften og nat arbejdes 
der på at skabe afledning og 

i stedet motivere til en mere 
hensigtsmæssig aktivitet på 
den tid af døgnet

Hvis det er muligt tilbydes x 
ledsagelse og støtte, også sent 
om aftenen og natten.

Installere en alarm/ringeklokke 
i borgerens lejlighed, således 
at personalet bliver adviseret 
og kan nå at tilbyde ledsagelse 
og støtte på ture. Det skal 
selvfølgelig overvejes om og 
hvornår det er nødvendigt at 
slå alarmen til.
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”Ud fra medborgerperspektivet, vil jeg 
være med til at sikre, at borgernes værdier 
og selvbestemmelse bliver italesat”

”Den etiske profil løfter fagligheden i 
forhold til den hjælp og støtte vi yder 
borgerne. Flere og flere synes det er 
spændende”

”Se tingene fra flere vinkler, og skifte etiske 
briller, og derved finde en løsning”

”Anerkender forskellighed både hos 
borgerne og personale”

”Jeg synes, at metoden er med til at skabe 
dialog frem for debat”

”Den etiske profil har helt klart indflydelse 
på måden at reflektere på. Det er ofte med 
et smil på læben, når de 3 teorier inddrages 
i beskrivelsen af ens kollegas handling og 
ligeledes når der reflekteres”

”Vi er mere bevidste om at få borgeren 
i fokus, samt få sat ord på principperne, 
hvorfra vi kan snakke borgerens bedste”

”En bedre forståelse for, hvor vigtigt det er, 
at få talt ud fra borgeren. At blive bedre til 
at fokusere på hvad det er borgeren vil i sit 
liv. At få sat teori på de ting vi siger og gør i 
hverdagen, og få en bredere forståelse for, 
hvorfor vi som personale ikke altid handler 
ens i samme situation”

”Dilemmakassen har været et konstruktivt 
redskab, til at tage dilemmaer op i 
personalegruppen. Vi kommer bedre 
”rundt” om små/store dilemmaer i 
hverdagen – det er blevet mindre ”farligt” 
at tage små/store handlinger/situationer op 
til ”debat” ”

”Etikambassadøruddannelsen har haft 
stor betydning for mig, og jeg er blevet 
bedre til at acceptere og handle ud fra 

forskelligheden. Metoden har givet mig 
redskaber til at se problematikker fra 
flere vinkler, og større forståelse for mine 
kollegaers forskellighed”

”I kommunikationen mellem personalet, 
prøver vi at bruge etikken, og sætte fokus 
på nogle af de værdier, der er i vores etiske 
profil. Vi prøver samtidig med den etiske 
profil, at belyse borgerens værdier”

Fremtidens nyttehave

Vi er meget bevidste om, at opgaven i fremtiden 
bliver at sikre, at vores Etiske profil forsat bliver 
et væsentligt omdrejningspunkt i vores praksis 
og i samarbejdsrelationer medarbejderne imel-
lem. Der skal til stadighed udvikles og opkvalifi-
ceres gennem uddannelser. Et nyt tiltag bliver at 
sætte etikken i spil i forhold til kulturforandrin-
ger – medarbejderudvikling – kvalitetssikring og 
organisatorisk anvendelse af etikken. 

Så i fremtiden handler det om at tage ansvar for 
vores Etiske profil som nyttehave. Det kræver 
kreativitet, samarbejde, at se nye muligheder, 
opsamle ny viden og udveksle erfaringer, for at 
kunne høste kvalificeret faglighed – med fokus på 
et værdigt liv.

Specialcenter Vest er et tilbud indenfor 
Handicap og psykiatri i Slagelse Kommune. 
Målgruppen er voksne udviklingshæmmede 
og centret består af 5 Botilbud (ABL § 105 og 
SEL § 108), samt to aktivitetscentre (SEL § 
104). I alt bor der 97 borgere.
 
Vil I vide mere se  
www.specialcentervest.dk 
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Skriv en artikel 
til SOCIAL UDVIKLING
Mange af artiklerne i dette tidsskrift er skrevet for praktikere af prak-
tikere for at dele værdifuld viden på det socialfaglige område med 
særligt fokus på mennesker med funktionsnedsættelse.

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

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

Med venlig hilsen

SOCIAL UDVIKLINGs redaktion


