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Baggrund for denne rapport 
Mindhood-gruppen, en forskningsgruppe på Institut for Folkesundhed ved Aarhus Universitet under ledelse
af professor og læge Carsten Obel, har som vision at bidrage til at forene praksis, forskning og innovation
omkring at skabe værdi for udsatte familier. Vi tror, det skal ske gennem forebyggelse, gjort sammen med
familierne. Under dette tema inviterede vi en, der var vokset op i en udsat familie, og som havde modet til at
fortælle om sine erfaringer - samt socialrådgivere, psykologer, læger, forskere og fonde med interesse for
emnet - til en heldags-workshop på Aarhus Universitet. Ideen var i fællesskab at finde frem til de vigtigste
udfordringer  og  ressourcer  i  udsatte  familier,  italesætte  løsninger  ift.  præventivt  arbejde  og  stille  de
spørgsmål der savner svar for at gavne familierne. Alle deltagere blev på forhånd spurgt hvad de vurderede
som de største udfordringer og ressourcer - på baggrund af deltagernes input lavede arrangørerne en række
arbejdsgrupper. Denne rapport er en opsamling på disse gruppers arbejde. 

Første udkast af denne rapport blev sendt rundt til  en række deltagere fra workshoppen samt forskellige
interessenter med ønske om, at få deres kommentarer på indholdet. Disse kommentarer er indarbejdet i den
endelige rapport. 

Formålet med denne rapport er at stille de vigtigste spørgsmål der kræver svar ift. interventioner over for
udsatte  familier.  Det  er  vores  ønske  at  alle  med  interesse  i  feltet  kan  arbejde  videre  med  indholdet  i
rapporten.  Derfor  er  den  frigivet  under  licensen  CC  By  attribution  4.0  international  -  se
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/. Dette vil sige at alle må dele, arbejde videre på og ændre i
indholdet - med tydelig kildeangivelse, angivelse af ændringer og på en måde, så Mindhood-gruppen ikke
fremstilles som garanter for indholdet i en ændret version. 

Hvad rapporten kan bruges til og læsevejledning 
Vi forestiller os, rapporten vil være brugbar for praktikere og beslutningstagere, der ønsker at arbejde med
forebyggelse blandt udsatte familier i alle afskygninger som inspiration til, hvad det er relevant at arbejde
med.  For forskere der ønsker at  underbygge det forebyggende arbejde med viden, håber vi rapporten vil
inspirere til en række spørgsmål, forskeren kan prioritere og besvare i sit arbejde. 

Rapportens indhold 
Rapportens indhold, der er blevet til ud fra arbejdet i grupperne, kan tilgås i tre formater. Først kommer en
kort opsummering af temaer der efter forfatterens opfattelse gik igen på tværs af grupperne og enkelte af de
vidensspørgsmål  (den  viden,  deltagerne  efterspurgte  for  at  kvalificere  den  forebyggende  indsats),  som
grupperne prioriterede som en del af workshoppen. Herefter kommer en gennemgang af de enkelte gruppers
arbejde,  og  samtlige  vidensspørgsmål  grupperne  har  stillet.  Gruppernes  tre  højst  prioriterede
vidensspørgsmål er markeret med fed skrift. De links der er indsat i rapporten er henvisninger for at
uddybe fagtermer og specifikke metoder for læseren. Disse er indsat af forfatteren i dennes fortolkning af
gruppernes  arbejde.  I  tilslutning til  rapporten findes  fotografier  af  gruppernes  arbejde,  så  læseren uden
forfatteren som mellemled kan danne sit eget indtryk af materialet. Dette materiale kan downloades her:
https://dx.doi.org/10.17605/OSF.IO/HE96S 
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Opsummering 
Deltagerne blev inddelt i grupper centreret omkring familien, dens overskud og relationer, dens økonomiske
rammer, familie og samfunds holdning til hjælpeindsatser samt hjælpen fra det offentlige. En række temaer
gik igen på tværs af grupperne: 

En indsats bør foregå på familiens præmisser 
Grupperne italesatte at familien skulle være central  aktør i  eget liv - både i  det narrativ der skabes med
familien, i de konkrete planer der lægges i samarbejde med familien (familien skal spørges om, hvad de har
brug for, og hvilke personer de kunne tænke sig hjælp fra) og i selve indsatsen - familiens egne ressourcer
skal sættes i spil, deres motivation til  forandring skal fremdyrkes og bruges i samspillet mellem statslige
organisationer og civilsamfundet. 

Prioriterede vidensspørgsmål: 
• Hvordan finder vi ud af, hvad familierne selv mener at de har behov for? 

• Hvordan får vi familierne inddraget, så de ser forandringsarbejde som meningsfyldt for dem? 

• Hvordan sikrer vi at borgere/familier får tiltro til et system, hvor sagen er i centrum, og forstår at de
selv er en del af løsningen, og at de er den måske vigtigste aktør omkring deres sag? 

Relationsarbejdet ift. familien er afgørende 
For at kunne samarbejde med og ændre på trivslen i en familie blev relationen mellem den der udøver en
indsats  og den familie,  der  er  mål  for  indsatsen,  fremhævet  som afgørende.  Denne relation er  derfor et
centralt mål i sig selv for indsatsen. 

Prioriterede vidensspørgsmål: 
• Hvordan sikrer vi at vi kan se værdien af relations-arbejdet? 

• Hvordan kan forskningen bidrage til at relationsarbejdet i socialt arbejde prioriteres? 

• Hvad  er  betydningen  og  effekten  af  relationsdannelsen  i  det  frivillige  sociale  arbejde  på
overskud/trivsel i den udsatte familie? 

• Er der hold i  hypotesen om, at de frivillige kan noget andet ift. det kommunale tilbud f. eks. ift.
dannelsen af en tryg relation? 

• Hvordan skaber vi mulighed for at barnet får en tæt og tryg relation til en voksen? 

• Hvad kan motivere til at bruge/benytte tilbud i civilsamfundet? 

• Hvordan kan man fjerne barrierer for at bruge tilbud i civilsamfundet? 

Tilgangen til og kommunikationen med familien skal være positiv, anerkendende og empatisk 
Dette  ses  som  en  forudsætning  for  succes,  både  ift.  relationsdannelsen,  familiens  narrativ,  familiens
motivation, og som udgangspunkt for kommunikation på familiens præmisser og at lykkes med indsatsen i
det hele taget. 

Prioriterede vidensspørgsmål: 
• Hvordan reducerer vi følelsen af skyld og skam hos familien? 

• Hvilken viden har  vi  om,  hvordan  konkurrence-stats-diskursen  influerer  på,  hvordan vi  anskuer
borgeren/familien i det offentlige hjælpeapparat? 
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• Er fokus i højere grad på hvorvidt det kan betale sig at hjælpe borgerne frem for det at have et
godt liv? 

• Er der noget i det aktuelle menneskesyn på samfundsplan der står i vejen for de gode indsatser? 

Enhver indsats over for en familie bør ledes og koordineres af få, gennemgående personer 
Få gennemgående personer ses som en forudsætning for familiens tillid, relationsarbejdet, det at arbejde på
familiens præmisser og det i det hele taget at få mulighed for at inddrage familien og dens ressourcer. En
række betegnelser blev foreslået til sådanne personer: 

• Familiementor 

• Mentor 

• Støtteperson 

• Kerneperson 

• Stafetholder 

• Nøgleperson 

• Fast kontaktperson 

• Tovholder 

Prioriterede vidensspørgsmål: 
• Hvad er en god relation? 

Indsatser bør foregå på tværs af fagprofessionelle skel 
Dette nævnes hyppigt i materialet fra workshoppen. En række forskellige metoder til at opnå dette nævnes,
blandt  andet  politiske  tiltag  mod  forskellige  kommunale  budgetter  i  "konkurrence"  med  hinanden,  det
konkrete  redskab  tværfaglige  netværksmøder,  samt  formaliserede  samarbejdsaftaler  på  tværs  af
sektorgrænser.  Nogle  grupper  foreslog  opbyggelse  af  egentlige  institutioner  eller  uddannelser  for
generalister,  der skal fungere som bindeled mellem forskellige instanser.  Andre italesatte et behov for at
kunne dele oplysninger på tværs af sektorgrænser, evt. via. en fælles teknologisk platform. 

Vidensspørgsmål 
• Hvordan overkommer vi, at den ufleksible, rigide systemtænkning forhindrer tidlig indsats? 

Der bør etableres fysiske rammer for at udsatte familier kan mødes og deres netværk kan styrkes 
Dette konkrete  forslag blev nævnt i  flere gruppers  arbejde.  Fællesnævneren var ideen  om at  et  netværk
mellem ligesindede ville være gavnligt for udsatte familier. Nogen foreslog også at de fysiske rammer skulle
fungere  som kontaktled til  repræsentanter  for  både  civilsamfundet  og  statslige  aktører.  Rammerne  blev
foreslået drevet af forskellige aktører; det offentlige, civilsamfundet og familierne selv. De fik også en række
navneforslag: 

• Julemærkehjem til familien 

• Familiehuse 

• Spiseværksteder 

• Samtalehuse 
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Prioriterede vidensspørgsmål 
• Hvordan kan vi sikre at personer fra forskellige sociale lag bruger de samme tilbud i civilsamfundet? 

De initiativer der er i gang og iværksættes skal evalueres, og erfaringerne føres videre i nye initiativer 
Dette ønske gik igen på tværs af gruppernes arbejde. Til en lang række spørgsmål var grupperne nysgerrige
på, om den viden de efterspurgte allerede eksisterede - eller om den kunne frembringes ved at evaluere noget
der allerede var igang. 
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Gruppernes arbejde 
Her følger en detaljeret og kun let redigeret gengivelse af gruppernes arbejde - materialet er bevidst fortolket
så lidt som muligt for at give læseren mulighed for at danne sig sit eget indtryk. For en fortolket gennemgang,
læs  opsummeringen  ovenfor.  Gruppernes  tre  højst  prioriterede  vidensspørgsmål  (den  viden,
deltagerne  efterspurgte  for  at  kvalificere  den forebyggende  indsats)  er  markeret  med fed
skrift. 

Samspil mellem barn og familie 
Udfordring: hvordan hjælper vi familierne med at spille hinanden gode? 
Løsninger 
Gruppen foreslår  1-2 centrale  personer  som familien har  tillid  til  -  disse  skal  lede en proces  baseret  på
omsorg, empati, respekt og handling. Herudover tilføjede øvrige deltagere konkret at inddrage familien i at
bestemme det hold og de fagligheder der skal hjælpe dem, og anbefalede at arbejde med både familiens
interne samspil og individuelle indsatser. 

Vidensspørgsmål 
• Hvem kan varetage opgaven, og hvordan uddannes man til familiementor? Kræver det en helt ny

uddannelse? 

• Hvad er en god relation? 

• Hvad skal der til for at relationen lykkes? 

• Er uddannelsesbaggrund afgørende? 

• Findes den uddannelse allerede? I en stats-autoriseret version? 

• Kan svarene på nogle af disse spørgsmål hentes i evalueringer af allerede eksisterende indsatser? 

Udfordring: hvordan træner vi en forælder? Herunder forældrekompetencer, sociale kompetencer, familiære 
kompetencer? 
Løsninger 
Gruppen foreslår forebyggelse på hhv. mor og fars præmisser som et centralt element - som eksempel kunne
mor få yoga-undervisning mens far  kunne komme på fisketur.  Herudover tilføjede øvrige  deltagere  som
konkret metode at begynde forældretræning med motivation, trækkende på redskaberne det motiverende
interview  (se  f.  eks.  https://bit.ly/2JTPQyM)  og  Acceptance  and  Commitment  Therapy  (se  f.  eks.
https://contextualscience.org/act) 

Vidensspørgsmål 
• Hvad er en god forælder? 

• Hvem sætter standarden? 

• Hvad er en god familie? 

• Hvem sætter standarden? 

• Hvornår fungerer en familie godt? 

• Hvem sætter standarden? 

• Kan nogen af disse spørgsmål svares på via. evaluering af allerede eksisterende indsatser? 
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Udfordring: Hvor opnår familien den bedste rekreation? I hjemmet eller i et familiehus? 
Løsninger 
Gruppen foreslår som konkret løsning et kommunalt funderet julemærkehjem for hele familien. Der er dog
en række spørgsmål der bør afklares på forhånd - hvem betaler? Hvem kan visiteres? Hvad skal hjemmet
indeholde?  Hvilken tidshorisont  skal  initiativet  og den enkelte  indsats  have?  Hvor stor  skal  kapaciteten
være?  Herudover  tilføjede  øvrige  deltagere  at  familien  bør  inddrages  i  bestemmelsen  af  hvad  der  er
rekreation for dem og hvor de selv mener det skal foregå. 

Vidensspørgsmål 
• Når  familien  kommer  hjem  eller  har  modtaget  massiv  opbakning,  og  det  går  godt  -  hvordan

forankres de gode forandringer så, og hvordan undgås tilbagefald? 

• Virker de foreslåede indsatser? 

• Julemærkehjem for hele familien 

• Evaluering 

Udfordring: Hvordan kan vi håndtere den loyalitet, barnet kan føle for sin familie, som kan være en hindring for at 
barnet løfter sløret for udfordringerne? 
Løsninger 
Gruppen  foreslår  at  dette  skal  ske  gennem  relationsarbejde,  karakteriseret  af  en  ligefrem  og  direkte
kommunikation, præget af  omsorg. Herudover tilføjede øvrige deltagere nødvendigheden af en tillidsfuld
relation (den betydningsfulde anden), der kan være både en professionel, en frivillig eller en privat aktør.
Nødvendigheden af at tydeliggøre underretningspligten over for barnet blev også nævnt. 

Vidensspørgsmål 
• Hvem er barnets advokat? 

• Hvem er barnets ombudsmand? 

• Hvem råber det, barnet hvisker? 

• Kan nogen af disse spørgsmål svares på via. evaluering af allerede eksisterende indsatser? 

Udfordring: hvordan sætter vi et spejl op foran familierne uden at skyld og skam bliver det der ses og mærkes? 
Løsninger 
Gruppen foreslår at inddrage ældre generationer som ressourcer til at bistå med at regulere de følelser der
måtte dukke op. 

Vidensspørgsmål 
• Hvordan reducerer vi følelsen af skyld og skam? 

• Kan dette spørgsmål svares på via. evaluering af allerede eksisterende indsatser? 

Familiens overskud 
Udfordring: selvforståelse fastholdes/forstærkes af negativt narrativ eller traumer på tværs af generationer 
Løsninger 
Gruppen foreslog at bruge fagpersoner og civilsamfundet til at skabe og forstærke positive narrativer. Dette
skal  ske  ved  at  udvise  "fagligt  mod"  og  gennem  relationer  samt  metoden  empowerment  (se  f.  eks.
https://seminarer.dk/nyheder/empowerment-i-teori-og-praksis/) - hvilket kræver fokus på uddannelse af de
professionelle, f. eks. via. professionsbachelorerne. 
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Vidensspørgsmål 
• Hvilken viden har vi om, hvordan konkurrence-stats-diskursen influerer på, hvordan

vi anskuer borgeren/familien i det offentlige hjælpeapparat? 

• Er fokus i højere grad på hvorvidt det kan betale sig at hjælpe borgerne frem for
det at have et godt liv? 

• Er der noget i det aktuelle menneskesyn på samfundsplan der står i vejen? 

Ressource: Nødvendigt at kortlægge/få viden om den enkelte families styrker og svagheder sammen med 
familien - dette bør være udgangspunktet for en indsats og det skaber agens (se https://bit.ly/2pHS1P4) og 
ejerskab hos familien 
Anvendelse 
Gruppen foreslår at fagfolk skal være partnere med familien frem for klogere end dem. Familien skal så vidt
muligt positioneres i front i samarbejdet. 

Vidensspørgsmål 
• Hvad er effekten af Sverige-modellen(Herning-modellen, se https://bit.ly/34xcsNu) i Danmark? 

• Hvis effekten er god - hvad afholder alle kommuner i Danmark for at arbejde på denne måde? 

• Hvem skal kortlægge familiens styrker og svagheder? 

• Familiementor 

• Tværfagligt team 

• Spørgeskemabaseret vs. relationsbaseret 

Ressource: samspil mellem kommunale og civilsamfundsmæssige aktører kan komplementere hinanden og er 
begge nødvendige 
Anvendelse 
Gruppen anbefaler bedre rammer for adgang til praktisk problemløsning for familierne, f. eks. via. støtte-
kontaktpersoner og stabile fritidstilbud til at skabe netværk og relationer i lokalsamfundet. Som konkrete
redskaber til dette ønskedes mere speed-dating (se  https://bit.ly/33dJLEZ) mellem kommunale tilbud og
frivillige  sociale  tilbud,  samt  lokalpolitisk  rammesætning  for  øget  samspil  mellem  civilsamfund  og
kommunale  indsatser.  Herudover  tilføjede  øvrige  deltagere  at  der  er  behov for  gode,  stabile,  langvarige
relationer til nogen som ikke er professionelle. Dette kan ske via. inddragelse af civilsamfundet - og ved at
skabe rammer for, at udsatte kan møde hinanden via. netværk. 

Vidensspørgsmål 
• Hvad er betydningen og effekten af relationsdannelsen i det frivillige sociale arbejde

på overskud/trivsel i den udsatte familie? 

• Er der hold i hypotesen om at de frivillige kan noget andet ift. det kommunale tilbud f.
eks. ift. dannelsen af en tryg relation? 

• Hvad har vi af viden om social kapital ift. netværk, normer og tillid? 

• Hvad kan lokalsamfundsnetværk give den udsatte familie? 

Ressource: Støtte, relationer og netværk er afgørende for en families overskud, og kan opbygges med initiativer 
og aktiviteter, både fra kommunen og civilsamfundets side 
Anvendelse 
Se gruppens forslag i ressourcen umiddelbart ovenfor. 
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Vidensspørgsmål 
• Hvad er effekten af at få en mentor/støtteperson på trivsel og overskud i den udsatte familie? 

• Hvilke barrierer er der? 

• Kan økonomisk/geografisk adgang til frivillige, sociale fritidstilbud øge trivsel og overskud i udsatte
familier? 

• Hvilke barrierer er der for kendskab til og deltagelse i frivillige, sociale fritidstilbud? 

Ressource: far skal positioneres som en ressource i relationen til barnet af de offentlige instanser 
Vidensspørgsmål 

• Hvem  kan  bringe  viden  om  fædre  ud  i  sundhedssystemet?  Viden  og  løsninger  er
tilgængelige hos Center for Børneliv, se f. eks. https://bit.ly/2NfNs7A 

Familiens netværk og det frivillige 
Udfordring: manglende familienetværk 
Løsninger 
Gruppen foreslår at støtte til familien skal ske på familiens egne præmisser. I forhold til barnet er en tæt og
tryg  voksenrelation  afgørende,  f.  eks.  til  en  lærer,  frivillig  mentor  fra  civilsamfundet  eller  lignende.
Herudover tilføjede øvrige deltagere at civilsamfundet og frivillige generelt kan bruges til at skabe netværk, f.
eks. i form af spiseværksteder, voksenvenner og reservebedsteforældre. Konkret kunne dette tolkes som en
del af velfærdssamfundet og sættes på skoleskemaet - det at øve sig på frivilligt arbejde hvor man "gør noget
godt for andre". 

Vidensspørgsmål 
• Hvordan skaber vi mulighed for at barnet får en tæt og tryg relation til en voksen? 

• Civilsamfund eller det offentlige? 

• Hvordan  kan  vi  identificere  og  engagere  ensomme  voksne/ældre  og  bringe  dem  sammen  med
udsatte børn? 

Udfordring: Manglende netværk udover familien 
Løsninger 
Se løsninger ovenfor. Herudover tilføjede øvrige deltagere som en konkret løsning fællesskaber mellem børn
og ældre, og som et konkret politisk initiativ at gøre socialt arbejde fradragsberettiget med fastsat timeløn. 

Vidensspørgsmål 
• Hvilken form skal samværet have for at både barn og voksne føler at de bidrager og er en ressource i

relationen? 

• Hvordan identificerer vi hvilke familier som mangler et godt netværk? 

• Familiært? 

• Andet? 

Udfordring: manglende mulighed for at aktivere familiens eksisterende netværk for professionelle i det offentlige 
Løsninger 
Øvrige deltagere svarede at de professionelle skal have fokus på at afdække og inddrage potentielle personer i
familiens  netværk  i  processen.  Familierådslagning  var  et  konkret  bud på  et  redskab  til  dette,  se  f.  eks.
https://bit.ly/2JRLfgj. 
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Vidensspørgsmål 
• Hvordan kan de professionelle inddrage eksisterende netværk? 

• Hvordan kan man skabe motivation i netværk for at støtte/engagere sig i den udsatte familie? 

Udfordring: udsatte familier mangler overskud til at benytte frivillige tilbud og fritidstilbud 
Løsninger 
Øvrige deltagere gav en række konkrete bud på værktøjer, herunder initiativet Plads til Alle (se https://bit.ly/
2CeUL9c) og kultur på recept (se https://bit.ly/2Nmr0Kc). 

Vidensspørgsmål 
• Hvordan får man familierne til at tro på forandring og blive motiveret til at søge tilbud? 

• Hvordan finder vi ud af hvad familierne selv mener at de har behov for? 

Ressource: Civilsamfundet er stærkt på tillid og relationsdannelse 
Anvendelse 
Gruppen anbefaler at alle parter bør være bedre informeret om hvilke tilbud der eksisterer, f. eks. i form af et
katalog. 

Vidensspørgsmål 
• Hvordan sikrer man at tilbud matcher familiernes egne beskrevne behov? 

• Hvordan videreformidler man overblik til brugerne? 

• Hvordan får man familierne til at troppe op eller selv finde frem til tilbud? 

• Hvordan kan man skabe et samlet overblik over eksisterende tilbud? 

Ressource: I civilsamfundet er familier ikke "tunge" eller "ofre" 
Anvendelse 
Gruppen  understreger  styrkerne  i  at  familier  selv  kan  henvende  sig  for  støtte,  uden  et  længere
visiteringsforløb, og at familier i udsatte positioner får mulighed for at bidrage og være en ressource. 

Vidensspørgsmål 
• Kan ideen om at familier ikke er "tunge" eller "ofre" udbredes til det offentlige? 

• Strength-based approach som eksempel - se https://bit.ly/2CgJUvl 

• Kan vi få udsatte til selv at være frivillige? 

Ressource: eksisterende tilbud i civilsamfundet 
Anvendelse 
Gruppen mente,  at  eksisterende  tilbud i  civilsamfundet  kan fremmes  ved at  tilbyde  større  mulighed for
frivilligt arbejde i arbejdstiden. Herudover tilføjede øvrige deltagere som konkret redskab at tilbyde ekstra
ferie, hvis man har brugt sin ferie på frivilligt arbejde. 

Vidensspørgsmål 
• Hvem passer på, uddanner, superviserer frivillige og familienetværk i deres opgaveløsning? 

• Hvordan klædes frivillige bedst på til arbejdet med udsatte? 

Ressource: øjeblikke der kan opstå i civilsamfundet hvor der dannes relationer på tværs af sociale skel 
Anvendelse 
Gruppen foreslår selv fritidspas (se f. eks.  https://bit.ly/2JWl0W8) som et konkret redskab - samt mere
generelt at fjerne begrænsninger for at borgere fra alle sociale lag ikke benytter sig af fritids-tilbud. 
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Vidensspørgsmål 
• Hvordan kan vi bidrage til at skabe flere rum til at fremme mødet på tværs af sociale skel? 

• Hvorfor bruger udsatte familier ikke eksisterende fritidstilbud? 

• Hvad kan motivere til at bruge tilbud? 

• Hvordan kan man fjerne barrierer for at bruge tilbud? 

• Hvordan kan vi sikre at personer fra forskellige sociale lag bruger de samme tilbud? 

Tabu/stigma ift. hjælp 
Udfordring: hvordan får vi demokratiseret adgangen til viden? 
Løsninger 

• Gode websider og kommunikationsmaterialer 

• Brug metoden "participatory design" til at samskabe materialer med individ/grupper 

• Ambassadører til at dele relevante materialer 

• Influencers som kilde til evidensbaseret viden? 

Udfordring: hvordan snakker vi om det, der er svært? (både emner og myndighedssprog) 
Løsninger 
Gruppen foreslår samtalehuse - funderet i civilsamfundet og uden "sagsnumre", hvor børn og familier kan
tale om, at en forælder f.  eks. er psykisk syg. For at opnå dette foreslås det at sætte frivillige og fagfolk
sammen med det formål at skabe rolleafklaring, gensidig respekt og anerkendelse. Desuden er kompetencer
hos den professionelle vigtige - for succes i den vanskelige samtale kræves der: 

• Viden 

• Holdninger 

• Forståelse 

• Værktøjer 

• Praksis 

• Rutine 

Herudover tilføjede øvrige deltagere at samtalen kan tage udgangspunkt i en ressource familien har. En ærlig
og direkte besked er at foretrække. De reaktioner der måtte komme kan normaliseres og rummes - og det er
vigtigt at forsøge at skabe en stemning af ligeværd. Samtidigt er det helt konkret også vigtigt at levere rettidig
info, mødetidspunkter etc. 

Vidensspørgsmål 
• Hvad kunne have forhindret f. eks. vold i en familie? 

• Aktør-analyse, f. eks. etnografisk metode 

Udfordring: hvordan bruger vi den viden, vi har? 
Løsninger 
Gruppen foreslår  netværksmøder  som et  centralt  værktøj;  løsningsorienteret  og med fokus på brugerens
behov. Ydermere kræver det at anvende den tilgængelige viden: 

• Facilitering 
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• Financiering 

• Prioritering 

• Målsætninger 

• Social kontrakt og forventningsafstemning med familien 

Herudover understregede øvrige deltagere vigtigheden af at arbejde/vidensdele på tværs af faglige siloer. 

Vidensspørgsmål 
• Evidensbaseret metodeudveksling - hvordan deler vi gode værktøjer? 

• Hvad sker der mellem to samtaler med familien? 

Udfordring: hvordan laver vi stepped care-indsatser? 
Løsninger 
Gruppen foreslog mulighed for fremskudte kontakter (hjælp her og nu) til relevante fagpersoner, rammesat
på neutral grund for både familie og fagperson. Man kunne også implementere akut-teams for at undgå
ventetid. Herudover tilføjede øvrige deltagere vigtigheden af flere tværsektorielle indsatser. 

Forskningsspørgsmål 
• Efterspørges: forskning i komplekse interventioner 

Udfordring: Hvordan får vi bredt fokus ud fra "barnet" som individ til hele konteksten/netværket? 
Hvordan ændres fokus fra f. eks. biologiske diagnoser til et bio-psyko-socialt orienteret fokus og en kontekst-
inddragende løsning? 

Løsninger 
Gruppen  foreslog  at  dette  skulle  løses  gennem  bearbejdning  af  den  professionelles  viden  om sundhed.
Herudover  tilføjede  øvrige  deltagere  at  give  en  nøgleperson  med  god  kontakt  til  barnet  adgang  til  al
administrativ baggrundsdata og baseret herpå et overblik over vigtige risikofaktorer, der skal kunne uddybes
via. data. 

Vidensspørgsmål 
• Hvordan skabes effektiv kollegial dialog omkring cases for at afstemme sprog/forståelser? 

Udfordring: hvordan involverer vi det private netværk i afstigmatisering/aftabuisering? 
Løsninger 
Gruppen  foreslog  brugerpaneler  som  et  konkret  redskab  til  afstigmatisering  og  aftabuisering  af  sociale
udfordringer, og i det hele taget at indgå i partnerskaber i løsningsudviklingen. Desuden er det afgørende at
kommunen insisterer på deltagelse fra hele familien og netværket i løsningen på en sag. Som eksempel kan
ressourcepersoner i netværket medbringes til den vanskelige samtale. Eksperten i eget liv skal høres i egen
sag, og generelt skal sårbare involveres i at kvalificere tilbud og processer samt kommunikationsmaterialer.
Herudover tilføjede øvrige deltagere at dette kunne opnås gennem at skabe rammer hvor det er naturligt for
netværket at mødes. 

Udfordring: hvordan finder vi dem, der har brug for hjælp? 
Løsninger 
Den fordomsfri sundhedsplejer som møder familien dér hvor de er. 

Vidensspørgsmål 
• Hvordan indgydes mod til at tage ansvar for en undren? 
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Udfordring: hvordan formulerer vi spørgsmål, så vi får svar på det, vi spørger om/ønsker svar på? 

Familiens økonomi 
Definition

Økonomisk pres som en afgørende faktor i udsathed var et tema der gik igen i deltagernes indsendte
fokuspunkter. 

Udfordring: Der opstår et oplevet statustab/skyld og skam ved at spørge om hjælp eller benytte sig af 
frivillige/gratis tilbud 
Både  voksne  og  børn  påvirkes  af  økonomisk  pres  -  blandt  børn  kan  fattigdom  lede  til  ensomhed  via.
manglende statussymboler som f. eks. mærketøj etc. 

Løsninger 
Gruppen  foreslår  som  konkrete  løsninger  maduddeling  via.  foodbanks  (se  f.  eks.
https://www.foedevarebanken.dk/)  og  mad  og  netværk  via.  familieværksteder  (se  f.  eks.
https://bit.ly/2oxlCdn - ser ud til at navnet er ændret til familienetværk). Som bredere løsning foreslås at
bruge samfundstrends til at gøre det billige smart, a la too good to go (se f. eks. https://toogoodtogo.dk/da)
for at undgå statustab. 

Vidensspørgsmål 
• Hvilke samfunds-trends er relevante for målgruppen? 

• F. eks. forbrug, miljø, madspild 

• Hvordan gør vi viden tilgængelig for målgruppen? Hvordan kan vi nå dem? 

Udfordring: Ét år i fattigdom i løbet af barndommen har negative konsekvenser ift. uddannelsesniveau, 
beskæftigelse etc. 
Udfordring: gentagne betalingsproblemer og økonomisk utryghed generelt påvirker trivslen negativt og fjerner 
kognitive ressourcer til at tage sig af andre problemer, f. eks. sygdom 
Løsninger 
Øvrige  deltagere  svarede:  Der  skal  bruges  en  helhedsorienteret/fokuseret  problemløsningstilgang  så  der
kommer fokus på at økonomisk hjælp er en af vejene til at nå i mål med familiens trivsel. En forudsætning for
dette er blandt andet at fjerne strukturelle forhindringer for hjælp i kommunerne. 

Vidensspørgsmål 
• Hvad er familiens drømme og ønsker? Hvordan kan de bruges til at give familien selv energien til at

skabe forandring? 

Udfordring: vores system "straffer"/sanktionerer familier økonomisk frem for at investere i dem, på trods af at vi 
ved, sanktioner ingen effekt har for udsatte familier 
Dette statement underbygges af forskning fra Rockwool-fonden. 

Løsninger 
Gruppen foreslår at  omlægge tankegangen fra sanktion til  gevinst - f.  eks. kunne unge få betaling (ikke-
sanktion) for fremmøde i stedet for at skulle opleve at noget blev taget fra dem. På det strukturelle plan
foreslås bedre samarbejde mellem forvaltningerne, f. eks. social- og beskæftigelsesområdet - hvis ikke kan
familien  havne  i  uoverkommelige  situationer,  som  f.  eks.  samtidigt  krav  om  arbejdspraktik  og
familiebehandling. Herudover tilføjede øvrige deltagere at en konkret metode er borger-budgettering efter
engelsk forbillede - det forsimplede eksempel er at borgeren udstyres med et budget og en coach. En anden
konkret løsningsmodel er at give enlige forældre garanti for job eller uddannelse og sanktionere kommunen
hvis garantien ikke kan overholdes. 
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Vidensspørgsmål 
• Hvordan  vil  den  britiske  indsats  (fortolkes  som  borger-budgettering,  se  ovenfor)  virke  i  dansk

kontekst? 

• Hvordan får man borgere til at se muligheder i at varetage jobs, de ellers ikke kunne se sig selv i? 

• Hvad skal der til for at virksomheder kan rumme medarbejdere fra udsatte familier? 

• Tilskud 

• Strukturer 

• Vil det være mere attraktivt for ledige at tage jobs frem for at gå ledige? 

• Er problemet faktisk dårlig økonomi - eller er det et symptom på f. eks. manglende
trivsel pga. uløste traumer/konflikter hos forældre? 

• Hvad er effekten af Finlands forsøg med borgerløn? 

• Har sprog i sig selv en effekt? 

• F. eks. "løn" i stedet for "kontanthjælp" 

• Hvilken effekt har sproget i sig selv ift. borgeres mulighed for at gøre brug af systemet?

• Kan der gives "løn" for at passe et terapiforløb samtidigt med f. eks. deltidsjob/praktik? 

• Er terapi lige så meningsskabende som arbejde? 

Udfordring: Gældsætning er et udpræget problem for især enlige forsørgere - f. eks. quicklån, forbrugslån 
Løsninger 
Gruppen foreslår nudging som redskab til  sundere økonomisk adfærd - f. eks. via.  SMS-service. Konkret
fremhæves Forbrugerrådet Tænks gældsrådgivning (se  https://gaeld.taenk.dk/). Herudover understregede
øvrige deltagere behovet for overblik og samspil mellem de mange økonomiske rådgivningsmuligheder der
findes, men som oftest ikke er alment kendte. 

Vidensspørgsmål 
• Virker nudges på denne målgruppe? Hvad kan gøre metoden attraktiv? 

• Hvilke områder ift. gæld er relevante for målgruppen? 

Foreningsliv og erfaringsskabelse uden for hjemmet nedprioriteres af familier med dårlig økonomi 
Løsninger 
Der foreslås som konkrete redskaber henholdsvis frivillig følgeordning af besøgsvenner og fritidspas til sport,
interesser, museer etc. 

Vidensspørgsmål 
Hvad er effekten af fritidspas, frivillig følgeordning mv, målt på barnets trivsel og udvikling? 

Udfordring: når børn anbringes er der (ofte) egenbetaling fra forældre 
Vidensspørgsmål 

• Hvilken betydning har ovennævnte egenbetaling for barnet og familiens trivsel ved f. eks. samvær? 

Udfordring: familiens økonomiske prioritering - forældrenes egne behov set ift. børnenes behov, f. eks. mad, tøj og
fritidsaktiviteter 
Vidensspørgsmål 
Hvilken betydning har forældres egen opvækst for deres økonomiske situation og trivsel i dag? 
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Udfordring: familiens økonomiske situation er ikke nødvendigvis associeret til dens trivsel 
Vidensspørgsmål 

• Når dårlig økonomi ikke fører til  dårlig  trivsel  - hvad giver så god trivsel  på trods af  mangel  på
penge? Er det nærvær, prioritering - eller? 

Udfordring: Vi er blevet enige om at tillægge ting værdi som reelt set ikke har det - mærketøj, likes etc. - et ræs 
som familier med dårlig økonomi ikke kan følge med i, hvilket skaber større afstand og øget udsathed 
Se  bubble-studies  v.  Vincent  Hendricks,  f.  eks.
https://bubblestudies.ku.dk/research/teachingmaterial/bubblestudies/ 

Løsninger 
Gruppen foreslog som konkret tiltag at fremme fritidsjob til unge for at give dem en vis grad af økonomisk
selvbestemmelse. Herudover tilføjede øvrige deltagere at et konkret middel mod dette ræs er møder mellem
familier på tværs af social status. Det er også nødvendigt at nuancere vores forestillinger om, hvad andre gør.
Et konkret eksempel er KFUM's sociale arbejdes familieklubber, (KFUM har pt. trukket sig fra projektet, se
https://heledanmarksfamilieklub.dk/). 

Vidensspørgsmål 
• Hvad skal der til for at unge der ikke har et fritidsjob får det? 

• Hvorfor har de ikke et fritidsjob? Skyldes det kultur? Familie? 

• Hvordan gøres fritidsjobs attraktivt? 

Sammenspil af udfordringer 
Definition

Når  familier  møder  udfordringer  fra  mange  sider  samtidigt  -  hvis  det  ikke  kun  er  helbredet,
jobsituationen eller netværket der er udfordret, men alle sammen på én gang 

Udfordring: Når summen er mere end summen af enkeltdelene (citat Aristoteles) 
Sætningen skal læses ind i modsætningen mellem det hele menneske og sektorprincippet, her fortolket som
en meget opdelt offentlig sektor der koncentrerer sig om ét problem ad gangen. Idéen er at problemer kan
opstå i samspillet mellem mental, social og fysisk sundhed, at forældres situation kan påvirke deres børns
situation og tilbage igen - og det ganske simpelt er svært at komme hele vejen rundt. 

Løsning 
Gruppen mener disse udfordringer bør håndteres i modeller der tager udgangspunkt i en bio-psyko-social
forståelsesramme, kigger på hele mennesker i deres økosystemer og er nysgerrige ikke kun på problemet,
men også dets kontekst. Gruppen og de øvrige deltagere peger på en række forudsætninger for succes med
dette: 

• Der  skal  udvikles  et  fælles  sprog  på  tværs  af  sektorer  -  og  måske  også  familier  -  for  at  sikre
kommunikationen og samarbejdet (se separat sætning om dette) 

• Det er ikke borgeren - men familien der skal i centrum 

• Familie og barn skal spørges om, hvad der er betydningsfuldt - her kan livsverdensperspektivet
benyttes, se f. eks. https://bit.ly/346DzyG 

• Der skal være 1 indgang til hjælp i kommunen 

• Udadtil: klarhed over alle tilbud til en familie på tværs af sektorer 
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• Indadtil: større viden i kommunen om, hvilke kolleger der kan hjælpe med hvad - ledelsen skal
bakke op omkring faglige netværk 

• Kommunen bør gå væk fra at  opdele  budgetter  på de forskellige  forvaltninger -  for  at  undgå at
familiens problemer skubbes frem og tilbage mellem forskellige kasser 

• Civilsamfundet og dets ressourcer bør tænkes ind som en del af løsningsmodellen 

• I stedet for en sektorbaseret  opdeling alt efter familiens oprindelige udfordring - kunne en mere
meningsfyldt kategorisering være at gruppere familier med lignende behov, f. eks. efter mængden af
behov, typen eller en kombination 

• Der er behov for generiske, fælles mål for mistrivsel for at kunne måle en indsats' succes 

• Arbejdet  kan kvalitetssikres  ved  at  benytte  systematiske  checklister  for  at  sikre  at  det  offentlige
kommer hele vejen rundt 

Vidensspørgsmål 
• Hvordan taler man med børn om deres livsverden? 

• Hvad bevilges til  hvem, hvad koster det,  hvor lang tid tager det,  hvad fører til  godkendelse hhv.
afslag? 

Udfordring: Vi har fokus på det der ikke virker - og ikke det der virker 
Alle familier bør have en god livshistorie. Det negative fokus former nye fortællinger, og styrker tidligere
dårligere erfaringer med systemet. 

Løsninger 
Familien skal anerkendes med historier om det der virker - på trods af udfordringerne. Det offentlige skal
være nysgerrigt ift. hvorfor noget lykkes, og årsagerne hertil. Inspiration kan hentes fra "positive deviants"
(højrisikopersoner  som klarer sig godt) - hvad var deres  styrker? Kan de bruges som rollemodeller? Det
offentlige kan også i højere grad vidensdele internt om det der virker. 

Vidensspørgsmål 
• Hvordan kan vi gå fra afdækning til indsats? 

• Hvordan sikrer vi at middelklassens behov ikke koloniserer indsatserne på bekostning
af de mest udsatte? 

Udfordring: Sproget og måden vi taler om mistrivsel/psykisk sygdom osv. fastholder mennesker i sårbare 
positioner. Diskurser i samfundet fastlåser løsningsrummet 
Løsninger 
Der bør vælges  ord som ikke placerer  folk  i  kasser/låser/diagnosticerer  dem -  et  eksempel  er  "unge på
kanten" frem for "udsatte unge". 

Vidensspørgsmål 
• Kan  socialrådgivere  tildeles  autorisation,  med  tilhørende  disciplinærudvalg  under

Socialstyrelsen? 

Udfordring: Manglende fokus på pårørende skader det helhedsorienterede blik på familiens udfordringer 
Løsninger 
Familien bør betragtes som mere end forældre og børn (bedsteforældre, sammensatte familier etc.) Alle slags
relationer bør indtænkes i arbejdet med de ældre børn med komplekse sager. Det tværfaglige netværksmøde
bør bruges ofte, især ved overgangen fra børne- til voksenområdet. Der bør laves forløbsstøtte med borgeren
i centrum - uden incitamenter så som honorarer/ydelser. 
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Kontinuerlig indsats og samarbejde 
Udfordring: hvordan gør man jobbet som "kerneperson" (sagsbehandler, mentor, pædagog etc.) attraktivt og til 
en ansættelse som holder i mange år? 
Løsninger 
Gruppen  foreslår  på  ledelsesplan  at  begrænse  mængden  af  omstruktureringer,  og  at  overveje  Herning-
modellen som konkret redskab (se  https://bit.ly/34xcsNu). På sagsplan foreslås det at afpasse antal sager
efter deres kompleksitet, og i det hele taget reducere antallet af sager pr. person samt sørge for at have én
enkelt gennemgående rådgiver. Herudover tilføjede øvrige deltagere at den kerneperson vi søger er neutral,
generalist  og godt betalt.  For at  skabe sådan én kræves styrket offentlig  ledelse,  med borgerens behov i
centrum som kulturændring. 

Vidensspørgsmål 
• Hvilke faktorer er afgørende for at bibeholde medarbejdere i en specifik jobfunktion? 

• Hvad skaber trivsel, motivation, ansvar, psykologisk sikkerhed mv.? 

Udfordring: hvordan kan vi arbejde med helhedsorienterede indsatser som inddrager hele familien og rummer de 
komplekse problemstillinger? 
Løsninger 
Gruppen foreslår  at  arbejde  med at  ramme den  rette  balance  mellem specialisten  og  generalisten.  Som
konkret redskab foreslås også en tovholder der har fokus på alle problemstillinger på én gang og som skal
være socialrådgiver.  Herudover tilføjede øvrige deltagere en anbefaling om at udvælge en koordinerende
tovholder i samarbejde med familien, eller alternativt at samle tovholderfunktionen hos sundhedsplejen. 

Udfordring: Manglende viden og kommunikation på tværs af sektorer 
Løsninger 
Gruppen  foreslår  på  det  administrative  og  politiske  plan  at  implementere  formaliserede
samarbejdsstrukturer mellem de involverede parter samt fælles uddannelse på tværs af sektorer med fokus
på  både  fælles  faglighed  og  specialiserede  områder.  Som  konkret  redskab  skulle  relevante  data  gøres
tilgængelige  og  brugbare  på  tværs  af  sektorer,  gerne  via.  en  fælles  platform  og  fælles  måleredskaber.
Herudover tilføjede øvrige deltagere at en løsning af dette kræver et fælles mindset, borgeren i centrum og
strukturer  for  samarbejde  på  tværs.  Som  konkret  redskab  kunne  implementeres  en  shared  (se  f.  eks.
forklaring i afsnit 2.1 her:  https://bit.ly/2JRuJgG) og stepped care (se f. eks.  https://bit.ly/32jwycz) fælles
platform. 

Udfordring: styrkelse af det sociale og civile netværk 
Løsninger 
Øvrige  deltagere  svarede  at  dette  kræver  kompetencer  i  afdækning af  netværk  (civilsamfund,  familie  og
nærmiljø) samt et ressourceorienteret syn på netværk. Konkrete eksempler på indsatser med fokus på dette
er Home Start (se  https://home-start.dk/) og Headspace (se  https://www.headspace.dk/) - et ønske til et
tilbud var åbne familiehuse. 

Vidensspørgsmål 
• Hvordan får vi udsatte familier til at bruge deres netværk og styrke deres eksisterende relationer? 

• Til de udsatte familier der ikke har et netværk: hvordan hjælper vi dem med at få det? 

Ressource: faste og certificerede tolke ansat i det offentlige, med mulighed for videreuddannelse - sprog skal ses 
som en ressource og kvalifikation ved ansættelse i det offentlige 
Vidensspørgsmål 

• Hvordan kan vi arbejde med en struktur og kultur hvor tosprogede medarbejdere understøttes som
brobyggere? 
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• Hvordan får man lavet en certificering af tolkeuddannelsen? 

Tidlig indsats 
Ressource: én fast kontaktperson for familien uanset deres problemstilling 
Anvendelse 
Gruppen mener implementering af dette vil kræve en udfordring af sektorgrænser og øvrige begrænsninger -
dog uden at dette bør lede til vidensdeling pr. automatik. Konkrete forslag var udbygget funktion af egen læge
til at håndtere familier og borgere i mistrivsel, udbygget funktion af sundhedsplejerske samt ansættelse af
flere miljø-arbejdere. Herudover tilføjede øvrige deltagere at dette kunne opnås ved øget samarbejde med
civilsamfundsorganisationer. 

Vidensspørgsmål 
• Hvordan sikrer vi at vi kan se værdien af relations-arbejdet? 

• Hvordan kan forskningen bidrage til at relationsarbejdet i socialt arbejde prioriteres? 

• Hvordan sikrer man en stafetholder i familiernes forløb? 

Udfordring: overgangene og relations-arbejdet er udfordret i systemet 
Løsninger 
Gruppen foreslår på kulturelt plan at bevæge sig væk fra den individuelle behandling til fordel for et mere
helhedsorienteret  syn på familie,  netværk, kontekst etc.  og at forsøge at undgå "kassetænkning" som en
hindring for tidlig indsats - en familie skal kunne modtage hjælp selvom de ikke passer ind i foruddefinerede
kategorier. Fokus skal være tværfagligt og tværsektorielt. Konkret blev der foreslået flere projekter på tværs
af sektorer, evt. via. satspuljemidler. Herudover tilføjede øvrige deltagere på det kulturelle plan at mindsets
skal flyttes fra behandling til identitetsskabelse. På det organisatoriske plan skal der kunne handles hurtigt -
der  skal  ikke  ventes  på  systemets  træghed.  På  det  konkrete  plan  skal  der  skabes  en  "nem-adgang"  for
borgeren - rådgivning skal flyttes ud hvor familierne er. 

Vidensspørgsmål 
• Hvad kan vi lære af satspuljeprojekter? 

• Hvordan sikrer vi at viden/effekter af satspuljeprojekter videreføres? 

• Hvordan overkommer vi, at  den ufleksible,  rigide systemtænkning forhindrer tidlig
indsats? 

Udfordring: tabt viden på grund af for mange skift i alle regi 
Løsninger 
Gruppen ønsker  på  ledelsesmæssigt  plan at  prioritere  fastholdelse  af  medarbejdere.  Herudover  tilføjede
øvrige  deltagere  at  fokus  bør  være  på  sagsbehandlerskift,  skift  af  sundhedspersonale,  skift  af  andre
fagpersoner, samtykke til at videregive informationer samt overgange i daginstitutioner, skole, samt barnets
overgang til ung og senere til voksen. Social- og sundhedspersonale følger barnet gennem hele barndommen
- der skal åbnes døre til vidensdeling på tværs af sektorer. Forældrene skal for så vidt muligt tages med i
processen på alle planer. Som konkret værktøj til fastholdelse refereres Svend Brinkmann ift. at sige nej og
stå fast (se f. eks. https://bit.ly/33lXPwl). 

Vidensspørgsmål 
• Hvordan sikrer man balance mellem den specialiserede viden og helhedsblikket? 

• Hvordan kan man sikre let tilgængelighed? 

• Et eksempel: No Wrong Door-projekt i England (se f. eks. https://bit.ly/36BB6yc) 
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Udfordring: økonomi; effekten af forebyggelse er svær at dokumentere 
Løsninger 
Øvrige deltagere foreslår på det organisatoriske plan at der skal udvises politisk mod og at forebyggelse skal
prioriteres  nationalt.  Konkret  foreslås  det  at  ophøje  FN's  børnekonvention  til  lov,  og  at  opfordre
forskningsinstitutioner til at højne værdien af den enkelte case's betydning ift. forskning i komplekse, sociale
projekter. 

Vidensspørgsmål 
• Hvad er relationsarbejdets betydning for borgeren? 

Ressource: tidlig, "ufarlig" hjælp f. eks. i form af et mødested for voksne 
Vidensspørgsmål 

• Hvordan får vi familierne inddraget så de ser forandringsarbejde som meningsfyldt
for dem? 

Det offentlige - manglende effekt 
Udfordring: Vi kan kun arbejde med det familierne fortæller os - hvordan opnår vi viden om familierne? 
Løsninger 
Gruppen  foreslår  en  model  for  inddragelse  af  familien.  Den  starter  med  strategisk  understøttelse  af
processen på ledelsesplan i form af organisering, rolle- og ansvarsfordeling samt faglig ledelse. Ud fra dette
inddrages familierne via. fælles mindset, metoder og kompetencer. Dette fører så til resultater for borgerne -
evalueret af  borgerne,  hvilket fører til  en opfølgning på indsatserne,  der så igen fører til  en ny runde af
inddragelse.  Herudover  tilføjede  øvrige  deltagere  at  der  er  brug  for  at  fokusere  på  barnet  og  familiens
perspektiv i hele forløbet via en tværfaglig indsats. Fokus bør være på ressourcer frem for udfordringer - og
tage udgangspunkt i familiens ønsker. Linket mellem ressourcetildeling og vurdering bør brydes - ressourcer
skal tildeles efter behov, ikke hvilken "kasse" familien er havnet i. Indsatserne bør gøres mere fleksible og
individuelle,  især  bør  det  undgås  at  tildeling  af  en  indsats  er  afhængig  af  en  diagnose.  Afgørelser  bør
oversættes til lægmandssprog. 

Vidensspørgsmål 
• Hvordan skaber vi en fleksibel organisering og kultur i kommunerne, der tager afsæt i at sagen er i

centrum? (sag: familiens behov, familien er med til at definere problem og løsning - familien skal ses
som en ressource med et forandringspotentiale) 

• Hvem skal opkvalificeres til hvad for at opnå dette? 

• Hvordan skal strategien implementeres? 

• Hvordan afdækkes udfordringer/ressourcer bedst i en familie? Evt. nytænkning/evaluering af 350-
undersøgelse? 

• Hvilke risikoindikatorer(proxies) kan bruges til tidlig identifikation? 

Udfordring: hvordan skaber vi forudsætningerne for at kommunen møder familier og børn systematisk og 
metodisk i deres håb, drømme og ønsker om forandring? 
Der er et behov for tvær-kommunal systematisk innovation, vidensdeling og kommunikation. 

Løsninger: 
Gruppen mener vi skal koble os på hinanden med sagen i centrum. Der skal laves en struktur for systematisk
samarbejde  på  tværs  af  organisation  og  sagsniveau.  Stepped  care  er  et  eksempel  på  dette  (se  f.  eks.
https://bit.ly/34OFCIx).  Herudover  tilføjede  øvrige  deltagere  at  der  er  behov  for  en  videnskabelig,
evidensbaseret tilgang til dataindsamling, vidensdeling og effektmåling. Vi skal væk fra projekttænkningen
og det konstant at genopfinde den dybe tallerken - i stedet skal de initiativer der skaber effekt implementeres
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og financielt understøttes ud i fremtiden. En anden tankerække foreslår at kommunens rolle skal udvikles fra
ekspert til facilitator; en foreslået løsning skal føre til afstemning, opfølgning etc. 

Vidensspørgsmål 
• Hvordan understøtter vi realiseringen af et vidensdelingsministerie? Som løbende: 

• Indsamler viden 

• Understøtter at kommunerne nyttiggør virkningsfulde indsatser 

• Tager højde for dansk kontekst 

• Understøtter implementeringen 

• Konstant er en iterativ proces 

Udfordring: hvordan skaber vi tryghed og sikkerhed for borgere ift. systemet? 
Løsninger 
Behov for fælles forståelser tværkommunalt af, hvilke problematikker der forhindrer borgeren i at leve sit liv.
Barnet bør altid ses i en social kontekst, og både barn og familie skal indgå i opfølgning på indsatser. 

Vidensspørgsmål 
• Hvordan sikrer vi at borgere/familier får tiltro til et system hvor sagen er i centrum,

og forstår at  de selv  er  en del  af  løsningen,  og  at  de er den måske vigtigste  aktør
omkring deres sag? 

• Gruppen foreslår en model med sagen i centrum, borger/familie som største aktør i samarbejde
med  koordinerende  tovholder -  og  øvrige  kommunale  aktører som  ressourcer  og
samarbejdspartnere ift. disse tre. 

Vidensspørgsmål(uden udfordring) 
• Hvordan  understøtter  vi  udsatte  familier  i  at  identificere  og  bruge  en  "tovholder"  som  er

gennemgående i sagsforløbet? 

• Tovholder: person med ansvar for koordinering og fælles retning - én, familien har tillid til, f.
eks. familierådgiver, andet familiemedlem, ven, frivillig 

Udfordring: der mangler indsatser der understøtter udsatte børns skolegang da det er en af de stærkeste 
beskyttelsesfaktorer 
Udfordring: IT-systemkrav (f .eks. DUBU) indsamler viden, men medfører stress og tager tid fra borgerkontakt 
Udfordring: politiske niveau og kommunale budget kan måske hindre effekt/begrænse indsats 

Side 22AARHUS
UNIVERSITET
INSTITUT FOR FOLKESUNDHED


	Baggrund for denne rapport
	Hvad rapporten kan bruges til og læsevejledning
	Rapportens indhold
	Opsummering
	En indsats bør foregå på familiens præmisser
	Prioriterede vidensspørgsmål:

	Relationsarbejdet ift. familien er afgørende
	Prioriterede vidensspørgsmål:

	Tilgangen til og kommunikationen med familien skal være positiv, anerkendende og empatisk
	Prioriterede vidensspørgsmål:

	Enhver indsats over for en familie bør ledes og koordineres af få, gennemgående personer
	Prioriterede vidensspørgsmål:

	Indsatser bør foregå på tværs af fagprofessionelle skel
	Vidensspørgsmål

	Der bør etableres fysiske rammer for at udsatte familier kan mødes og deres netværk kan styrkes
	Prioriterede vidensspørgsmål

	De initiativer der er i gang og iværksættes skal evalueres, og erfaringerne føres videre i nye initiativer

	Gruppernes arbejde
	Samspil mellem barn og familie
	Udfordring: hvordan hjælper vi familierne med at spille hinanden gode?
	Løsninger
	Vidensspørgsmål

	Udfordring: hvordan træner vi en forælder? Herunder forældrekompetencer, sociale kompetencer, familiære kompetencer?
	Løsninger
	Vidensspørgsmål

	Udfordring: Hvor opnår familien den bedste rekreation? I hjemmet eller i et familiehus?
	Løsninger
	Vidensspørgsmål

	Udfordring: Hvordan kan vi håndtere den loyalitet, barnet kan føle for sin familie, som kan være en hindring for at barnet løfter sløret for udfordringerne?
	Løsninger
	Vidensspørgsmål

	Udfordring: hvordan sætter vi et spejl op foran familierne uden at skyld og skam bliver det der ses og mærkes?
	Løsninger
	Vidensspørgsmål


	Familiens overskud
	Udfordring: selvforståelse fastholdes/forstærkes af negativt narrativ eller traumer på tværs af generationer
	Løsninger
	Vidensspørgsmål

	Ressource: Nødvendigt at kortlægge/få viden om den enkelte families styrker og svagheder sammen med familien - dette bør være udgangspunktet for en indsats og det skaber agens (se https://bit.ly/2pHS1P4) og ejerskab hos familien
	Anvendelse
	Vidensspørgsmål

	Ressource: samspil mellem kommunale og civilsamfundsmæssige aktører kan komplementere hinanden og er begge nødvendige
	Anvendelse
	Vidensspørgsmål

	Ressource: Støtte, relationer og netværk er afgørende for en families overskud, og kan opbygges med initiativer og aktiviteter, både fra kommunen og civilsamfundets side
	Anvendelse
	Vidensspørgsmål

	Ressource: far skal positioneres som en ressource i relationen til barnet af de offentlige instanser
	Vidensspørgsmål


	Familiens netværk og det frivillige
	Udfordring: manglende familienetværk
	Løsninger
	Vidensspørgsmål

	Udfordring: Manglende netværk udover familien
	Løsninger
	Vidensspørgsmål

	Udfordring: manglende mulighed for at aktivere familiens eksisterende netværk for professionelle i det offentlige
	Løsninger
	Vidensspørgsmål

	Udfordring: udsatte familier mangler overskud til at benytte frivillige tilbud og fritidstilbud
	Løsninger
	Vidensspørgsmål

	Ressource: Civilsamfundet er stærkt på tillid og relationsdannelse
	Anvendelse
	Vidensspørgsmål

	Ressource: I civilsamfundet er familier ikke "tunge" eller "ofre"
	Anvendelse
	Vidensspørgsmål

	Ressource: eksisterende tilbud i civilsamfundet
	Anvendelse
	Vidensspørgsmål

	Ressource: øjeblikke der kan opstå i civilsamfundet hvor der dannes relationer på tværs af sociale skel
	Anvendelse
	Vidensspørgsmål


	Tabu/stigma ift. hjælp
	Udfordring: hvordan får vi demokratiseret adgangen til viden?
	Løsninger

	Udfordring: hvordan snakker vi om det, der er svært? (både emner og myndighedssprog)
	Løsninger
	Vidensspørgsmål

	Udfordring: hvordan bruger vi den viden, vi har?
	Løsninger
	Vidensspørgsmål

	Udfordring: hvordan laver vi stepped care-indsatser?
	Løsninger
	Forskningsspørgsmål

	Udfordring: Hvordan får vi bredt fokus ud fra "barnet" som individ til hele konteksten/netværket?
	Løsninger
	Vidensspørgsmål

	Udfordring: hvordan involverer vi det private netværk i afstigmatisering/aftabuisering?
	Løsninger

	Udfordring: hvordan finder vi dem, der har brug for hjælp?
	Løsninger
	Vidensspørgsmål

	Udfordring: hvordan formulerer vi spørgsmål, så vi får svar på det, vi spørger om/ønsker svar på?

	Familiens økonomi
	Udfordring: Der opstår et oplevet statustab/skyld og skam ved at spørge om hjælp eller benytte sig af frivillige/gratis tilbud
	Løsninger
	Vidensspørgsmål

	Udfordring: Ét år i fattigdom i løbet af barndommen har negative konsekvenser ift. uddannelsesniveau, beskæftigelse etc.
	Udfordring: gentagne betalingsproblemer og økonomisk utryghed generelt påvirker trivslen negativt og fjerner kognitive ressourcer til at tage sig af andre problemer, f. eks. sygdom
	Løsninger
	Vidensspørgsmål

	Udfordring: vores system "straffer"/sanktionerer familier økonomisk frem for at investere i dem, på trods af at vi ved, sanktioner ingen effekt har for udsatte familier
	Løsninger
	Vidensspørgsmål

	Udfordring: Gældsætning er et udpræget problem for især enlige forsørgere - f. eks. quicklån, forbrugslån
	Løsninger
	Vidensspørgsmål

	Foreningsliv og erfaringsskabelse uden for hjemmet nedprioriteres af familier med dårlig økonomi
	Løsninger
	Vidensspørgsmål

	Udfordring: når børn anbringes er der (ofte) egenbetaling fra forældre
	Vidensspørgsmål

	Udfordring: familiens økonomiske prioritering - forældrenes egne behov set ift. børnenes behov, f. eks. mad, tøj og fritidsaktiviteter
	Vidensspørgsmål

	Udfordring: familiens økonomiske situation er ikke nødvendigvis associeret til dens trivsel
	Vidensspørgsmål

	Udfordring: Vi er blevet enige om at tillægge ting værdi som reelt set ikke har det - mærketøj, likes etc. - et ræs som familier med dårlig økonomi ikke kan følge med i, hvilket skaber større afstand og øget udsathed
	Løsninger
	Vidensspørgsmål


	Sammenspil af udfordringer
	Udfordring: Når summen er mere end summen af enkeltdelene (citat Aristoteles)
	Løsning
	Vidensspørgsmål

	Udfordring: Vi har fokus på det der ikke virker - og ikke det der virker
	Løsninger
	Vidensspørgsmål

	Udfordring: Sproget og måden vi taler om mistrivsel/psykisk sygdom osv. fastholder mennesker i sårbare positioner. Diskurser i samfundet fastlåser løsningsrummet
	Løsninger
	Vidensspørgsmål

	Udfordring: Manglende fokus på pårørende skader det helhedsorienterede blik på familiens udfordringer
	Løsninger


	Kontinuerlig indsats og samarbejde
	Udfordring: hvordan gør man jobbet som "kerneperson" (sagsbehandler, mentor, pædagog etc.) attraktivt og til en ansættelse som holder i mange år?
	Løsninger
	Vidensspørgsmål

	Udfordring: hvordan kan vi arbejde med helhedsorienterede indsatser som inddrager hele familien og rummer de komplekse problemstillinger?
	Løsninger

	Udfordring: Manglende viden og kommunikation på tværs af sektorer
	Løsninger

	Udfordring: styrkelse af det sociale og civile netværk
	Løsninger
	Vidensspørgsmål

	Ressource: faste og certificerede tolke ansat i det offentlige, med mulighed for videreuddannelse - sprog skal ses som en ressource og kvalifikation ved ansættelse i det offentlige
	Vidensspørgsmål


	Tidlig indsats
	Ressource: én fast kontaktperson for familien uanset deres problemstilling
	Anvendelse
	Vidensspørgsmål

	Udfordring: overgangene og relations-arbejdet er udfordret i systemet
	Løsninger
	Vidensspørgsmål

	Udfordring: tabt viden på grund af for mange skift i alle regi
	Løsninger
	Vidensspørgsmål

	Udfordring: økonomi; effekten af forebyggelse er svær at dokumentere
	Løsninger
	Vidensspørgsmål

	Ressource: tidlig, "ufarlig" hjælp f. eks. i form af et mødested for voksne
	Vidensspørgsmål


	Det offentlige - manglende effekt
	Udfordring: Vi kan kun arbejde med det familierne fortæller os - hvordan opnår vi viden om familierne?
	Løsninger
	Vidensspørgsmål

	Udfordring: hvordan skaber vi forudsætningerne for at kommunen møder familier og børn systematisk og metodisk i deres håb, drømme og ønsker om forandring?
	Løsninger:
	Vidensspørgsmål

	Udfordring: hvordan skaber vi tryghed og sikkerhed for borgere ift. systemet?
	Løsninger
	Vidensspørgsmål

	Vidensspørgsmål(uden udfordring)
	Udfordring: der mangler indsatser der understøtter udsatte børns skolegang da det er en af de stærkeste beskyttelsesfaktorer
	Udfordring: IT-systemkrav (f .eks. DUBU) indsamler viden, men medfører stress og tager tid fra borgerkontakt
	Udfordring: politiske niveau og kommunale budget kan måske hindre effekt/begrænse indsats



