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Brugerindflydelse, brugerinddragelse og selvbestemmelse 
I projektet har vi brugt disse begreber: 

Brugerinddragelse: Brugerens synspunkter inddrages i tilrettelæggelsen og beslutninger 
om det tilbud, han eller hun benytter sig af. Men synspunkterne påvirker ikke nødvendigvis 
direkte de afgørelser, der træffes. Brugerinddragelse handler om, hvordan og hvornår bru-
geren bliver spurgt eller hørt – altså inddraget. 

Brugerindflydelse: Brugeren er med til at træffe beslutninger om og har reel indflydelse på 
tilrettelæggelsen af det tilbud, han eller hun modtager. Brugerindflydelse handler om, hvor 
meget brugeren er med til at bestemme i praksis – altså i hvor høj grad brugeren har reel 
indflydelse. 

Selvbestemmelse: En bruger er også en borger, som har ret til at bestemme over sine pri-
vate forhold. Selvbestemmelsesret handler om, at alle mennesker - som udgangspunkt - har 
ret til at bestemme over deres økonomi og personlige forhold. 
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Mod mere viden  
"Det er jo os, der skal leve med dem – hvorfor skulle det så ikke også være os, der bestemmer, 
hvem de er?" 

Sådan sagde Grethe, der bor på ældrecenter Æblehaven i Haarby ved Assens, om de ansatte. Gre-
the deltog som oplægsholder på to inspirationsmøder om brugerindflydelse i ældresektoren i 
forbindelse med Platform for brugerindflydelse. Sammen med andre beboere fra centeret og de-
res pårørende har Grethe været med til at ansætte både leder og medarbejdere på Æblehaven. 
Fordi det giver mening.  

Et vigtigt formål med projekt Platform for brugerindflydelse var at sikre forankring af brugerindfly-
delse i sociale tilbud. At formidle viden og inspirere brugere og professionelle til at bruge meto-
der, der kan virkeliggøre sårbare og udsatte menneskers egne visioner, drømme og ressourcer i 
de tilbud, som de er brugere af.  

Projektet har i godt tre år haft fokus på:  

• at formidle kreative metoder til brugerindflydelse og inspirere og opfordre til at bruge 
dem i det sociale arbejde for og med mennesker med udviklingshæmning eller psykisk  

• lidelse, udsatte børn og unge, sårbare ældre og mennesker, der er hjemløse 
• at rådgive, vejlede og støtte professionelle og brugere til implementering af brugerindfly-

delse i praksis  
• at udarbejde metodebeskrivelser og vejledninger med det formål at sikre implementering 

i det sociale arbejde  
• at sikre grundlaget for forankring af metoder til at arbejde med brugerindflydelse gennem 

kompetenceudvikling  
• at videreudvikle og tilpasse eksisterende metoder og redskaber 
• at undersøge og analysere betydningen af implementeringen af metoder til brugerindfly-

delse i det sociale arbejde.  

Det er sket gennem en lang række aktiviteter, som du kan læse mere om på de næste sider. Gre-
the fra Æblehaven var én af de mange, der var med til at føre aktiviteterne ud i livet. 

 
Platform for brugerindflydelse 
Juni 2015
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Metoder til brugerindflydelse 
Metodeudvikling: 
Udviklingsforløb på Danahøj, 
Overførstergården og Nordhøj 

Platform for brugerindflydelse har gennem-
ført tre udviklingsforløb i samarbejde med 
Plejehjemmet Danahøj i Aalborg, herberget 
Overførstergården i Gentofte (for hjemløse) 
og aktivitetstilbuddet Nordhøj i Kolding (for 
mennesker med udviklingshæmning). 

Brugere, medarbejdere og ledere fra de tre 
steder arbejdede i 2013 sammen om at øge 
brugerindflydelsen i deres respektive tilbud. 
De fik løbende sparring fra konsulenter fra 
Socialt Udviklingscenter SUS og Social+. 
Sparringen har blandt andet omfattet hjælp 
til at gennemføre en BINDEKS-undersøgelse 
(måling af brugerindflydelse), temadage og 
procesdage for personale og brugere. 

Brugerorganisationerne ULF Ungdom, de 
hjemløses landsorganisation  SAND og Æl-
dre Sagen deltog i udviklingsarbejdet for at 
give yderligere brugerperspektiv. Forud for 
udviklingsforløbet var de tre tilbud og bru-
gerorganisationerne på studietur til England, 
og på udviklingscamp, hvor de blandt andet 
fik introduktion til fælles projektværktøjer. 

De tre tilbud har grebet arbejdet forskelligt 
an og haft forskellige fokusområder. Proces-
sen med at øge brugerindflydelsen fortsatte 
efter udviklingsforløbet. I 2015 mødtes vi 
med deltagerne og samlede op på erfarin-
gerne. 

Danahøj: Fra plejehjem til hjem 
Danahøj har primært arbejdet med at ændre 
medarbejdernes syn på plejehjemmet og 
beboerne. Medarbejderne har sat fokus på at 
ændre vaner, rutiner og sprog i dagligdagen. 
Beboerne opfatter i dag i højere grad pleje-
hjemmet som deres hjem og har en højere 
grad af selvstændighed. Der er kommet me-
re ro over plejehjemmet, bl.a. fordi medar-
bejderne i højere grad tager udgangspunkt i 
beboernes individuelle behov. Langt færre 
beboere ringer på klokken for at få fat på 
medarbejderne i løbet af dagen. 

Overførstergården: Beboerne kommer mere 
på banen 
På Overførstergården har medarbejderne sat 
fokus på regler, indflydelse og kommunikati-
on. Udviklingsarbejdet har betydet, at bebo-
erne har fået mere indflydelse på stedets 
regler og rutiner. Det er kommet større be-
vidsthed om, at der er et beboerråd, som kan 
tage beboernes ideer op bringe dem videre 
til medarbejdere og ledelse. Der kommer 
stadig flere  ønsker fra beboerne. 

 

Nordhøj: Personalet blander sig mindre 
Nordhøj har arbejdet med to forhold: At 
spørge brugere – brugermedarbejderne, 
som de kaldes på stedet –hvad de kunne 
tænke sig, at personalet gør anderledes; og 
at arbejde mere guidende og mindre om-

Brugerindflydelse starter 
ALTID ved personalet. Det er 
os, der skal træde til side og 
skabe plads, så brugerne kan 

træde frem. 
Medarbejder 
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sorgsorienteret. Her har udviklingsarbejdet 
gjort, at personalet blander sig mindre og 
overlader det til brugermedarbejderne at 
løse opgaverne, også selvom de gør det på 
en anden måde end personalet ville have 
gjort. Brugermedarbejderne har desuden 
lavet deres eget værdisæt for beskæftigelses-
tilbuddet. 

Produkt 
På bagrund af udviklingsarbejdet har vi udgi-
vet et hæfte, som guider gennem en række 
nyttige overvejelser og valg, når man arbej-
der med brugerindflydelse i sociale tilbud. 
Hæftet præsenterer også redskaber og gode 
råd fra de tre tilbud, der deltog i udviklings-
arbejdet. Målgruppen er kommuner og soci-
ale tilbud. 

Guide til mere brugerindflydelse. 2014.  
20 sider  

 

 
Metodeudvikling: 
Innovationscamp om bruger-
indflydelse i voksenlivet 
En bisidder-uddannelse. Et netværk for unge 
anbragte eller tidligere anbragte. Et tabu-
bekæmper-korps. En app, der guider unge i 
forhold til, hvad de skal forholde sig til i 
overgangen til voksenlivet. 

Det var nogle af de ideer, der kom på bordet, 
da Platform for brugerindflydelse i 2014 invi-
terede til innovationscamp med fokus på 
brugerindflydelse i overgangen fra barn til 
voksen. 

Med på campen var 14 praktikere, myndig-
hedspersoner, repræsentanter for organisa-
tioner, videnspersoner på ungeområdet samt 
unge, som har været anbragt uden for 
hjemmet. Med afsæt i tre inspirations-, vi-
dens- og erfaringsoplæg udviklede deltager-
ne sammen ideer til, hvordan man kan sikre 
mere brugerindflydelse for sårbare unge i 
overgangen fra unge- til voksenlivet. 

Produkt 
Ideerne er samlet i et katalog – til fri afbenyt-
telse for brugerorganisationer og fagfolk.  

Idékatalog: Brugerindflydelse – også i vok-
senlivet. 2015. 16 sider. 

 

 
Redskaber:  
Webbaseret metodekatalog 

Mange sociale bo- og dagtilbud er optaget 
af, hvordan de kan øge brugerindflydelsen, 
men ofte mangler medarbejderne ideer til, 
hvordan de konkret kan arbejde med det i 
praksis. 

Platform for brugerindflydelse udgav i 2014 
et webbaseret inspirationskatalog over me-
toder til brugerindflydelse. 

Kataloget præsenterer redskaber og meto-
der, som medarbejdere og ledere kan bruge 
til at skabe øget indflydelse i hverdagen og i 
tilbuddets organisering. Og nye måder at 
tænke brugernes perspektiv ind i arbejdet. 
Drømmedag, signalysmetoden, værdihjulet, 
fælles møde for brugere og medarbejdere, 
fotodagbøger, personaer og brugerrejser er 
nogle af de metoder og redskaber, der er 
med i kataloget. 

Redskaberne kan bruges enkeltvis, sammen-
sættes på kryds og tværs samt anvendes i 
forløb, der handler om at skabe øget bruger-
indflydelse i sociale bo- og dagtilbud. 

Redskabs- og metodekatalog – idéer til ar-
bejdet med brugerindflydelse i sociale dag- 
og botilbud. 33 sider / brugerindflydelse.dk 
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Måling af brugerindflydelse 
Indeks: 
BINDEKS måler 
brugerindflydelsen 

Brugerindflydelsesindekset BINDEKS er et 
elektronisk spørgeskema, udviklet til boste-
der for hjemløse og mennesker med sindsli-
delser. Det kan måle og vise, hvordan hen-
holdsvis beboere, medarbejdere og ledere 
oplever brugerindflydelsen på stedet på en 
række områder som fx husregler, aktiviteter, 
personale, støtte, mad og medicin. 

BINDEKS er et dokumentationsredskab, der 
giver viden, som er nødvendig for at perso-
nale og beboere kan sætte en målrettet ud-
vikling i gang. 

BINDEKS er udviklet af SUS med inspiration 
fra den deltagerbaserede evalueringsmodel 
KUBI. I Platform for brugerindflydelse har vi 
arbejdet med at udbrede kendskabet til 
BINDEKS med det formål at implementere 
redskabet på sociale botilbud. Vi har blandt 
andet præsenteret BINDEKS på KL's Handi-
cap- og Psykiatrikonference og på et arran-
gement for ledere af bosteder. Og vi har 
sendt omtale af BINDEKS til relevante fag-
blade på socialområdet. 

SUS og de hjemløses landsorganisation 
SAND har desuden udannet en lille gruppe 
‘superbrugere’ fra SAND. De skal fungere 
som ambassadører på bostederne, gøre op-
mærksom på redskabet, og hvad man kan 
bruge det til. 

BINDEKS og tilhørende vejledninger findes 
på bindeks.dk. Det er gratis at bruge. 

 

 
Effekt i praksis: 
Afdækning af viden om 
effekten af brugerindflydelse 
For at få et overblik over den eksisterende 
viden om effekten af brugerindflydelse har vi 
indsamlet erfaringer, evalueringer og under-
søgelser på området. Vi har gennemført en 
litteratursøgning og interviewet fagpersoner, 
der arbejder med brugerindflydelse i forhold 
til socialt udsatte og sårbare mennesker.  

4 tendenser... 
Afdækningen viser fire tendenser:  

• Der er p.t. begrænset viden om effekten 
af brugerindflydelse.  

• Den viden, der er, fokuserer hovedsage-
ligt på handicap- og patientområdet.  

• Litteraturen generelt om øget brugerind-
flydelse har særligt fokus på processen 
omkring, hvordan man kan skabe bruger-
indflydelse, og hvilke barrierer der er, 
frem for på effekten af brugerindflydelse. 

• Litteraturen om effekten af brugerindfly-
delse fokuserer på effekten for brugerne – 
ikke effekten på organisationsniveau. 

... og 7 forandringsområder 
Øget brugerindflydelse kan forventes at føre 
til forandringer på syv områder:  

1. Bevidsthed om egne behov 
2. Ansvar og ejerskab 
3. Initiativ og spontanitet 
4. Arbejdsmiljø 
5. Sociale relationer og netværk 
6. Åbenhed og gennemsigtighed i organisa-

tionen 
7. Anerkendelse af brugernes ressourcer 
 
Vi supplerede den indsamlede viden med en 
kvalitativ undersøgelse af forandringer på de 
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syv områder på herberget Overførstergår-
den, som har arbejdet med at øge brugerind-
flydelsen på stedet (se nedenfor). 

Produkt 
Afdækning af viden om effekten af bruger-
indflydelse – 4 tendenser og 7 forandrings-
områder. 2014. 13 sider. 

 

 
Effekt i praksis: 
Undersøgelse af effekten af 
øget brugerindflydelse på 
Overførstergården 
 

For at blive klogere på effekten af brugerind-
flydelse - også i forhold til at kvalificere frem-
tidige projekter - og for at kunne udvikle et 
redskab til at måle effekten har vi undersøgt, 
hvad det har betydet for herberget Overfør-
stergården, at de har sat øget fokus  

Herberget arbejdede i 2013 – i samarbejde 
med de hjemløses landsorganisation SAND 
og SUS – med at øge brugerindflydelsen på 
stedet. Det gav os en unik mulighed for at 
undersøge relevante forandringsområder før 
og efter indsatsen. 

Vi har set på, hvordan brugerindflydelse på-
virker en række områder, som fx beboernes 
evne til at kende og udtrykke deres behov, 
følelse af ansvar og ejerskab, beboernes so-
ciale netværk og relationer, arbejdsmiljøet på 
stedet og medarbejdernes og ledelsens lyst 
til at inddrage beboerne og udnytte deres 
ressourcer.  

Undersøgelsen blev gennemført i 2013 og 
bestod af kvantitativ og en kvalitativ del:  
En før- og eftermåling af niveauet af bruger-
indflydelse, gennemført som en elektronisk 
spørgeskemaundersøgelse med BINDEKS). 
Og en før- og eftermåling af ’temperaturen’ 
på de syv indkredsede områder, hvor der 
forventes at være en effekt (se side 7), gen-
nemført som interviews med beboere, med-
arbejdere og ledelse på Overførstergården. 

Før- og eftermålingerne gav mulighed for at 
vurdere, om graden af brugerindflydelse var 
øget i perioden, og mulighed for at se, om 
der var udsving på de syv forandringsområ-
der i samme periode. Ændringerne kunne så 
ses i forhold til hinanden.  

Det viste målingerne 
Overførstergården valgte at måle niveauet af 
brugerindflydelse på fire områder: 'Regler', 
'Aktiviteter', 'Den støtte, der gives', og 'Hvor-
dan vi taler med hinanden'.  

BINDKS-målingerne viste samlet set en lille 
stigning – ikke markant – i niveauet af bruger-
indflydelse i det lille år, der er gik mellem de 
to målinger. På alle fire områder oplevede 
beboerne i mindre grad end personalegrup-
pen og ledelsen, at brugerindflydelsen var 
øget i løbet af perioden. 

De kvalitative interviews viste, at der umid-
delbart så ud til at være sket en positiv foran-
dring på områderne 'Ansvar og ejerskab', 
'Sociale relationer og netværk', 'Åbenhed og 
gennemsigtighed i organisationen' og 'Aner-
kendelse af brugernes ressourcer' i løbet af 
perioden. Det var en uventet bieffekt på om-
rådet 'Arbejdsmiljø'. Nogle af medarbejder-
ne oplevede mindre grad af indflydelse i 
forhold til beboerne og kunne derfor føle sig 
lidt ’sat af’. 

Hvad siger det om effekten af brugerindfly-
del? Forandringerne på de nævnte områder 
skal ses i forhold til resultaterne fra BINDEKS-
målingerne. De viste, at der kun ses en lille 
stigning i niveauet af brugerindflydelse i pe-
rioden. Derfor kan forandringerne på de 
nævnte områder ikke siges at have en tydelig 
sammenhæng med en helt konkret oplevelse 
af øget brugerindflydelse. Der vil være bedre 
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mulighed for at sige noget om denne sam-
menhæng ved at lade undersøgelsen stræk-
ke sig over en længere periode. Eller ved at 
lave løbende målinger, så det er muligt at 
følge udviklingen over længere tid, så ud-
sving på grund af udskiftningen af beboere - 
som er stor på Overførstergården - bliver 
mindre fremtrædende. 

 

Derimod kan resultaterne sige noget om, at 
det at sætte fokus på brugerindflydelse og 
arbejde på at øge niveauet af brugerindfly-
delse påvirker flere steder i organisationen – 
også før de konkrete resultater af øget bru-
gerindflydelse er klare og tydelige. 

Overførstergården har efter undersøgelsen 
arbejdet videre med at øge brugerindflydel-
sen på flere områder. 

På baggrund af effektundersøgelsen på 
Overførstergården har vi udviklet et spørge-
skema, der kan måle effekten af brugerind-
flydelse på de nævnte syv forandringsområ-
der.  

Produkt 
Undersøgelse af effekten af øget brugerind-
flydelse på Overførstergården. 2014. 12 sider 

 

Effektmåling: 
Spørgeskema til at måle 
effekten af brugerindflydelse 
 

 
 

Mange sociale tilbud har fokus på brugerind-
flydelse. Hvad betyder det for brugere, med-
arbejdere og hele organisationen? 

På baggrund af et litteraturstudie og en kvali-
tativ undersøgelse på Overførstergården (se 
side 7) har Platform for brugerindflydelse 
udviklet et elektronisk spørgeskema, der gør 
det muligt at lave en kvantitativ før- og efter-
måling på syv forandringsområder, når man 
arbejder med brugerindflydelse: bevidsthed 
og behov; ansvar og ejerskab; initiativ og 
spontanitet; psykisk arbejdsmiljø; sociale 
relationer og netværk; åbenhed og gennem-
sigtighed; anerkendelse af brugerens res-
sourcer. 

Pilottest på tre tilbud 
Vi har pilottestet spørgeskemaet på tre socia-
le tilbud, Overførstergården i Gentofte, ple-
jehjemmet Danahøj i Aalborg og Aktivitets-
centret Nordhøj i Kolding, som med støtte fra 
Platform for brugerindflydelse på forskellige 
måder har arbejdet intensivt med at øge 
brugerindflydelsen på stedet (se side 5). 

Medarbejdere og brugere har svaret på 
skemaets 20 spørgsmål to gange med et års 
mellemrum, i foråret 2014 og foråret 2015. 
Det gav mulighed for at måle og vise, hvilke 
forandringer der var sket i den mellemlig-
gende periode i forhold til de syv områder, 
der blev spurgt ind til, og dermed hvilken 

Når vi tænker anderledes, så 
smitter det af på huset og be-
boerne. Det er en lang rejse, 
men jeg tror, det kan lade sig 

gøre. 
Medarbejder, 

Overførstergården 
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betydning arbejdet med at øge brugerind-
flydelsen kan formodes at have haft. 

Erfaringer 
Det primære formål med pilottesten var at 
teste spørgeskemaets anvendelighed; hvor-
dan er det at udfylde, giver spørgsmålene 
mening og er de relevante for det, botilbud-
det gerne vil vide? Et andet formål var at se 
på, om der var sket en forandring på de syv 
områder i perioden mellem de to besvarelser 
og drøfte med deltagerne, hvad resultaterne 
kunne bruges til.  

Resultaterne fra pilottesten skabte refleksion 
over, hvad de var lykkedes med, og hvad der 
måske krævede mere opmærksomhed i for-
hold til deres arbejde med at øge brugerind-
flydelsen. De tre tilbud, som deltog i pilotte-
sten, fandt at spørgeskemaet især er et godt 
værktøj til at gøre status og reflektere over 
forandringerne og processen.  

På baggrund af pilottesten blev spørgeske-
maet tilpasset, så det kan bruges af sociale 
tilbud, som ønsker at følge forandringerne i 
deres organisation, når de arbejder med at 
øge brugerindflydelsen. 

Produkt  
Spørgeskemaet findes i tre versioner til be-
boere og personale i botilbud, midlertidige 
opholdssteder samt dag- og beskæftigelses-
tillbud. 

Spørgeskemaer og vejledning kan downloa-
des på brugerindflydelse.dk. 

Se desuden: 

Notat om pilottest af spørgeskema til at måle 
forandringer på syv områder, når der arbej-
des med brugerindflydelse. 2015, 7 sider.
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Inspiration, videndeling og rådgivning 
for brugere og professionelle 

Inspiration:  
Brugerindflydelsesguider 
"Brugerindflydelser er vigtigt for mig, fordi 
jeg gerne vil have kasserne til at passe til 
menneskerne og ikke menneskene til at pas-
se til kasserne." Det siger Maria Nagel, tidli-
gere hjemløs og en af de 14 brugerindflydel-
sesguider, Platform for brugerindflydelse har 
uddannet. 

Guiderne er blanding af professionelle soci-
alarbejdere og personer, der selv har erfa-
ringer med at være brugere af sociale tilbud 
og ydelser, fx fra et bosted, et værested, et 
plejehjem, en eller en brugerorganisation. 
Fælles for dem er, at de har viden om og 
erfaringer med at arbejde med brugerindfly-
delse. De 14 guider kan frem til sommeren 
2015 som en del af projektet bookes til op-
læg, temamøder og workshops.  

For at klæde guiderne på til opgaven har de 
fået undervisning i brugerindflydelse over to 
gange. Siden kick off i foråret 2013 har 
guiderne mødtes to gange om året for at få 
nye input, sparring og udveksle erfaringer. 

PR og markedsføring 
Platform for brugerindflydelse står for mar-
kedsføring af guiderne, rekvirenter booker 
dem direkte på brugerindflydelse.dk, hvor de 
enkelte guider præsenter sig selv. Det koster 
minimum 1500 kroner.  

Vi har markedsført guiderne intensivt  med 
informationsmateriale til bo- og dagtilbud på 
handicap- og psykiatriområdet, social- og 
sundhedschefer i alle kommuner, social- og 
sundhedsskoler, bruger- og interesseorgani-
sationer, handicapråd og udsatteråd i kom-
munerne. Vi har endvidere løbende markeds-
ført guiderne på SUS’ hjemmeside og sociale 
medier og med en præsentationsfilm. 

Trods omfattende pr har efterspørgslen 
Trods omfattende PR har efterspørgslen væ-
ret mindre, end vi havde håbet og forventet. 
De fleste, men ikke alle guiderne, har været 
ude at holde oplæg. Nogle har været meget 
brugt, andre har holdt et enkelt oplæg. Man-
ge af guiderne har desuden indgået i andre 
af projektets aktiviteter som oplægsholdere 
på fyraftensmøder, i undervisningsforløb mv.  
 

 

En rundringning til nogle af rekvirenterne 
viser, at de har været glade for tilbuddet. Og 
guiderne selv oplever, at der er brug for det, 
de kan bidrage med, når de er ude. 

Produkt  
Se præsentation af guiderne og film på bru-
gerindflydelse.dk. 

Vi skal huske, at vi (handicapråd, 
red.) er talerør for brugerne. Det 

fokus skærpede Rie, da hun 
fortalte sin livshistorie og om at 

være bruger af et system. 
Socialchef, 

medlem af handicapråd 
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Inspiration: 
Fyraftensmøder om 
brugerindflydelse 

For at formidle viden om brugerindflydelse 
og understøtte, at fagfolk kan mødes og ud-
veksle erfaringer, inviterede Platform for bru-
gerindflydelse i 2014 til fire fyraftensmøder. 
Temaerne for møderne var: 

• Brugerindflydelse gennem social IT, det 
vil sige teknologi, der kan understøtte 
selvbestemmelse og brugerindflydelse,  
oplæg ved Villads Bach-Petersen, SUS 

• De juridiske rammer for brugerindflydel-
se, oplæg ved jurist Susanne Holm  

• Brugerindflydelse i socialpsykiatrien, op-
læg ved jurist Susanne Holm 

• Brugerindflydelse i arbejdet med nuvæ-
rende og tidligere anbragte børn, oplæg 
ved  Klavs Morville, brugerindflydelses-
guide, Svend Bladt, leder af Baglandet i 
Vejle samt  fire tidligere anbragte unge 

Møderne var målrettet professionelle, bru-
gerorganisationer m.fl. 

Møderne kom i stand efter ønske fra fagfolk. 
Platform for brugerindflydelse holdt i projek-
tets første år en række rundbordssamtaler 
med fagfolk for at blive klogere på behovet 
for rådgivning. Tilbagemeldingerne lød på, 
at der først og fremmest var brug for net-
værk, sparring og ny viden.  

Fyraftensmøderne blev holdt i København, 
og det var gratis at deltage. Omkring 70 pro-
fessionelle fra kommuner og sociale tilbud 
deltog i møderne. 

Inspiration: 
Inspirationsmøder om bruger-
indflydelse på ældreområdet 
Hvordan kan vi sørge for, at ældre på pleje-
hjem ikke mister indflydelse på eget liv? Hvil-
ke erfaringer har plejehjem, der arbejder 
med brugerindflydelse i praksis? Og hvad 
siger lovgivningen? 

Platform for brugerindflydelse inviterer i 
2015 til fire inspirationsmøder om brugerind-
flydelse i ældresektoren. 

Møderne er målrettet professionelle i ældre-
sektoren, som ønsker inspiration og sparring 
til arbejdet med selvbestemmelse og bruger-
indflydelse. På programmet er:  

• Introduktion til brugerindflydelse. 
• Medarbejdere fra plejeboligcenter Fæl-

ledgården i København, Æblehaven i As-
sens og plejehjemmet Danahøj i Aalborg 
fortæller om deres arbejde med bruger-
indflydelse med fokus på demokrati og 
metoden Eden Alternative.  

• Jurist Susanne Holm sætter fokus på di-
lemmaer og udfordringer i mødet mellem 
idealer, praksis og juridiske rammer. 

• Fælles refleksion over, hvordan deltager-
ne kan bruge input fra dagen i praksis.  

Møderne bliver holdt i København, Assens, 
Maribo og Guldborgsund. Der var ca. 110 
deltagere i de tre første møder. Det sidste 
møde afvikles i september. 

 

Det er jo os, der skal leve med 
dem – hvorfor skulle det så 

ikke også være os, der 
bestemmer, hvem de er? 

Beboer på plejecenter 
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Inspiration: 
Brugerindflydelsestræf 

Lone Grove er tidligere psykiatribruger og 
mor til to. På et brugerindflydelsestræf på 
Frederiksberg fortalte hun sin historie om, 
hvordan det var at få tvangsfjernet sine to 
sønner og om brugerindflydelse i den for-
bindelse. 

Platform for brugerindflydelse holdt i 2014-
15 fire brugerindflydelsestræf forskellige 
steder i landet. Programmet havde fokus på 
brugerindflydelse i praksis og rettigheder i 
hverdagen. Med træffene ønskede vi at for-
midle viden om brugerindflydelse og gøre 
brugerne opmærksomme på deres rettighe-
der. Målgruppen for træffene var primært 
aktive brugere af forskellige sociale tilbud.  

På programmet 
På programmet var et kort oplæg om bruger-
indflydelse ved medarbejdere fra Platform 
for brugerindflydelse. Hernæst fortalte tre 
indbudte gæster, brugerindflydelsesguider 
(se side 11) og andre med brugerbaggrund 
om deres erfaringer. Brugerjurist Susanne 
Holm rundede dagen af med et oplæg om 
brugerindflydelse og rettigheder.  

Træffene blev holdt på Cafe Paraplyen på 
Frederiksberg, på aktivitetsstedet Nordhøj i 
Kolding, på Cafe Paraplyen i Odense og i 
Vejle i Fountain House i København. Hvert 
træf varede tre timer, og det var gratis at  
deltage. 

Møderne blev annonceret af SUS og de ste-
der, der lagde hus til. Fremmødet var mindre 
end forventet, mellem 15 og 30 deltagere pr. 

gang. Det viste sig, at det var vanskeligt at få 
borgerne til at melde sig til og forpligte sig. 
Det fungerede bedst på Nordhøj, hvor mø-
det lå  om eftermiddagen, hvor brugerne 
alligevel var i huset, og hvor personalet prio-
riterede, at de skulle deltage. 

 

 
Rådgivning: 
Spørg brugerjuristen 
- Får pædagogerne i mit botilbud automa-

tisk at vide, hvad der står i min journal? 
- Hvor meget skal jeg oplyse om mit privat-

liv for at få lov at bo på herberg?  
- Er det lovligt, at personalet vil styre min 

økonomi? 

Som bruger  af social- og sundhedssystemet 
kan det være svært at overskue sine rettighe-
der. 

I sommeren 2013 etablerede vi som et forsøg 
en netrådgivning om brugerindflydelse på 
brugerindflydelse.dk. Her kunne brugere af 
sociale tilbud kunne skrive og få vejledning af 
jurist Susanne Holm, som har mange års erfa-
ring fra det sociale område og er særligt op-
taget af rettigheder for udsatte borgere.  

 

 
Vi markedsførte brugerjuristen bredt med 
informationsmateriale til bo- og dagtilbud på 
handicap- og psykiatriområdet, social- og 
sundhedsskoler, bruger- og interesseorgani-
sationer, handicapråd og udsatteråd i kom-
munerne, fagblade mv. Vi producerede også 

Forudsætningen for at bruge sin 
ret til selvbestemmelse og 

medbestemmelse er blandt 
andet, at man kender sine 

rettigheder. 
Susanne Holm, jurist 
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en præsentationsfilm med brugerjuristen, til 
brugerindflydelse.dk og til markedsføring på 
sociale medier. 

17 brugere og personaler henvendte sig fra 
august 2013 til april 2014 til brugerjuristen. 
Spørgsmål og svar blev lagt ud på hjemme-
siden til inspiration for andre.  

Fra netrådgivning til faglige møder  
Efter forsøgsperioden besluttede vi at lukke 
netrådgivningen, fordi der trods omfattende 
pr var få henvendelser; mange af henvendel-
serne gik på personlige forhold og egnede 
sig ikke til generel inspiration. Selvom råd-
givningen primært var målrettet brugere, 
kom de fleste af henvendelserne desuden fra 
medarbejdere, som spurgte på brugernes 
vegne.  

For at nå bredere ud med viden om rettighe-
der og lovens rammer for selvbestemmelse 
og brugerindflydelse nedlagde vi således 
rådgivningen og tilbød i stedet, at kommuner 
og sociale tilbud kunne rekvirere Susanne 
Holm til at holde oplæg på fyraftensmøder, 
personaledage mv.  

Produkt 
Præsentationsfilm med brugerjurist Susanne 
Holm. Filmen ligger på YouTube kanalSUS. 

 

Kommunemøder: 
Fyraftensmøder om lovens 
rammer for brugerindflydelse 

 
 
For personale i sociale tilbud er det vigtigt at 
kende lovens rammer og kunne støtte op om 
retten til selvbestemmelse og indflydelse i 
det daglige.  

I 2014-15 tilbød vi i samarbejde med jurist 
Susanne Holm, at kommuner, regioner og 
sociale tilbud kunne booke et fyraftensmøde 
eller et personalemøde med fokus på lovens 
rammer og dilemmaer i mødet mellem prak-
sis og jura. 

Susanne Holm holdt otte fyraftensmøder i 
hele landet. Hun besøgte socialpsykiatriske 
botilbud, botilbud for mennesker med udvik-
lingshæmning, botilbud for mennesker med 
demens, en ældreforvaltning og et sund-
hedscenter. 

Overskriften for alle møder var  

• Selvbestemmelse i dagligdagen –  grund-
læggende rettigheder 

• Undtagelser – adgang til indgreb i selvbe-
stemmelsesretten, blandt andet omsorgs-
pligt og magtanvendelse, sundhedsmæs-
sig tvang og nødret. 

Emnerne vægtede forskelligt, alt efter mål-
gruppen.  

Ca. 230 professionelle deltog i de 8 møder.  
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Formidling 
Undervisningsmateriale: 
Brugerindflydelse og selvbe-
stemmelse i det pædagogiske 
arbejde 

Mange sårbare og socialt udsatte mennesker 
er fortsat afhængige af myndighedernes, 
professionelles og pårørendes hjælp. I ar-
bejdet med mennesker, som har behov for 
social hjælp og støtte, er der derfor brug et 
rum, hvor de kan udøve deres ret til indfly-
delse og selvbestemmelse - og i nogle tilfæl-
de få støtte og opbakning til det. 

Derfor er brugerindflydelse og selvbestem-
melse et nødvendigt tema på pædagogud-
dannelsen. 

Platform for brugerindflydelse har udarbej-
det et undervisningsmateriale for studerende 
på pædagoguddannelsen. 

Materialet sætter fokus på brugerindflydelse, 
-inddragelse og selvbestemmelse i det pæ-
dagogiske arbejde på socialområdet. Materi-
alet giver viden om emnet og inspiration til, 
hvordan man som pædagog kan sætte ind-
flydelse, inddragelse og selvbestemmelse på 
dagsordenen i det pædagogiske arbejde på 
det sociale område. Materialet lægger op til 
faglige diskussioner og giver mulighed for, at 
de studerende selv arbejder med emnet 
gennem cases og øvelser. 

Materialet er bl.a. bygget op omkring: 

• Juridisk og erfaringsbaseret praksisorien-
teret viden. 

• Cases og refleksionsøvelser. 
• Eksempler på, hvordan sociale tilbud ar-

bejder med brugerindflydelse i praksis. 

Materialet er bl.a. udarbejdet med afsæt i to 
undervisningsdage, som Platform for bruger-
indflydelse  arrangerede for på UCN Nordjyl-
land for studerende på pædagoguddannel-
sen. 

Produkt 
Brugerindflydelse og selvbestemmelse i det 
pædagogiske arbejde - undervisningsmate-
riale om brugerindflydelse og selvbestem-
melse på det sociale område for personer 
over 18 år. 2015. 40 sider. 

Materialet kan downloades på brugerindfly-
delse.dk 

 

 
Dilemmaspil: 
Ung og anbragt 

I dag er det min fødselsdag, nu er jeg femten 
år. Dagen er gået bedre end forventet. Far 
og hans familie blev væk, så det var bare 
mor, mormor og mig, der sad og spiste pizza. 
Mor var næsten i godt humør, i hvert fald 
indtil mormor gik .... 

Sådan begynder historien i spillet "I mine 
sko", som handler om at være ung og an-
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bragt uden for hjemmet. Spillet giver et ind-
blik i de dilemmaer, en anbragt kan støde på 
i sin familie og i mødet med 'systemet' . 

Spillet fører læreren gennem en historie, og 
læserens valg undervejs afgør, hvordan hi-
storien udvikler sig. I spillet følger man en 
tidligere anbragt ung: hjemme, i skolen, i 
mødet med kommunen og tager stilling til de 
udfordringer og dilemmaer, hun møder i sit 
liv. Ideen er, at de professionelle derved bli-
ver bedre i stand til at sætte sig ind i og forstå 
den unges hverdag. Blandt andet den umyn-
diggørelse, mange føler i mødet med syste-
met. 

Spillet er udviklet i samarbejde med Platform 
for brugerindflydelses følgegruppe, en spil-
designer og på baggrund af interview med 
tidligere anbragte unge med tilknytning til 
organisationen Baglandet i Vejle. 

Produkt 
Dilemmaspillet ligger på brugerindflydel-
se.dk. 
 

 
Folkemødeevent: 
Hils på én, der ikke er som folk 
er flest… 

Sådan lød opfordringen fra Preben, Rie, Ma-
ria, Pia, Lars, Lars og Steen, som i sommeren 
2012 var på Folkemøde på Bornholm for at 
skabe opmærksomhed om brugerindflydelse 
for socialt udsatte og sårbare mennesker.  

Med base i fire skure rundt omkring på fol-
kemødepladsen inviterede de syv brugere 
forbipasserende til at ’hilse på’, og tilsammen 
delte de 1500 visitkort ud til politikere og hr. 

og fru Danmark. Visitkort med flere titler end 
sædvanligt: 

Rie – tidligere jurastuderende, handicappet 
(AMC og sclerose), sportsudøver, ulandsfrivil-
lig 

Lars – bestyrelsesformand, værestedsbruger, 
udviklingshæmmet, savværksarbejder 

Steen – kunstner og skribent, urtesamler, 
psykiatribruger, civiløkonom 

Ideen bag? Ingen er kun ’hjemløs’, ’sindsli-
dende’ eller ’udviklingshæmmet’, alle men-
nesker har mange sider, ressourcer og noget 
at bidrage med. Og alle har ret til at blive set 
og hørt, både når det gælder indflydelse på 
eget liv og samfundslivet. 

Efter eventen fortsatte vi samarbejdet med 
brugerne, de fleste af dem er også med i 
gruppen af brugerindflydelsesguider. 

Produkt 
I forbindelse med eventen sendte vi en pres-
semeddelelse ud og efterfølgende produce-
rede vi en kort film fra eventen. Se den på 
youtube.com på kanalSUS (Hils på en, der 
ikke er som folk er flest). 

 

 
 

 

Det er vigtigt for mig , at 
brugerindflydelse ikke bare er 
noget vi snakker om, men også 
noget der bliver udført i praksis.  

brugerindflydelsesguide 
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www 
brugerindflydelse.dk 

Platform for brugerindflydelse driver hjem-
mesiden brugerindflydelse.dk. Her kan bru-
gere og medarbejdere læse mere om projek-
tets aktiviteter og finde gode eksempler på, 
hvordan brugere og medarbejdere i sociale 
tilbud og organisationer rundt om i landet 
arbejder med brugerindflydelse. 

På hjemmesiden finder man også præsenta-
tion af brugerindflydelsesguiderne, dilem-
maspillet  "I mine sko", henvisning til litteratur 
mv. 

Hjemmesiden blev etableret ved projektets 
start og er løbende blevet udbygget. Den er 
designet, så den med få tilpasninger kan 
videreføres også efter projektet er slut. 

Brugerindflydelse.dk har i gennemsnit ca. 
400 besøgende om måneden. 

Platform for brugerindflydelse har også en 
Facebookside. Den supplerer hjemmesiden 
med aktuelt nyt fra projektet og andet rele-
vant om brugerindflydelse. 

Formidling af projektets samlede aktiviteter 
er desuden sket løbende på Socialt Udvik-
lingscenter SUS’ hjemmeside, nyhedsbrev og 
sociale medier - Facebook, LinkedIn og Twit-
ter.  
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Udgivelser, film og materialer 
Udgivelser 
Afdækning af viden om effekten af brugerindflydelse – 4 tendenser og 7 forandringsområder. 
2014. 13 sider. 
Guide til mere brugerindflydelse. 2014. 21 sider. 

Idekatalog: Brugerindflydelse – også i voksenlivet. 2015, 10 sider. 

Notat om pilottest af spørgeskema til at måle forandringer på syv områder, når der arbejdes med 
brugerindflydelse. 2005. 7 sider.  

Redskabs- og metodekatalog – ideer til arbejdet med brugerindflydelse i sociale dag- og botilbud. 
2015, 33 sider. 

Undersøgelse af effekten af øget brugerindflydelse på Overførstergården. 2014. 12 sider. 

 
Undervisningsmateriale 
Brugerindflydelse og selvbestemmelse på det sociale område – undervisningsmateriale om bru-
gerindflydelse og selvbestemmelse på det sociale område for personer over 18 år. 2015. 46 sider. 

 
Spørgeskema 
Spørgeskema til at måle forandringer på syv områder i arbejdet med brugerindflydelse i sociale 
tilbud + vejledning – downloades på brugerindflydelse.dk 

 
Dilemmaspil 
I mine sko – om at være ung og anbragt – ligger på brugerindflydelse.dk 

 
Film 
Platform for brugerindflydelse har produceret en række korte film: 

• Fra projektets event “kom og hils på en, der ikke er som folk er flest” på Folkemødet 2012 
• Præsentation af følgegruppen 
• Præsentation af metodeudviklingsprojektet (Danahøj, Overførstergården, Nordhøj)   
• Præsentation af brugerindflydelsesguiderne 
• Præsentation af brugerjuristen 
• Fire videofortællinger med tidligere anbragte unge fra Baglandet. 

Videoerne ligger på brugerindflydelse.dk og på SUS’ YouTube-kanal.  
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Platform for brugerindflydelse 
Platform for brugerindflydelse havde til formål at formidle og udvikle metoder og redskaber, der 
skal være med til at sikre en højere grad af brugerindflydelse på sociale tilbud. Metoder, der kan 
virkeliggøre socialt udsatte menneskers egne visioner, drømme og ressourcer. 

Aktiviteterne var målrettet brugere og fagpersoner, der arbejder for og med mennesker med ud-
viklingshæmning, mennesker med psykiske lidelser, udsatte børn og unge, sårbare ældre og 
mennesker, der er hjemløse. 

Projektet løb fra 2012 til sommeren 2015. Det var finansieret af Helsefonden og Det Obelske Fami-
liefond. 

Organisering 
Platform for brugerindflydelse var organiseret med en styregruppe og en følgegruppe. 

Styregruppen 
Styregruppen skulle sikre, at projektet gennemførte de aktiviteter, der var søgt penge til, og bidra-
ge med faglige input. 

Styregruppen bestod af: 
• Hanna Line Jakobsen, projektchef, Det Obelske Familiefond 
• Hanne Jervild, direktør, Helsefonden 
• Per Holm, direktør, Socialt Udviklingscenter SUS 
• Bernhard Jensen, udviklingschef, Socialt Udviklingscenter SUS (projektleder 2012-14) /  

Tina Hjulmann Meldgaard, chefkonsulent, Socialt Udviklingscenter SUS (projektleder 2014-
15) 

Følgegruppen 
Projektets følgegruppe bestod af medarbejder- og brugerrepræsentanter fra organisationer og 
kommuner. Følgegruppen var med til at udvikle projektet og sikre, at aktiviteterne havde relevans 
for praksis. Følgegruppen var primært aktiv i begyndelsen af projektperioden. Gruppen mødtes 
tre gange og har blandt andet arbejdet med at udvikle dilemmaspillet "I mine sko". 

Følgegruppen bestod af:  

• Kaj Stubben, udviklingschef i Kolding Kommune  
• Michael Freiesleben, koordinator for projekt Højt at flyve, et netværk for højtuddannede 

psykisk sårbare 
• Lone Grove, underviser (medarbejder med brugerbaggrund) 
• Tina Madsen, daglig leder af ULF, Udviklingshæmmedes Landsforbund 
• Jane Jensen, pårørende, ansat i ULF, Udviklingshæmmedes Landsforbund  
• Gitte Christensen, formand for ULF Ferie 
• Maria Nagel, SAND – de hjemløses landsorganisation 
• Kim Olsen, selvstændig, tidligere hjemløs 
• Svend Bladt Jensen, stifter Baglandet Vejle 

 


