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Social innovation 
  med brugerne i centrum

Det var også i 2012 overskriften for SUS’ arbejde 

med at skabe bedre livsvilkår for socialt udsatte og 

sårbare mennesker.

2012 var et travlt år. Omkring 65 større og mindre udviklingsprojekter, konsu-

lentopgaver, kortlægninger og evalueringer arbejdede vi med. Sammen med en lang 

række ministerier, fonde, organisationer, kommuner og virksomheder. Vores om -

sætning var den største nogensinde, og Socialt Udviklingscenter SUS består i dag af 

mere end 30 medarbejdere med stærke og brede faglige kompetencer.

2012 var jubilæum og knopskydning. Den 1. februar 2012 fyldte SUS 20 år. Det 

fejrede vi med fest for vores samarbejdspartnere i Filmhuset i København. Og ved 

at etablere en ny platform for sociale opfindelser. 20 års erfaring med social inno-

vation forpligter. Vi ønsker, at vores erfaringer og metoder også kommer andre 

sociale innovatører og entreprenører til gode. Derfor etablerede vi i 2012, med 

støtte fra VELUX FONDEN og VILLUM FONDEN, Social+, der hjælper folk fra ide til 

innovation. 

2012 var leg – ude og hjemme. Vi har i en årrække været optaget af, hvordan 

vi kan bruge leg som metode og kreativ motor i vores arbejde. Legeforsker Ann 

Charlotte Thorsted har fulgt os på sidelinjen. Sammen med LEGO er vi med i hendes 

nye bog Den legende organisation – når livet leger med os, og vi har nu en forskers 

ord for, at vi er en legende organisation. Ann Charlotte Thorsted konkluderer blandt 

andet:  

 ”Det at legen har fået en så radikal betydning i SUS, skyldes ikke kun den eks-

terne rolle, som legen har vist sig at spille, hvor SUS i dag bliver forbundet med 

original tænkning og anderledes innovative løsninger i relation til socialt udsatte (…) 

Legen har også sat sine tydelige spor internt i organisationen, hvor den har vist sig 

at have en væsentlig betydning for arbejdsmiljøet, arbejdsglæden, samarbejdet … ”

2013 byder på mere social innovation i samarbejde med ’gamle’ og nye samarbejds-

partnere og legekammerater. I årsberetningen her har vi særligt fokus på fire af SUS’ 

temaområder: Social it til mennesker med funktionsnedsættelser. Sammenhængende 

borgerforløb. Civilsamfund og frivillighed samt Voldsforebyggelse og konflikthåndte-

ring. 

Velkommen til.

Per Holm

Direktør

SUS’ere brænder for at være med til at skabe 

bedre livsvilkår for socialt udsatte og sårbare mennesker.

SUS er en uafhængig, almennyttig 

og nonprofit forening.

SUS’ mission er at udvikle og 

gennemføre initiativer, der fremmer 

mulighederne for et godt liv for  

mennesker, som befinder sig i en  

svær livssituation. Herunder at fremme 

individets selvbestemmelse inden for  

et solidarisk fællesskab.

SUS’ vision er 

- at være Danmarks modigste  

væksthus for sociale opfindelser, 

metodeudvikling og  

skræddersyede løsninger

- at være bannerfører for  

brugerindflydelse

- at udfordre systemer og sætte  

scenen for markante social- og 

arbejdsmarkedspolitiske forandringer.
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Livskvalitet, netværk
   og deltagelse

Social it

Social it giver mennesker med funktionsnedsættelser 

mulighed for at blive mere selvhjulpne i hverdagen. 

Og gør det nemmere at holde kontakt til venner og 

familie. 

Duuuut, duuuut, duuut… lyden fra pc’en fortæller Palle, at der er hul igennem 

på Skype. Hans bror Flemming kommer frem på skærmen: ”Goddaw, hvordan går 

det?”. Palle er beboer på Stefanshjemmet i Århus, et bosted for mennesker med 

fysiske handicap og senhjerneskader. Hver mandag skyper han med sin bror, og 

allerede, når han står op om morgenen, glæder han sig til, de skal snakke sammen. 

Før de kom på Skype, talte de ikke så meget sammen. Det er rarere, at man kan se 

hinanden, når man snakker, synes de begge to. Skype er en god måde at ’besøge 

hinanden’, når afstanden ellers er stor.

 For de fleste af os er mailen, Facebook eller Skype en helt naturlig måde at holde 

kontakt med familie og venner. Men mange mennesker med handicap er ikke kom-

met med på den bølge af sociale medier, der er skyllet ind over os de seneste år. 

Blandt andet fordi medierne ikke er designet til eller gjort tilgængelige for dem. Den 

digitale bølge tager kun til i styrke fremover. Hvis vi ikke er opmærksomme på det, 

risikerer vi at koble store dele af befolkningen af, både når det gælder om at del-

tage i livet på de sociale medier, og når det gælder om at kommunikere med kom-

munen og andre offentlige myndigheder digitalt. >>

Vi kan samarbejde med 

kommuner og sociale tilbud  

om at sætte turbo på arbejdet  

med social it.

Vi holder temadage og seminarer  

om sociale teknologier. 

Vi indgår i modelsamarbejde  

mellem kommuner og frivillige.
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SUS’ team på temaområdet

Kasper Nizam  

chefkonsulent,  

temachef

Maria Lincke 

Jørgensen  

chefkonsulent

Maria Trangbæk 

Ahrensburg  

konsulent

Sussi Maack  

chefkonsulent

På vej mod living it lab
Et af SUS’ indsatsområder er social it, det vil sige informations- og kommunikations-

teknologi til mennesker med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. Vores vision 

er at etablere et living it lab, der skal være et fyrtårn inden for social it, innovation, 

spredning af viden og netværk mellem bosteder, forskningsmiljøer og it-virksom-

heder.

 Et levende udviklingsmiljø, hvor forskere, udviklere, it-virksomheder, medarbej-

dere på bosteder, mennesker med funktionsnedsættelser og frivillige medvirker 

aktivt til at udvikle ny viden, software og hardware og til at implementere social it. 

Et laboratorium, der bygger på samarbejdsdreven innovation.

 I det udviklingsarbejde, vi har gennemført sammen med en række bomiljøer, har 

vi set, hvor stor en forskel det gør for brugerne at få de digitale redskaber i hånden, 

at lære at gå på nettet, at få mulighed for at kunne tale, skrive og chatte med ven-

ner og familie. Social it hjælper med at holde kontakt til omverdenen, brugerne får 

nye it-kompetencer, bliver mere selvhjulpne og får mulighed for at deltage mere 

aktivt i samfundet. Brugerne får øget livskvalitet, og som minimum er kommunens 

udgifter de samme, måske er der endda besparelser at hente.

 

It-frivillige og bostedslaboratorier
En vigtig løftestang i arbejdet med at udbrede social it på bosteder for mennesker 

med handicap er it-frivillige. Det er en ’opfindelse’ vi er stolte af. It-frivillige er kort 

fortalt lokale frivillige med it-kompetencer, som – typisk et par gange om måneden 

– kommer på bostedet og hjælper beboerne med at surfe på nettet efter deres 

interesser, gå på YouTube, Facebook mv. Nogle giver også teknisk hjælp og it-sup-

port, fx i botilbuddets computercafé. Sammen med Gribskov og Gentofte Kommuner 

arbejder vi på at udvikle en model for it-frivillige på sociale tilbud (se side 12).

 Et andet nyt initiativ er BostedsLabs. Vi har etableret fire ’laboratorier’, hvor 

bosteder for mennesker med funktionsnedsættelser, it-virksomheder og forsknings-

miljøer går sammen om at udvikle en ny teknologi til gavn for brugerne.

 Hvis endnu flere borgere skal have glæde af social it, er det vigtigt, at de erfarin-

ger, der er gjort til nu, bliver delt og spredt. Det sker kun i mindre grad. Vores kort-

lægning af kommuners og bosteders brug af social it viser, at de bosteder, der er 

godt i gang, sjældent deler deres viden og erfaringer med andre. Med det for øje har 

vi blandt andet hjulpet fem kommuner og to regioner med at etablere et korps af 

it-ambassadører bestående af pædagoger og andre, der arbejder med it i praksis på 

kommunens bosteder. Og vi har etableret et netværk, hvor it-ambassadørerne fra 

de fem kommuner kan mødes og udveksle erfaringer. 

 >>

Social it

En vigtig løftestang 

i arbejdet med at 

udbrede social it for 

mennesker med 

handicap er it-frivillige. 

En ‘opfindelse’ 

vi er stolte af.

personer deltog i SUS’ temadage og -møder om voldsforebyggelse i 2012. 

Se en oversigt over aktuelle arrangementer under ’Det sker’ på sus.dk.902

http://www.sus.dk
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Det arbejdede vi med i 2012

Bostedslaboratoriet på Skelvej
I bofællesskabet på Skelvej i Gentofte hænger der en stor digital opslagstavle. På 

den kan beboere og personale følge livets gang på bostedet. Ikonerne på skærmen 

fortæller om dagens aktiviteter, hvem der er på vagt osv. 

 Beboerne på Skelvej har autisme, og opslagstavlen er designet, så den under-

støtter deres behov for struktur i hverdagen og mulighed for digital interaktion. 

Op  slags tavlen er udviklet i samarbejde mellem bostedet og it-firmaet ProReact, som 

producerer touch-skærme baseret på nanoteknologi. ProReact arbejder nu sammen 

med yderlige to bosteder om at ud  vikle en lignende tavle til mennesker med udvik-

lingshæmning.

 Finansiering: Social- og Integrationsministeriet. Bostedslaboratorierne er en del 

af etableringen af et living it lab.

Afdækning: Social it på bosteder 
På trods af gode intentioner deler bosteder og kommuner sjældent deres viden om 

social it med hinanden. Det viser en landsdækkende kortlægning, som SUS gennem-

førte i 2012 i kommuner og regioner. 

 Afdækningen peger på, at der er brug for initiativer, der styrker en mere syste-

matisk vidensdeling. At der er brug for kompetenceudvikling af det pædagogiske 

personale. Og brug for en særlig indsats, så mennesker med betydelige funktions-

nedsættelser også får adgang til social it. I dag er det primært yngre borgere og 

borgere med mindre funktionsnedsættelser, der har adgang til social it i hverdagen 

på bostederne. 

 Finansiering: Social- og Integrationsministeriet.

CanConnect – Skype for alle
Millioner af mennesker verden over bruger Skype til at kommunikere. CanConnect er 

et program, der virker sammen med Skype, men har en meget mere enkel bruger-

flade. Derfor er det særligt velegnet til mennesker med handicap og til ældre med fx 

kognitiv funktionsnedsættelse. Brugeren får billeder af familie og venner frem på 

skærmen og kan med et enkelt tryk ringe op til dem. 

 CanConnect er udviklet på University of Victoria i Canada af CanAssist. SUS har 

været med til at teste programmet i Danmark på en række botilbud for mennesker 

med handicap. I 2012 lancerede vi CanConnect bredere i et partnerskab med Huset 

Venture. 

 Hent en gratis prøveversion på www.canconnect.dk.

 Finansering: Social- og Integrationsministeriet. CanConnect er udviklet som en 

del af projekt Implementering af ny teknologi for mennesker med handicap. 

It innovation camp
3o mennesker, 30 timer og 3 teknologier, der skal gøre hverdagen nemmere for 

mennesker med funktionsnedsættelser. Det var ingredienserne, da SUS i foråret 

2012 holdt it innovation camp på IT-Universitetet i København. Deltagerne var pro-

grammører, grafikere, markedsføringsfolk, studerende fra IT-U og udlandet, men-

nesker med handicap og pædagoger. I løbet af et døgn videreudviklede og testede 

de tre teknologier: EasyTube (en simplere udgave af YouTube), app’en (applikatio-

nen) Skrivestøtte til mennesker, der ikke læser og skriver så godt, og en mobil-app 

Do Done Gone til mennesker med fobier og social angst. Teknologier, som kan gøre 

brugerne mere selvhjulpne. 

 Finansiering: Social- og Integrationsministeriet. Campen var en del af et større 

projekt om social it til mennesker med handicap.

 > |
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Social it

> Til indholdsfortegnelsepar sko måtte gå nye steder hen, da SUS’ stiletbibliotek 

i 2012 blev omdannet til kontor.9

www.canconnect.dk


Indsatserne
   skal hænge sammen

Koordination og helhedssyn

Vi har fokus på koordination og sammenhængende 

borgerforløb, fordi vi ved, at socialt udsatte og sårbare  

borgere ofte kommer i klemme i den sociale indsats.

Tværfaglige rehabiliteringsteams. Ressourceforløb for udsatte borgere. 

Koordine rende sagsbehandler for de mest udsatte kontanthjælpsmodtagere. Det er 

elementer i førtidspensionsreformen, som kommunerne netop er gået i gang med 

at implementere, og i den kontanthjælpsreform, som er på trapperne. 

 De nye reformer og nye rammer for ’åben forvaltning’ med færre siloer stiller 

krav til nye måder at arbejde på i kommunerne. Og i det arbejde er koordination og 

koordinerende sagsbehandling helt centralt. Reformerne er også udtryk for, at der 

med borgernes øjne er behov for at skabe bedre sammenhæng mellem de indsatser 

og tilbud, de får fra kommunen.

 I SUS har vi i mange år beskæftiget os indgående med koordination og sammen-

hængende borgerforløb. Vores perspektiv på samarbejdet er netop borgeren – også 

det, der kommer før og efter sagen. På børneområdet har vi været med til at 

udvikle samarbejdsmodellen Bedre Tværfaglig Indsats (BTI), som mange kommuner 

bruger i dag. Vi har sammen med fire kommuner afprøvet og evalueret metoder og 

redskaber til en mere koordineret sagsbehandling på handicapområdet. Og p.t. 

arbejder vi sammen med flere kommuner om indsatser, der har fokus på koordine-

ring og helhedssyn for borgere med sindslidelse. Alt sammen under overskriften 

’sammenhængende borgerforløb’. Og med det formål at skabe en helhedsorienteret 

SUS indgår gerne i samarbejder 

med kommuner, der ønsker at udvikle 

nye metoder og redskaber til 

sammenhængende borgerforløb. 

Vi implementerer også gerne de  

modeller og metoder, vi har udviklet,  

i jeres organisation.

Vi har stor erfaring med at facilitere 

udviklingen af arbejdsgange og 

redskaber, der kan støtte indførelsen 

af koordineret sagsbehandling.
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indsats, der tager højde for borgerens samlede livssituation. Det er ikke nok at 

sende Peter til talepædagog, hvis hans far stadig drikker.   

Borgerne kommer i klemme
Sammenhængende borgerforløb er centralt, fordi vi ved, at socialt udsatte borgere 

ofte kommer i klemme i den sociale indsats. Et klassisk eksempel er borgere, der 

både har en sindslidelse og et misbrug. Mange af dem oplever desværre, at det kan 

være vanskeligt at få hjælp fra misbrugsområdet og psykiatrien på samme tid. Det, 

der kvalificerer til hjælp det ene sted, er ofte en hindring for hjælp det andet sted. 

 Flere undersøgelser peger på, at der er udfordringer i samarbejdet mellem region 

og kommune. Vi har erfaret, at der også internt i kommunen kan være knaster i 

samarbejdet mellem aktørerne, fx i overgangen mellem barn og voksen. Eller i sam-

arbejdet mellem social- og arbejdsmarkedsområdet. 

Ingen ser det hele
En af de helt store udfordringer er, at ingen af de ofte mange aktører, der skal 

arbejde sammen, kender den samlede indsats for den enkelte borgere, og det går 

ud over helhedssynet. Et eksempel: Moren i familien har en sindslidelse, og derfor 

har både behandlingspsykiatrien i regionen og socialafdelingen i kommunen en sag 

på hende. Moren er også på kontanthjælp, og har derfor også en sag i beskæftigel-

sesafdelingen. Den yngste søn mistrives, så kommunens børnefamilieafsnit har også 

en sag på familien. Men ingen af stederne kan medarbejderne se, at der er sager 

andre steder. Derfor kan det være vanskeligt at samordne indsatserne. Vi har sam-

arbejdet med en række kommuner om at udvikle arbejdsgange, der sikrer en tvær-

gående koordination mellem de forskellige afsnit og myndigheder.

 En af vores erfaringer er, at it-understøttelse er helt afgørende og ofte en bar-

riere for at skabe et sammenhængende forløb. Der er stort behov for at dele data. 

Og finde nye måder at gøre det på. Det arbejder vi blandt andet med i projekt 

Fremskudt sagsbehandling i fire kommuner. En anden vigtig erfaring er, at effektive 

møder kan give et stort løft i arbejdet. Det kan lyde banalt, men det har stor effekt 

at mødes med og få sat ansigt på dem, man arbejder sammen med. Derfor har vi 

også fokus på metodebeskrivelser for koordinerende møder, udrettedagsordener og 

andre redskaber i vores udviklingsarbejde. 

Koordinerede borgerforløb med recovery for øje
Vores samarbejde med kommunerne viser, at det er muligt at skabe bedre forløb, 

der hænger sammen for borgeren. Vi er optaget af, hvordan vi kan gøre det endnu 

bedre. Vi arbejder med at inddrage civilsamfundet i højere grad. Inddrage hele bor-

gerens netværk i arbejdet, som man gør i modellen netværksrådslagning – en 

metode, vi også har beskæftiget os med. Vi er også optaget af recoveryperspektivet: 

Hvordan tilrettelægger man bedst et sammenhængende borgerforløb med recovery 

for øje? Hvor dan laver man rehabiliterende sagsbehandling?

 Det er noget af det, vi vil arbejde videre med i 2013. Meget gerne sammen med 

gamle og nye kommunale samarbejdspartnere.

Koordination og helhedssyn

SUS’ team på temaområdet

Jesper Henriksen 

projektchef, 

temachef

Elsebeth Kirk Muff 

vicedirektør

Kasper Nizam 

chefkonsulent 

Louise Boye Larsen 

konsulent

En af de helt store 

udfordringer er, at 

ingen af de ofte 

mange aktører, der 

skal arbejde sammen, 

kender den samlede 

indsats for den enkelte 

borger. Og det går ud 

over helhedssynet.

hovedindsatsområder er rammen om SUS’ arbejde 

for at skabe bedre livsvilkår for socialt udsatte og sårbare mennesker.8
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Det arbejdede vi med i 2012

En koordinerende kontaktperson samler trådene
Med Den koordinerende kontaktperson har Københavns Kommune implementeret 

en ny koordinerende arbejdsmetode i sagsbehandlingen for borgere med sindsli-

delse, der udskrives fra behandling. En koordinerende kontaktperson samler tråde-

ne og hjælper borgeren med kontakt til fx jobcenter, bank, boligforening og børne-

nes skole. Københavns Kommune og SUS har i projektet (2009-12) arbejdet sammen 

om at udvikle nye arbejdsgange, metoder og redskaber i sagsbehandlingen. Med det 

formål at skabe en mere helhedsorienteret og velkoordineret indsats.

 Projektet har udgivet en hvidbog med modeller, handlevejledninger og metode-

beskrivelser. Hent den på Københavns Kommunes hjemmeside www.kk.dk/dkk. 

 Finansiering: Social- og Integrationsministeriets 19 M-pulje. 

Grøn bølge, helhedsorienteret udredning og koordinerende møder
Frederiksberg Kommune har styrket indsatsen for psykisk sårbare borgere. For at 

lette borgernes adgang til de forskellige dele af forvaltningen arbejder man med at 

skabe ’grønne bølger’ for de borgere, der har behov for ekstra opmærksomhed. 

Vejen til ansøgning om kontanthjælp kortes ned, og de værste bump rettes ud. 

 Med projekt Koordination og faglighed i sagsbehandlingen (2009-12) har SUS i 

samarbejde med kommunen sat fokus på en hurtig og helhedsorienteret afdækning 

af de udfordringer, borgeren står i. Jo hurtigere udredningen sker, jo hurtigere kan 

en samordnet indsats iværksættes. Indsatsen koordineres af en fast tovholder.

 Se mere på Frederiksberg Kommunes hjemmeside. 

 Finansiering: Social- og Integrationsministeriets 15 M-pulje.  

Sagsbehandlerne rykker ud til borgerne 
Syv sagsbehandlere i Rudersdal Kommune har skiftet skrivebordet i forvaltningen ud 

med en bærbar pc med opkobling til kommunen. Og i Vejle har to sagsbehandlere 

flyttet skrivebordet ud i to lokale boligselskaber. I stedet for at klare sagsbehandlin-

gen hjemme i forvaltningen skal de ’fremskudte sagsbehandlere’ møde sindslidende 

borgere med hjælp og støtte der, hvor borgerne er: Hjemme hos dem selv, på hospi-

talet, uddannelsesstedet, værestedet eller måske på bænken.

 Rudersdal, Vejle, Gladsaxe og Aarhus er modelkommuner i projekt Fremskudt 

sagsbehandling (2011-13). Kommunerne udvikler og afprøver metoder, der skal føre 

til bedre sagsbehandling for borgere, sagsbehandlere og samarbejdspartnere. 

Projektet gennemføres af SUS og NIRAS i samarbejde med de fire kommuner. 

 Finansiering: Socialstyrelsen.

Kortlægning af redskaber til koordinering og samarbejde om borgere 
med misbrug og sindslidelse
Hvilke redskaber bruger kommuner og regioner, når de skal koordinere og arbejde 

sammen om borgere med sindslidelse og misbrug? For at blive klogere på det gen-

nemførte SUS i slutningen af 2012 en spørgeskemaundersøgelse i alle landets kom-

muner og regioner. Undersøgelsen bygger på en ’bruttoliste’ over kendte koordine-

ringsværktøjer, som SUS har udarbejdet i samarbejde med Social- og Integrations-

ministeriet, Socialstyrelsen og Sundhedsstyrelsen. Det er redskaber som sundheds-

aftaler, udskrivningsaftaler, koordinerende kontaktpersoner m.fl. Kortlægningen 

skal danne baggrund for anbefalinger for den fremtidige indsats på området.

 Finansiering: Social- og Integrationsministeriet. > |
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> Til indholdsfortegnelsebesøgende kom til tops på SUS’ klatrevæg i 2012.13

http://www.kk.dk/dkk
http://www.frederiksberg.dk/OmKommunen/Forvaltningen/SSA/KoordinationOgFaglighed.aspx


Sammen om
  velfærdsopgaverne

Civilsamfund & frivillighed

De frivillige er ikke kun et supplement til det offentlige. 

Kommunerne er optaget af, hvordan de kan udvikle 

nye løsninger sammen med borgere og foreninger.

Frederik og Jesper er først i tyverne, studerende og halvfattige. Sidste sommer 

fik de en god ide: Hvad nu hvis vi tilbyder at lave mad til travle familier, mod at vi 

selv spiser gratis med? Der var ikke langt fra tanke til handling. De to oprettede 

hjemmesiden cook4food, hvor man kan melde sig som enten kok eller vært og søge 

efter selskab. Og interessen var overvældende. Mange vil gerne bytte tid for mad 

– og møde nye mennesker.

 I Danmark har vi en lang tradition for frivilligt socialt arbejde. Førhen var de frivil-

lige næsten altid tilknyttet en forening eller organisation. I dag er foreningerne 

suppleret med nye former for frivillighed. Folk ’bytter tjenester’ som i eksemplet 

ovenfor eller går sammen om at gøre en forskel i lokalsamfundet. Og kommuner og 

borgere går sammen om at skabe initiativer på tværs. Initiativerne kommer oppefra, 

nedefra, fra højre og fra venstre. Fordi alle synes, at der er noget at komme efter. 

 Diskussionen om samspillet mellem det offentlige og ’de frivillige’ er aktuel som 

aldrig før. Den økonomiske krise skaber momentum og incitament til at eksperimen-

tere med nye måder at bruge hinandens ressourcer og viden. De frivillige er ikke 

længere kun et supplement til det offentlige, det handler i højere grad om samska-

belse. Kommunerne er optaget af, hvordan de kan udvikle nye sociale løsninger 

sammen med borgere og foreninger. Den fælles udfordring for kommuner og 

SUS har et bredt netværk af 

samarbejdspartnere i både  

kommuner og frivillige organisationer. 

Vi kombinerer viden om innovation, 

socialøkonomi, civilsamfundsinddragelse 

og socialt entreprenørskab.

 

Vi kan facilitere udviklingsprocesser  

lokalt mellem borgere, virksomheder  

og kommuner. Vi vil gerne skabe  

lokale udviklingslaboratorier og udvikle 

værktøjer til kommuner, der ønsker at 

samarbejde med foreninger og borgere 

om velfærdsopgaver. Og dokumentere 

den værdi, det giver.

Socialt Udviklingscenter SUS   |  Årsberetning 2012
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km tilbagelagde SUS’ medarbejdere i tog i årets løb.72.500
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Sammen om velfærdsopgaverne

SUS’ team på temaområdet

Sussi Maack 

chefkonsulent, 

temachef

Bodil Pugholm 

Andersen 

projektmedarbejder 

Elsebeth Kirk Muff 

vicedirektør

Louise Boye Larsen 

konsulent

Tina Hjulmann 

Meldgaard 

konsulent

civilsamfund er at udvikle metoder og få erfaringer med, hvordan de finder hinanden 

og får det gode samarbejde til at fungere.

Synergi på tværs
Her har SUS noget at byde på. Vi har stort kendskab til både kommuner og frivillige, 

og vi kan understøtte, at de mødes og skaber udvikling sammen. Vi mange års erfa-

ring med metodeudvikling og innovation i samarbejde med kommuner. Vi har tilsva-

rende bred viden om og erfaring med frivillighed og civilsamfundsinitiativer. Og vi 

formår at bringe borgerens perspektiver i spil, så der skabes synergi på tværs, også 

langt ind i det, der traditionelt er kommunens maskinrum. 

 Vi er ikke blinde for, at der også er udfordringer og dilemmaer i de nye måder at 

arbejde sammen på. De udfordringer lukker vi ikke øjnene for. Vi sørger for at 

bringe dem frem i lyset, så de kan drøftes. I langt de fleste tilfælde kan man med 

dialog finde gode løsninger. 

Alle har ret til at deltage
Vi har fokus på fællesskaber og retten til at deltage. De borgere, som fx bor i 

sociale botilbud, er ofte afskåret fra interaktion med frivillige, som alle andre bor-

gere har mulighed for. Mødet opstår ikke, hvis ikke botilbud, væresteder, plejecentre 

m.fl. ’inviterer civilsamfundet indenfor’.

 SUS har fostret og afprøvet ideen om it-frivillige i sociale tilbud for mennesker 

med handicap. Det vil sige frivillige fra lokalsamfundet, som kommer på kommunens 

bosteder og hjælper beboerne med at surfe på nettet, skype, maile, gå på Facebook 

osv. Med at kommunikere og deltage mere aktivt i samfundslivet. 

 It-frivillige er et godt eksempel på, hvordan frivillige fra civilsamfundet kan gøre 

gavn for brugerne og tilføre ekstra. Princippet bag idéen om it-frivillige er ’omvendt 

inklusion’: Lokalsamfundet hjælper til på lokale sociale tilbud, hvor mennesker med 

handicap ofte lever i et mere isoleret miljø. Vi lægger i samarbejdet med bomiljøerne 

vægt på, at de it-frivillige tager afsæt i beboernes ønsker og behov, og at de hjælper 

til med it – og ikke med omsorgs- og plejeopgaver. 

Rummelig frivillighed
Vi vil gerne være med til at udvikle mange flere samarbejder mellem kommuner og  

civilsamfund. 

 Vi vil også gerne bidrage til et mere inkluderende frivilligbegreb ved også at give 

socialt udsatte og sårbare mennesker, der normalt ikke er frivillige, mulighed for at 

lave frivilligt arbejde og spille ind med de talenter, de har. Vi mener, at der er brug 

for at ophæve skellet mellem dem, der skal have hjælp, og dem, der hjælper. Og i en 

tid, hvor mere end halvdelen af Danmarks befolkning udfører frivilligt arbejde, er det 

vigtigt at gøre frivilligbegrebet langt mere rummeligt og fleksibelt, så vi får glæde af 

menneskers forskellige og særlige ressourcer og kompetencer. Det skaber sammen-

hængskraft og værdi. >>

Vi vil gerne  

bidrage til et mere 

inkluderende frivillig-

begreb ved også at 

give socialt udsatte  

og sårbare mennesker 

mulighed for at lave 

frivilligt arbejde og 

spille ind med de 

talenter, de har.

følger SUS på LinkedIn.196

http://www.linkedin.com/company/socialt-udviklingscenter-sus?trk=hb_tab_compy_id_1305838
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Det arbejdede vi med i 2012

Gentofte og Gribskov Kommuner foran med model for it frivillige
SUS har afprøvet ideen om it-frivillige fra lokalsamfundet i en række bomiljøer for 

mennesker med funktionsnedsættelser. Nu går vi skridtet videre og udvikler sam-

men med frivilligcentrene og handicaprådene i Gentofte og Gribskov Kommuner en 

egentlig samarbejdsmodel for it-frivillige på sociale tilbud. 

 Vi inddrager også it-virksomheder i samarbejdet. Fx har vi sammen med IBM 

Danmark udviklet idéer til, hvordan man kan gøre brug af online it-frivillige, som 

supplement til de frivillige, der kommer på bostederne og hjælper ’ansigt til ansigt’. 

Målet er at udvikle en model, som også andre kommuner og frivilligcentre kan bruge.

 Finansiering: Social- og Integrationsministeriet, indsatsen er en del af et større 

projekt om social it. (Se også temaet om social it side 4).

Fremtidslab.Næstved
Fremtidslab.Næstved handler om at få folk i lokalsamfundet til i højere grad at 

hjælpe sig selv og hinanden. Som et supplement til den hjælp, man kan få fra kom-

munen. Om at koble brugerdreven innovation og civilsamfundets ressourcer. Projek-

tet skal afprøve nogle måder at gøre det på, som siden kan komme andre kommuner 

til gode.

 Fremtidslab.Næstved har base i Frivilligcenter Næstved og tager afsæt i borgere 

på aktiveringsprojektet Susågården. De får mulighed for at fortælle om deres erfa-

ringer med systemet og være med til at diskutere og udvikle nye ideer til, hvordan 

civilsamfundet kan bidrage til at gøre Næstved til et bedre sted at bo.

 Projektet er et partnerskab mellem FriSe, Center for Socialt Entreprenørskab ved 

Roskilde Universitetscenter og SUS, det løber fra 2012-15.

 Finansiering: Social- og Integrationsministeriet.

Projekt Aktive hænder 
Med udgangspunkt i Frivilligcenter Furesø tilbyder et team af førtidspensionister i 

projekt Aktive hænder at løse opgaver med administration og udvikling i lokale for-

eninger. Projekt Aktive hænder løser to udfordringer: Det skaber sociale og arbejds-

mæssige fællesskaber for mennesker, der når de kommer på førtidspension, ellers 

er i risiko at miste sociale fællesskaber. Og det skaber værdi for foreningerne, der 

bliver endnu bedre i stand til at yde deres indsats.

 Projektet løber fra 2012-14 og gennemføres i samarbejde mellem Frivilligcenter 

Furesø og SUS. 

 Finansiering: Arbejdsmarkedsstyrelsen.

 

Netværk – Sådan! 
Praktik i rideklubben, makkerskabsgrupper i folkeskolen, cafeer for tidligere anbrag-

te børn, fitness for unge ensomme. Det er nogle af de aktiviteter, der blev sat i gang 

i projekt Netværk – Sådan! (2010-12).

 Projektet havde fokus på at forebygge og håndtere ensomhed blandt unge, både 

ved at inkludere de unge bedre i det lokale foreningsliv og ved at skabe nye mulig-

heder for aktiviteter. Projektet har også udviklet også en online-værktøjskasse til 

professionelle og frivillige – med redskaber til at forebygge og afhjælpe ensomhed.

Projektet blev gennemført i samarbejde med Ventilen Danmark, Odense, Næstved 

og Kolding Kommuner. Der var tilknyttet en ’ungetænketank’.

 Finansiering: Egmont Fonden og Bikubenfonden. 

 > |
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> Til indholdsfortegnelsebesøgende var der i gennemsnit hver dag på SUS’ toiletgalleri.22

https://vaerktoej.ventilen.dk/


Voldsforebyggelse 
   på arbejdspladsen 
– en fælles interesse

Voldsforebyggelse og konflikthåndtering

At forebygge vold handler både om at sikre et godt 

arbejdsmiljø for medarbejderne og om at sikre borgere, 

patienter og brugere en god behandling og service. 

„Nu skal vagter sikre sygehuse. Omfattende vold på specialskoler. FOA: Ned-

skæringer betyder vold og mobning“. Nyhedsoverskrifterne taler deres tydelige 

sprog: Vold og trusler er et alvorligt problem på mange arbejdspladser, især på 

social- og sundhedsområdet. Special pædagoger og sosu’er topper statistikken. Hver 

tredje af dem har været udsat for vold på arbejdet, viser de nyeste tal fra NFA, Det 

Nationale Forskningsinstitut for Arbejdsmiljø.

 Volden kan have alvorlige konsekvenser. For den ramte medarbejders helbred og 

trivsel, for trivslen på arbejdspladsen i det hele taget, for samfundet i form af øgede 

udgifter i forbindelse med fx sygefravær – og for den person, som truede eller slog.

 Derfor har der også i de seneste år været stor fokus på vold som arbejdsmiljø-

problem. Både politikere og fagforbund har sat problemet på dagordenen. Og ved 

den seneste overenskomst blev det et krav, at kommunale og regionale arbejdsplad-

ser skal have retningslinjer for at forebygge vold og chikane. 

 Det øgede fokus afspejler sig desværre ikke tydeligt i statistikkerne over arbejds-

vold. Kurven er ikke knækket. Sandsynligvis fordi den større opmærksomhed på 

problemet også betyder, at mere af den vold, der tidligere fik lov at gå upåagtet hen, 

nu kommer frem i lyset, bliver registreret og indberettet. Og godt for det.

 >>

I SUS har vi arbejdet med at 

forebygge fysisk og psykisk vold på 

arbejdspladsen i mere end 20 år.

Det har givet os et stort netværk,  

masser af erfaringer med proces,  

udvikling og formidling samt en stærk 

faglig indsigt. 

Vi indgår gerne i nye samarbejder med  

regioner, kommuner, arbejdspladser  

og organisationer om at sætte gang i  

og understøtte udviklingsinitiativer og 

-processer, der på samme tid kan give 

medarbejdere bedre arbejdsmiljø og  

borgerne bedre livsvilkår.

Socialt Udviklingscenter SUS   |  Årsberetning 2012
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år har SUS arbejdet med social innovation med brugerne i centrum.21
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At holde fokus og dele erfaringer
Voldsforebyggelse er et mangeårigt fokusområde i SUS. Vores afsæt er, at vold fra 

brugere og beboere af sociale tilbud er en faglig udfordring. Mennesker, der er 

socialt udsatte, er ikke mere voldelige end andre. Det handler ikke kun om at 

beskytte medarbejderne mod borgerne, men om på samme tid at give borgerne 

bedre vilkår. Voldsforebyggelse handler med andre ord ikke kun om arbejdsmiljø, 

men i lige så høj grad om kerneydelse – og faglighed.

 SUS’ indsats med at forebygge vold går på to ben: Vi arbejder for at fastholde 

fokus på området og udbrede kendskabet til det gode voldsforebyggende arbejde, 

der sker rundt omkring på mange arbejdspladser. Så de erfaringer, der er gjort, kom-

mer længere ud. Det medvirker vi til ved faglige temamøder og konferencer, gennem 

publikationer og film, ved at facilitere netværk for fagpersoner mv. Vi leverer også 

viden til andre aktører på feltet. I året, der gik, har vi leveret viden til Videncenter 

for Arbejdsmiljø og flere branchearbejdsmiljøråd.  

At udvikle ny viden
Sideløbende sætter vi gang i udviklingsarbejder, der handler om at udvikle nye meto-

der og værktøjer til voldsforebyggelse. Senest har 24 arbejdspladser fra fire forskel-

lige fagområder i to arbejdspladslaboratorier over et år arbejdet målrettet med at 

udvikle metoder til at forebygge vold. Med særligt fokus på retningslinjer, handlepla-

ner og social kapital på arbejdspladsen. 

 I 2013 sætter vi blandt andet gang i et udviklingsforum om risikovurdering. Det 

gør vi, fordi mange efterspørger redskaber til at screene eller vurdere risikoen for, 

at der kan opstå voldsomme situationer. Nogle arbejdspladser, især på psykiatriom-

rådet, arbejder allerede med forskellige former for risikovurderingssystemer.

 Vi bidrager også som sparringspartnere, proceskonsulenter og undervisere i kom-

muner og organisationer, som sætter udviklingsarbejder i gang om voldsforebyg-

gelse og psykisk arbejdsmiljø.  

Brugerne i fokus
Et vigtigt udgangspunkt for SUS’ indsats er, også fremover, at medarbejdere og 

borgere har en fælles interesse i at forebygge og håndtere vold.

 En af de allervigtigste erfaringer, vi har gjort gennem årene, er, at hvis vi udeluk-

kende betragter voldsforebyggelse som en disciplin, der handler om at beskytte 

medarbejdere mod aggressive borgere, brugere og patienter, risikerer vi flere kon-

frontationer og mere vold. Det er afgørende at have fokus både på medarbejdernes 

sikkerhed og på at sikre borgere, patienter og brugere en god behandling og service.

 Vi er fortsat optaget af, hvordan vi bedst muligt kan inddrage brugerne i arbejdet 

med at forebygge vold. Vi vil i det hele taget gerne være klogere på, hvad der får 

borgere til at slå eller true medarbejdere. Derfor inviterer vi nu beboere fra botilbud 

for mennesker med udviklingshæmning og fra socialpsykiatrien til dialog: Hvad skete 

der? Hvad fik dig til at reagere, som du gjorde? Og hvordan kan vi undgå, at det sker 

igen? >>

Voldsforebyggelse og konflikthåndtering

SUS’ team på temaområdet

Bjarne Møller 

chefkonsulent, 

temachef

Birgitte Bækgaard 

Brasch 

konsulent

Maria Lincke 

Jørgensen 

chefkonsulent

Hvis vi udelukkende 

betragter volds-

forebyggelse som en 

disciplin, der handler 

om at beskytte 

medarbejdere mod 

aggressive borgere, 

brugere og patienter, 

risikerer vi flere  

konfrontationer og 

mere vold.

publikationer har SUS udgivet i årenes løb – bestil eller download dem på sus.dk.142

http://www.sus.dk
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Det arbejdede vi med i 2012

Arbejdspladslaboratorier: De gjorde noget ved volden
12 arbejdspladser inden for hjemmepleje, plejecentre og døgntilbud afsluttede i 2012 

et års målrettet arbejde med at forebygge og nedbringe vold og trusler på deres 

arbejdspladser. I udviklingsprojektet Arbejdspladslaboratorier I arbejdede de med 

sparring, processtøtte og undervisning fra SUS på at udvikle gode retningslinjer og 

handleplaner mod trusler og vold. Samt på at styrke den sociale kapital, som hand-

ler om at opnå øget tillid, samarbejdsevne og oplevelse af retfærdighed. 

 Arbejdspladserne fortæller om deres erfaringer i magasinet ’Vi gjorde noget ved 

volden’ og i fire små film fra projektet.

 Arbejdspladslaboratorier I var sat i gang af SUS’ projekt Vold som Udtryksform og 

blev gennemført i samarbejde med Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed.

 Læs mere på www.voldsomudtryksform.dk. 

 Finansiering: Beskæftigelsesministeriet.

Køge vil forebygge vold hos demente
Hvordan håndterer jeg det bedst, når fru Jensen ikke vil i bad? Hvad kan jeg gøre 

for, at hr. Nielsen ikke bliver urolig og vred over, at det bliver mørkt uden for? 

Udviklingsprojektet Vi vil – vi kan forebygge vold (2012-13) i Køge Kommune sætter 

fokus på trivsel for ældre borgere og medarbejdere på tre plejecentret i kommunen. 

 Projektet udspringer af medarbejdernes ønske til at blive bedre til at håndtere 

dilemmafyldte situationer og forebygge konflikter og vold. Målet er at udvikle den 

sociale kapital på de tre ældrecentret og at give hele personalegruppen øgede kom-

petencer til at håndtere konflikter og vold. En mindre gruppe ressourcepersoner 

(brobyggere) er med til at pege på, hvad der skal arbejdes med, og støtte de nye 

tiltag, der skal implementeres.   

 Finansiering: Forebyggelsesfonden.

Trivslen kom i front i Rødovre
Færre fremmødeforbud til borgerne og mindre sygefravær blandt frontmedarbej-

derne. Det er to af resultaterne fra projekt Trivsel i front, som medarbejderne i 

Rød  ovre Kommunes social- og psykiatriafdeling gennemførte i 2010-12 i samarbejde 

med SUS. 

 Projektet handlede om at forebygge vold og trusler for at skabe øget trivsel, 

tryghed og sikkerhed for personalet. Der var især fokus på at øge personalets kom-

petencer i forhold til kommunikation, konfliktløsning og mægling. 

 Finansiering: Forebyggelsesfonden.

Netværk for specialskoler
Vold og trusler er et stort problem på mange af landets specialskoler. Derfor etab-

lerede Branchearbejdsmiljørådene Undervisning & Forskning og Social & Sundhed i 

slutningen af 2012 et netværk om voldsforebyggelse for ti specialskoler. SUS fik til 

opgave – sammen med branchearbejdsmiljørådene – at etablere og drive netværket.   

 Skolerne mødes tre gange over et halvt år og får sparring, inspiration og faglige 

input til at forebygge vold og trusler. Arbejdet i netværket skal munde ud i en pjece 

med gode råd om voldsforebyggelse til andre specialskoler. 

 >>
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dansetrin tog SUS’erne i 2012 – de fleste til tangomusik.8.350

http://www.voldsomudtryksform.dk
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Det arbejdede vi med i 2012

Magasin: Kom volden i forkøbet
BAR FOKA, branchearbejdsmiljørådet Finans/Offentlig Kontor & Administration bad 

i 2012 SUS om at skrive teksten til et temahæfte om vold og voldsforebyggelse. 

Hæftet Kom volden i forkøbet giver inspiration til indsatsen med at forebygge vold 

og bringer blandt andet en række arbejdspladseksempler. Hæftet er til ledere, 

arbejdsmiljørepræsentanter og til medlemmer af SU/MED-udvalg.

 www.arbejdsmiljoweb.dk  

Relationer med resonans
Hvis ikke der er god kemi mellem mennesker, så hjælper hverken tid, kvalifikationer 

eller gode hensigter. Det er grundtanken bag et udviklingsprojekt, som SUS gennem-

fører sammen med socialpsykiatrien i Odense, Fredericia og Høje Taastrup Kom-

muner. 

 I socialpsykiatrien er det en udbredt opfattelse, at alle medarbejdere skal kunne 

give den samme kvalificerede støtte og hjælp til alle borgere. Det sker bare ikke altid 

i praksis, fordi ikke alle medarbejdere og borgere har lige god kemi.  

 Projekt Resonans – livgivende relationer i socialpsykiatrien sætter fokus på kva-

liteten af relationerne i dagligdagen på de socialpsykiatriske tilbud i de tre kommu-

ner. Relationer, der er afgørende både for medarbejdernes og borgernes trivsel. Ved 

at skabe grobund for mere livgivende relationer er det overordnede mål med pro-

jektet at skabe et bedre arbejdsmiljø for de ansatte.

 Finansiering: Forebyggelsesfonden. > |
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> Til indholdsfortegnelseSUS’ere skiftede kontorstol i 2012.11
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Herre i eget liv
Brugerindflydelse

Brugerperspektivet er gennemgående i alle SUS’  

projekter og indsatser. Vi har særligt fokus på at  

udvikle og implementere metoder til brugerindflydelse  

i den sociale praksis.

”Alle taler så meget om at give selv- og med bestemmelse til mennesker med 

udviklingshæmning. Men hvordan kan man give noget, de allerede har? Man skulle 

hellere lære dem at bruge det.”

 Ordene kommer fra Gitte Christensen fra Udviklingshæmmedes Landsforbund, en 

af SUS’ mangeårige samarbejdspartnere. Hun rammer hovedet på sømmet, når vi 

taler om brugerindflydelse for socialt udsatte og sårbare mennesker. Og hvorfor det 

– fortsat – er vigtigt at have fokus på det. Brugerindflydelse handler om basale men-

neskelige rettigheder som ligeværd, respekt og lige muligheder. 

 Brugerne bliver hørt i langt højere grad end tidligere, og begreber som empower-

ment, inklusion og deltagelse vinder frem. Men mange socialt udsatte og sårbare 

mennesker oplever stadig, at de er underlagt professionelles hjælp. En hjælp, der tit 

tager ud  gangs  punkt i de professionelles ideer om, hvad der er betydningsfuldt. 

Med arbejd er ne har ofte et stort ønske om at inddrage brugerne i højere grad, men 

mange er usikre på, hvordan de bedst gør det. Og det kan være svært at afgive 

faglighed og magt til at definere, hvad der er rigtigt og vigtigt for den, man skal 

hjælpe. >>

SUS’ere hjælper sociale opfindere fra idé til innovation i Social+.

SUS har udviklet et elektronisk 

brugerindlydelsesindeks – BINDEKS  

– www.bindeks.dk

Som en del af projekt Platform for  

brugerindflydelse har vi uddannet en  

gruppe brugerindflydelsesguider.  

Book en guide på brugerindflydelse.dk 
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Brugerindflydelse

SUS’ team på temaområdet

Bernhard Jensen 

udviklingschef

Bodil Pugholm 

Andersen  

projektmedarbejder 

Maria Trangbæk 

Ahrensburg 

konsulent

Sussi Maack 

chefkonsulent

Tina Hjulmann 

Meldgaard 

konsulent

Lokomotiv for brugerindflydelse
Socialt Udviklingscenter SUS har i mange år været lokomotiv for at fremme bruger-

indflydelse på socialområdet og få brugerindflydelsen bredt ud i praksis. Vi har i 

vores aktiviteter et markant fokus på at understøtte udvikling af brugerindflydelse.  

Vi har gennemført metodeudviklingsprojekter med særligt fokus på brugerindflydel-

se. Vi har udviklet evalueringsmetoden KUBI, KvalitetsUdvikling gennem Bruger Ind-

flydelse, og brugerindflydelsesindekset BINDEKS.

 I 2012 etablerede vi med støtte fra Helsefonden og Det Obelske Familiefond et 

treårigt projekt Platform for brugerindflydelse. Projektet udvikler, tester og resultat-

vurderer metoder til at arbejde med brugerindflydelse og spreder metoderne, så de 

får liv i praksis. Arbejdet sker i tæt samarbejde med professionelle og brugerorgani-

sationer.

Mål brugerindflydelsen og sæt i gang
Hvad skal der til for, at det lykkes at arbejde med brugerindflydelse? Det er vores 

erfaring, at brugerindflydelse kræver tid, nærvær og mod til at gå ny veje. Og så er 

det vigtigt at tage individuelle hensyn.

 En måde at sætte gang i arbejdet i praksis i bo- og dagtilbud kan være at tage 

en pejling på brugerindflydelsen. Det kan man gøre med brugerindflydelsesindekset 

BINDEKS, et elektronisk spørgeskema. BINDEKS skaber ikke i sig selv øget brugerind-

flydelse, men det giver et øjebliksbillede af, hvordan henholdsvis medarbejdere, 

ledere og brugere oplever brugerindflydelsen på stedet. Og det kan være afsæt for 

at sætte en snak og en udvikling i gang.  

 Ved at sætte brugerindflydelse på dagsordenen er vi med til at understøtte, at 

socialt udsatte og sårbare mennesker får mulighed for at udfolde deres ressourcer 

og virkeliggøre deres egne drømme og visioner. Det giver god mening både for den 

enkelte og for samfundet. Brugerindflydelse giver langt højere livskvalitet og egen-

mestring. Og når brugerne kan mere, bliver det – i hvert fald nogle gange – billigere 

for kommunen.

 >>

Ved at sætte bruger-

indflydelse på dags-

ordenen er vi med til 

at understøtte, at 

socialt udsatte og 

sårbare mennesker  

får mulighed for at 

udfolde deres  

ressourcer og  

virkeliggøre deres  

egne drømme og 

visioner.

nye lege fandt vi på i årets løb.27

http://www.bindeks.dk
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Det arbejdede vi med i 2012

Platform for brugerindflydelse
Platform for brugerindflydelse (2012-14) er ’paraply’ for en række aktiviteter med det 

fælles formål at udvikle og implementere metoder til brugerindflydelse for socialt 

udsatte og sårbare børn og voksne. Projektet:

- Uddanner medarbejdere og brugere som brugerindflydelsesguider, der tager ud 

og holder workshops mv. om brugerindflydelse.

- Tilbyder rådgivning og sparring til medarbejdere og brugere.

- Har sammen med UCN Nordjylland udviklet et uddannelsesmodul om brugerind-

flydelse, som kan bruges på pædagoguddannelsen og socialrådgiveruddanelsen.  

- Har sat gang i et forløb, hvor brugere og medarbejdere fra seks organisationer 

udvikler og afprøver nye metoder til brugerindflydelse.

- Formidler erfaringer via hjemmesiden brugerindflydelse.dk

Finansiering: Helsefonden og Det Obelske Familiefond.

Når beboerne sætter dagsordenen
Sammen med Billund og Kolding Kommuner afsluttede SUS i 2012 udviklingsprojektet 

Når beboerne sætter dagsordenen. Medarbejdere og beboere fra 21 botilbud for 

mennesker med udviklingshæmning i de to kommuner var i projektet med til at 

udvikle metoder til at skabe øget brugerindflydelse. De satte spot på en række 

temaer som kærlighed, mad, nærvær, bolig, fritid og en teknologisk verden. 

Projektet har udgivet et inspirationskatalog til andre botilbud. 

 Læs mere og se filmklip fra projektet på Socialstyrelsens hjemmeside Boliv. 

 Finansiering: Socialstyrelsen.

Hils på en der ikke er som folk er flest … 
… sådan lød opfordringen fra Preben, Rie, Johnny, Maria, Pia, Lars, Lars og Steen, 

som i 2012 var med SUS på Folkemøde på Bornholm for at skabe opmærksomhed 

om brugerindflydelse for socialt udsatte og sårbare mennesker. Fra fire skure på 

pladsen inviterede brugerne til at ’hilse på’ og delte visitkort ud til politikere og hr. 

og fru Danmark. På Ries visitkort stod der fx: tidligere jurastuderende, ulandsfrivillig, 

handicappet (AMC og sclerose) og sportsudøver.  

 Tanken bag? Ingen mennesker er kun ’sindslidende’ ’udviklingshæmmet’ eller 

’handicappet’. Alle har mange sider 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. 

 Se en film fra eventen på kanalSUS på YouTube.

 Finansiering: Helsefonden og Det Obelske Familiefond. Eventen var en del af 

projekt Platform for brugerindflydelse. 

Hjemløse som ambassadører for brugerindflydelse 
Hvordan står det til med brugerindflydelsen på bostedet? Det kan brugerindflydel-

sesindekset BINDEKS give en pejling på. 

 BINDEKS er et elektronisk spørgeskema udviklet af SUS til bosteder for hjemløse 

og mennesker med sindslidelse. Indekset kan måle og vise, hvordan henholdsvis 

beboere, medarbejdere og ledere oplever brugerindflydelsen på en række områder 

som husregler, aktiviteter, personalestøtte, mad og medicin. 

 For at udbrede kendskabet til redskabet har SUS og de hjemløses landsorganisa-

tion SAND uddannet en lille gruppe ’superbrugere’ fra SAND. De skal fungere som 

ambassadører for BINDEKS ude på bostederne.

www.bindeks.dk
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Brugerindflydelse

’julekalenderstjerner’ delte SUS’ 4 julechecks ud i 2012.4 > Til indholdsfortegnelse

http://www.brugerindflydelse.dk
http://www.servicestyrelsen.dk/handicap/bolig/bo-liv-hjemmeside-pa-botilbudsomradet
http://www.youtube.com/watch?v=6qIexFR8be0
http://www.bindeks.dk


Projekter i 2012
SUS

Afdækning af social it på botilbud

Aktive hænder – et projekt for førtidspensionister

BINDEKS måler brugerindflydelsen

Børn som pårørende

Børn- og unge-netværk

Den koordinerende kontaktperson

Erfaringsformidling i Sommerferiepuljen

Film og web til unge

Forebyggelse og tidlig opsporing i Rudersdal

Fremskudt sagsbehandling

Fremtidslab.Næstved

Hjemmeside om misbrug og sindslidelse

Konsulentbistand til foreningen Børn og Familier

Koordination og faglighed i sagsbehandlingen

Mikrolån til socialt udsatte

Monitorering af Familiecenter Ilulissat

Netværk – Sådan!

Når beboerne sætter dagsordenen

Platform for brugerindflydelse

Resonans – den livgivende relation

Undersøgelse af samarbejde og koordination om mennesker

med sindslidelse og misbrug

Samarbejde om mennesker med sindslidelse og misbrug

Seksualpolitik på specialskoler

Selvhjælp kun for mænd

Social it til mennesker med handicap

Socialt udsatte grønlændere i Danmark

Trivsel i front i Rødovre

ULF’s Seksualrådgivning

ULF Vennetjenester

Vi vil – vi kan forebygge vold

VOKS – Viden og Kvalitet i Skolen

Vold som Udtryksform

Hertil kommer en lang række mindre projekter og konsulentopgaver.

Socialt Udviklingscenter SUS   |  Årsberetning 2012

 Links

20

kopper kaffe drak SUS’erne sidste år.28.871

http://www.sus.dk/projekter/afdaekning-af-social-it/
http://www.sus.dk/projekter/aktive-haender-et-projekt-for-fortidspensionister/
http://www.sus.dk/projekter/bindeks-maler-brugerindflydelsen/
http://www.sus.dk/projekter/born-som-parorende/
http://www.sus.dk/projekter/born-og-unge-netvaek/
http://www.sus.dk/projekter/den-koordinerende-kontaktperson/
http://www.sus.dk/projekter/erfaringsopsamling-i-sommerferiepuljen/
http://www.sus.dk/projekter/film-og-web-til-born-og-unge-med-sindslidende-foraeldre/
http://www.sus.dk/projekter/forebyggelse-og-tidlig-opsporing-i-rudersdal-kommune/
http://www.sus.dk/projekter/fremskudt-sagsbehandling-for-mennesker-med-sindslidelse/
http://www.sus.dk/projekter/fremtidslab-naestved/
http://www.sus.dk/projekter/hjemmeside-om-sindslidelse-og-misbrug/
http://www.sus.dk/projekter/konsulentbistand-til-foreningen-born-og-familier/
http://www.sus.dk/projekter/koordination-og-faglighed-i-sagsbehandlingen/
http://www.sus.dk/projekter/mikrolan-til-socialt-udsatte/
http://www.sus.dk/projekter/netvaerk-sadan/
http://www.sus.dk/projekter/nar-beboerne-saetter-dagsordenen
http://www.sus.dk/projekter/platform-for-brugerindflydelse/
http://www.sus.dk/projekter/resonans_den_livgivende_relation/ 
http://www.sus.dk/projekter/samarbejde-om-mennesker-med-sindslidelse-og-misbrug
http://www.sus.dk/projekter/samarbejde-om-mennesker-med-sindslidelse-og-misbrug
http://www.sus.dk/projekter/samarbejde-om-mennesker-med-sindslidelse-og-misbrug/
http://www.sus.dk/projekter/seksualpolitikker-pa-specialskoler/
http://www.sus.dk/projekter/selvhjaelp-kun-for-maend/ 
http://www.sus.dk/projekter/social-it/
http://www.sus.dk/projekter/socialt-udsatte-gronlaendere-i-danmark
http://www.sus.dk/projekter/trivsel-i-front/
http://www.sus.dk/projekter/ulfs-seksualradgivning/
http://www.sus.dk/projekter/ulf-vennetjenester/
http://www.sus.dk/projekter/vi-vil-vi-kan-forebygge-vold/
http://www.sus.dk/projekter/voks-viden-og-kvalitet-i-skolen/
http://www.sus.dk/projekter/vold-som-udtryksform/


– sådan cirka – klikker hver måned ind på sus.dk for at læse om vores arbejde og ydelser. 2.500
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SUS 20 år
Jubilæum
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Den 1. februar 2012 fyldte SUS 20 år. Det fejrede vi med en fest i 

Filmhuset sammen med vores samarbejdspartnere. Michael Meyerheim 

styrede os igennem talkshowet Vingesuset, og SUS havde produceret 

en udstilling med nedslag i vores historie.



Platform for 
  sociale opfindelser

Social+

I 2012 lancerede SUS en landsdækkende platform 

for sociale opfindelser, Social+. 

Social+ hjælper sociale opfindere fra idé til social innovation. I løbet af 2012 har 

Social+ blandt andet været vært for en konference om social innovation i Europa og 

arrangeret Social+ Camps, hvor deltagerne udvikler sociale opfindelser. 

 I samarbejde med bl.a. DANSIC, KPH og Afsnit I har Social+ formidlet metoder og 

værktøjer til sociale opfindelser. Ikke mindst har Social+ i samarbejde med det  

globale Social Innovation eXchange taget initiativ til SIX Nordic, som er et netværk 

for sociale innovatører i Norden.

bogstaver udtrykker SUS’ værdi: Vi gør det, vi brænder for.

Social+ arbejder med:

• At indsamle og producere viden  

om sociale opfindelser og social  

innovation.

• At bringe innovative folk sammen  

på tværs af sektorer.

• At gå i dialog med beslutningstagere, 

fonde og medier.

Social+ er etableret med støtte fra 

VELUX FONDEN i samfinansiering med 

VILLUM FONDEN. 

 

Læs mere på www.socialeopfindelser.dk.      
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Social+ er

Andreas Hjorth 

Frederiksen 

leder 

Anne Sørensen  Bernhard Jensen  Bjørn Frost 

 

Elisabeth Mamsen 

praktikant 

Mette Grønbæk 

Rasmussen 

praktikant

http://www.socialeopfindelser.dk


Viden ud af huset
Formidling

En håndbog om mikrolån til arbejdsledige, temamøder 

om voldsforebyggelse på arbejdspladsen, oplæg om 

social it på konferencer og messer. Vi deler gerne 

vores viden – ad mange forskellige kanaler. 

Formidling er en vigtig del af SUS’ arbejde. Vi formidler viden fra vores projek-

ter og indsatser gennem rapporter, nyhedsbreve, metodehæfter, film, hjemmesider 

og sociale medier: Facebook, LinkedIn og YouTube.

 Vi arbejder for, at vores viden og resultater når bredt ud, også til aviser, tv, radio 

og fagblade mv. I 2012 var det især SUS’ arbejde med mikrolån til socialt udsatte, 

vores undersøgelse af mennesker med udviklingshæmning og kræft, projekt 

Seksual  politik på specialskoler og vores nye selvstændige afdeling Social+, der havde 

mediernes interesse.

 Vi deler også vores viden på temadage, netværks- og dialogmøder. Og SUS’ 

ledelse og konsulenter holder oplæg og workshops ’ud af huset’ på andres konfe-

rencer, arrangementer og messer. Både i Danmark og udlandet. 

sus.dk i nyt look
Sus.dk er en vigtig formidlingskanal. Her kan du læse om vores indsatsområder, 

projekter og ydelser, finde nyheder, gå på opdagelse i videobiblioteket og bestille 

eller downloade publikationer og film. Som noget nyt blogger SUS’ konsulenter på 

skift om emner, de brænder for. Hjemmesiden blev redesignet i 2012.  

SUS-Nyt – fra papir til elektronisk
En af vores formidlingskanaler er nyhedsbrevet SUS-Nyt. I 2012 sendte vi tre numre 

af nyhedsbrevet ud på tryk eller som en digital version. Fra 2013 nedlægger vi papir-

udgaven, og SUS-Nyt bliver fremover et e-mail-nyhedsbrev, der lander i indbakken 

hver anden måned.

 

følger SUS på Facebook, vil du også have nyt fra SUS i din ’strøm’?

Afdækning af social IKT i Danmark.
Afsluttende rapport
Rapport over en landsdækkende afdækning af 

arbejdet med social IKT på handicapområdet. 

Brugerindflydelse på dagsordenen
Et inspirationskatalog om bruger indflydelse i 

tilbud til mennesker med udviklingshæmning.

Evaluering af ULFs seksual rådgivning
Evaluering af Udviklingshæmmedes 

Landsforbunds seksualrådgivning  

(2009-2012).

Evalueringsrapport: 
Projekt mikrolån 2.0

Mikrolån – for arbejdsledige 
i Danmark. Principper, 
forudsætninger og metoder 
En håndbog med inspiration til kommuner,  

der ønsker at arbejde med mikrolån til 

arbejdsledige. 

Når din pårørende er blevet 
ramt på sit arbejde
Pjece med gode råd til pårørende  

til ansatte, som har været udsat for  

psykisk eller fysisk vold på arbejds pladsen.

Projekt implementering af ny 
teknologi. 11 casestudier 
Casestudier fra fem bomiljøer, der har  

deltaget i SUS’ projekt Implementering  

af teknologi til mennesker med handicap. 

Vi gjorde noget ved volden
Erfaringer fra 12 arbejdspladsers  

målrettede indsats for at forebygge  

vold – og voldens skadevirkninger.

Nyhedsbrevet Job Uden Vold (6 nr.)
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Udgivelser i 2012
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Karen Thougård Pedersen

Kommunikationskonsulent

http://www.sus.dk
http://www.sus.dk/udgivelser/afdaekning-af-social-ikt-i-danmark-afsluttende-rapport/
http://www.sus.dk/udgivelser/afdaekning-af-social-ikt-i-danmark-afsluttende-rapport/
http://www.sus.dk/udgivelser/brugerindflydelse-pa-dagsordenen/
http://www.sus.dk/udgivelser/evaluering-af-ulfs-seksualradgivning
http://www.sus.dk/udgivelser/evalueringsrapport-projekt-mikrolan-2-0/
http://www.sus.dk/udgivelser/evalueringsrapport-projekt-mikrolan-2-0/
http://www.sus.dk/udgivelser/mikrolan-for-arbejdsledige-i-danmark-principper-forudsaetninger-og-metoder/
http://www.sus.dk/udgivelser/mikrolan-for-arbejdsledige-i-danmark-principper-forudsaetninger-og-metoder/
http://www.sus.dk/udgivelser/mikrolan-for-arbejdsledige-i-danmark-principper-forudsaetninger-og-metoder/
http://www.sus.dk/udgivelser/nar-din-parorende-er-blevet-slaet-pa-arbejde/
http://www.sus.dk/udgivelser/nar-din-parorende-er-blevet-slaet-pa-arbejde/
http://www.sus.dk/udgivelser/projekt-implementering-af-ny-teknologi-11-casestudier/
http://www.sus.dk/udgivelser/projekt-implementering-af-ny-teknologi-11-casestudier/
http://www.sus.dk/udgivelser/vi-gjorde-noget-ved-volden/
www.voldsomudtryksform.dk
http://www.facebook.com/sus.dk


Hvordan ved vi, at vi gør   
   det rigtige for dem, 
der har det svært?

SUS-blog

I ønsket efter at gøre det bedste for de mest udsatte 

danskere, søger vi hele tiden viden om, hvad der virker 

bedst. Men i jagten på nye metoder risikerer vi at 

overse, at det, vi gør i dag, måske virker lige så godt 

som nye evidensbaserede programmer. Eller bedre.  

Vi ved det ikke med sikkerhed.

Vi vil så gerne gøre det godt. Gøre det rigtige. Så folk på kanten af arbejdsmar-

kedet får den rette støtte til at blive selvforsørgende. Så den udviklingshæmmede 

kvinde får et værdigt liv, og manden med alkoholmisbrug bliver tørlagt. Og så danske 

børn får de basale faglige kompetencer, vi ved er vigtige, for at de en dag finder 

fodfæste i voksenlivet og på arbejdsmarkedet. Også selvom de bor på en døgninsti-

tution og ikke hjemme hos deres mor og far.

Effekt og evidens
Der er i disse år stort fokus på, at vi skal kunne teste og måle foranstaltninger og 

indsatser af alle typer. Formålet er at se, om det, vi gør for at hjælpe udsatte men-

nesker i Danmark, virker. Kort sagt om der er en effekt. En effekt kan i denne sam-

menhæng forstås som den forskel, en indsats gør, for eksempelvis et barn anbragt 

uden for hjemmet, set i forhold til hvordan hun ville have haft det, hvis hun var 

blevet boende hjemme hos sine forældre. Effekten er kort sagt den betydning, ind-

satser har. Eller det vil sige: Effekter er betydning, vi håber, indsatser har. For det 

er svært at måle effekt.

 Det kan være svært at måle omsorg og livskvalitet. Måske det er årsagen til, at 

mange politikere og forskere, bare for at nævne nogle, i dag har et særligt øje på 

de såkaldte evidensbaserede programmer. Evidensbaserede programmer er en fæl-

lesbetegnelse for veldokumenterede og gennemtestede indsatser, der har vist sig 

at virke positivt for målgruppen. Samtidig er tommelfingerreglen, at evidensbase-

rede programmer består af velbeskrevne metoder og fremgangsmåder, der eksem-

pelvis gør det muligt at overføre et program fra et land til et andet. Mere eller 

mindre præcist.

 Ofte er disse programmer testet i udlandet, USA eksempelvis. Det er de blandt 

andet fordi, man i udlandet har arbejdet med denne tilgang til det sociale arbejde i 

længere tid, end vi har i Danmark. For os herhjemme er det derfor nærliggende, hvis 

ikke næsten en etisk forpligtigelse, at skele til de erfaringer, udlandet har gjort sig 

med konkrete indsatser, der ser ud til at virke.

 >>

På sus.dk blogger SUS’ konsulenter 

på skift om, hvad de brænder for  

– om udfordringer og muligheder  

i arbejdet med at skabe bedre livsvilkår 

for socialt udsatte mennesker.

Indlægget her er skrevet af konsulent 

Sofie Stage.

Sofie Stage 

konsulent
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SUS’ere er vilde med heavy metal.4

http://www.sus.dk/blogs
http://www.sus.dk/blogs


(mindst) organisationer, kommuner, ministerier, 

institutioner m.fl. samarbejdede vi med sidste år.120
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Fra Texas til Tårnby
Men hvordan ved vi, om en testet indsats, et evidensbaseret program eksempelvis, 

virker bedre end det, der allerede bliver gjort, men som endnu ikke er testet? Altså 

groft sagt, om det, der er testet til at virke godt i Texas, virker bedre end det, der 

allerede bliver gjort i Tårnby Kommune? Hvad nu, hvis det der allerede bliver gjort, 

faktisk er bedre?

 Jeg mener, vi står i et dilemma, når vi skal prioritere mellem indsatser, der alle-

rede er undersøgt, og indsatser, som ikke er undersøgt, men som vi bruger i dag. 

Samme dilemma ser jeg i forhold til at prioritere mellem indsatser, der er lette at 

måle, og indsatser, der er svære at måle. Vi skal passe på med ikke at erstatte 

nuværende praksis bare fordi, den endnu ikke er testet. Og vi skal ikke tro, at alt 

kan testes lige præcist. Der er brug for redskaber til at dokumentere, hvad der på 

nuværende tidspunkt bliver gjort. Ikke mindst for at undgå, at vi erstatter gode 

indsatser med nye indsatser, blot fordi de nye er testede og dokumenterede.

VOKS – Metodeudvikling for anbragte børn
Hvordan får vi så viden om effekten af nuværende praksis? Hvordan kan vi menings-

fuldt dokumentere og teste det, vi allerede gør? I Socialt Udviklingscenter SUS 

arbejder vi blandt andet på at udvikle metoder, der gør det nemmere for praktikere 

at få viden om, hvad der bliver gjort, og viden om effekten af indsatserne. I et af 

vores projekter forsøger vi at bidrage til, at vi som samfund kan blive bedre til at 

hjælpe anbragte børn til at klare sig godt i skolen. Det gør vi ved at se på, hvad der 

i dag bliver gjort på en døgninstitution, for at de børn, der bor der og går i den til-

knyttede specialskole, kan blive gode til at læse, skrive og regne.

 Projektet hedder VOKS (Viden Og Kvalitet i Skolen). Det er TrygFonden, der har 

taget initiativ til projektet, fordi anbragte børn klarer sig dårligere i skolen sammen-

lignet med deres jævnaldrende. Og nok dårligere end de burde. For forskning viser, 

at anbragte børns kognitive niveau er på højde med alle andres.

 I forsøget på at bidrage til at forbedre anbragte børns skolegang har vi med VOKS 

udviklet et it-baseret måleprogram. I måleprogrammet kan personalet systematisk 

holde øje med, hvad der bliver gjort for børnene, samtidig med at de kan vurdere 

børnenes faglige niveau og trivsel. Vores håb er, at personalet gennem den viden 

kan få yderligere fokus på, hvad der virker bedst for det enkelte barn.

Ser på den nuværende praksis
VOKS adskiller sig fra de evidensbaserede programmer, fordi vi har fokus på, hvad 

der bliver gjort på nuværende tidspunkt. Som med de evidensbaserede programmer 

håber vi også at kunne se en effekt af det, der bliver gjort for anbragte børns sko-

legang. I første omgang er vi dog tilbageholdende med at udpege effekter. Selvom 

effektterminologien har en tendens til at åbne døre – og pengekasser.

 På den korte bane kan vi nemlig ikke sige noget om effekten af det, skolen gør. 

For årsagen til, at et barn eksempelvis klarer sig bedre i dansk, kan være meget 

andet end for eksempel en times lektiehjælp om eftermiddagen. Det er svært at se 

isoleret på en indsats og være sikre på, at en given forskel i det faglige niveau skyl-

des skolens indsatser. Der er dog statistiske kneb, der kan bringe os et skridt på 

vejen mod at kende effekten af indsatserne, og på sigt er vi med VOKS åbne for at 

se på, om vi kan måle effekter.

 I en økonomisk trængt tid er det nærliggende for beslutningstagere at prioritere 

indsatser, forskning har vist, virker, frem for eksisterende metoder, der endnu ikke 

har dokumenteret effekt. Det er synd, hvis nuværende praksis er god – eller bedre. 

Blandt andet af den årsag bør vi arbejde på, hvordan vi bedst dokumenterer den 

værdifulde erfaringsbaserede viden, vi har i Danmark.

 > |

> Til indholdsfortegnelse
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Vi skal passe på med 

ikke at erstatte

nuværende praksis 

bare fordi, den endnu 

ikke er testet. Og vi 

skal ikke tro, at alt kan 

testes lige præcist. 



”…  Ligesom i LEGO udgør leg i SUS et synligt artefakt. Straks man træder ind af døren, bliver man mødt af en hinkerude og 

en klatrevæg. I det store mødelokale finder man på bordet en kasse med legeideer og sjove illustrationer på væggene fra såvel 

nogle af de interne som eksterne procesforløb, som SUS har haft andel i. På toilettet er der skiftende installationer, der forundrer, 

forstyrrer og signalerer stor opfindsomhed. Noget der er med til at understøtte det kreative miljø i huset og sprede stor glæde. 

På hjemmesiden skriver de: ’Vi bruger gerne leg som kreativ motor’. Legen kommer på den måde både til udtryk som synlige arte-

fakter og en reel skueværdi som i LEGO, men i SUS eksisterer der tillige en grundlæggende antagelse, at leg for voksne er godt. 

 SUS bruger således legen både eksternt i sin branding og i deres opgaveløsninger, men de definerer og opfatter sig også som 

værende en legende organisation, hvilket har vist sig at have en radikal betydning for organisationen 

internt. 

  I forhold til legens eksterne rolle, bruges den aktivt i relation til deres samarbejdspartnere, hvor den 

inddrages på forskellig vis fra konsulent til konsulent og situationen til situation. Det vil sige, der ligger 

altid forudgående vurderinger og en større planlægning til grund for de forløb, hvor man som SUS-

konsulent trækker legen med ind. Gennem de ca. fem år SUS strategisk har arbejdet med at udvikle sig 

til at være en legende organisation og dermed fået legen integreret i det daglige arbejde, har SUS skabt 

et arsenal af lege, som de i dag trækker på, hvilket de selv ser som afgørende for det stadie, de er nået 

til.”

Ann Charlotte Thorsted: Den legende organisation – Når livet leger med os. L&R Business, 2013.

En legende 
   organisation

SUS

Legeforsker Ann Charlotte Thorsted, der har skrevet ph.d. om leg i LEGO, har 

kastet et ’antropologisk’ blik på SUS og vores legegén. I sin nye bog ’Den legende 

organisation – når livet leger med os‘, beskriver hun, hvordan de to organisationer 

LEGO og SUS bringer legen i spil og bruger den til at udvikle både organisation og 

forretning. Her er et uddrag fra bogen:

rugbrød bagte SUS’ udviklingschef og chef-brødbager i 2012.

I SUS leger vi og har det sjovt, 

men vi leger ikke kun for sjov. Vi har 

nemlig opdaget, at legen gør os mere 

dristige i vores arbejde med social 

innovation og sociale opfindelser. 

Og det at lege har givet os større 

arbejdsglæde. 
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Ann 
Charlotte 
Thorsted

LEGENDE
ORGANISATION
DEN

Når livet leger med os

L&R  BUS INESS



Medarbejdere
Socialt Udviklingscenter SUS

SUS har et godt team 

af højt kvalificerede medarbejdere.

Klik her for e-mails.

numre af nyhedsbrevet SUS-Nyt sendte vi ud sidste år. 

Fra 2013 bliver SUS-Nyt elektronisk – bestil det på sus.dk.
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Ledelse

Sekretariat

Per Holm 

direktør  

Elsebeth Kirk Muff 

vicedirektør 

Bernhard Jensen 

udviklingschef

Jesper Henriksen 

projektchef 

Karin Toft-

Christensen 

chefsekretær

Karin Toft-

Christensen 

sekretariatsleder 

Bente Folke 

Andersen 

sekretær 

Emma Moldt 

kontormedhjælper 

Ole Rønn 

regnskabschef

Viera Knipschildt 

regnskabs-

medarbejder

Johannes Holm 

Rasmussen  

it-special-

konsulent

Konsulenter og projektmedarbejdere

Bernhard Jensen 

udviklingschef 

Birgitte Bækgaard 

Brasch 

konsulent 

Bjarne Møller 

chefkonsulent 

Bodil Pugholm 

Andersen 

projekt-

medarbejder  

Elsebeth Kirk Muff 

vicedirektør  

Jesper Henriksen 

projektchef 

http://www.sus.dk/medarbejdere/
http://www.sus.dk
http://www.sus.dk/medarbejdere/
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Konsulenter og projektmedarbejdere fortsat...

Studentermedarbejdere

Karen Thougård 

Pedersen 

kommunikations-

konsulent 

Kasper Nizam 

chefkonsulent 

Louise Boye 

Larsen 

konsulent 

Maria Lincke 

Jørgensen 

chefkonsulent 

Maria Trangbæk 

Ahrensburg 

konsulent 

Sofie Stage 

konsulent 

Sussi Maack  

chefkonsulent 

Tina Hjulmann 

Meldgaard

konsulent

Joanna Gulløv 

Widing 

Laura Steenbuch 

Krabbe 

Maja Østergaard 

Hansen

Oskar Enghoff Signe Groth 

Andersson

Farvel og tak til ...

I 2012 sendte vi ni SUS’ere videre til nye udfordringer:

Anders Dahl Krabbe, praktikant i Social+ 

Gunvør Munch, specialkonsulent

Ida Lindebjerg Christensen, studentermedarbejder

Kirsten Reiche Sørensen, kontormedhjælper

Maja Lindemann Sørensen, projektmedarbejder

Mathilde Torp Carlsen, praktikant i Social+

Nick Greve Hansen, konsulent 

Pauline Hagensen, specialkonsulent

Puk Draiby, chefkonsulent

Social+

Andreas Hjorth 

Frederiksen 

leder 

Anne Sørensen Bernhard Jensen Bjørn Frost 

 

Elisabeth Mamsen 

praktikant 

Mette Grønbæk 

Rasmussen 

praktikant

> Til indholdsfortegnelsepush poems skrev vi i 2012.11



Samarbejdspartnere  
   2012-13

SUS

SUS samarbejder med et bredt netværk af offentlige, private og frivillige 

– orgsanisationer, institutioner, kommuner, styrelser, ministerier og fonde. 

Abilia Aps

Alexandra Instituttet a/s

Apple Danmark

Arbejdsmarkedsstyrelsen

BAR FOKA

BAR SoSu

BAR U+F

Beskæftigelsesministeriet

Bikuben Fonden

Billund Kommune

Børn og Familier

Center for seksuelt misbrugte

Center for Socialt Entreprenørskab, RUC

COK

Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, 

 Aarhus Universitet

Danske Handicaporganisationer

De Grønlandske Huse

Det Obelske Familiefond

Det Sociale Netværk

Egtmont Fonden

Esbjerg Kommune

Forebyggelsesfonden

Foreningen Grønlandske Børn

Fredericia Kommune

Frederiksbergcenteret

Frederiksberg Kommune

FriSE

Frivilligcenter Furesø

Frivilligcenter Næstved

Gentofte Kommune

Gladsaxe Kommune

Gribskov Kommune

Helsefonden

Horsens Kommune

Huset Venture

Høje Taastrup Kommune

IBM Danmark

IT-Universitetet i København

KFUM’s Sociale Arbejde

Kofoeds Skole, Grønlænderafdelingen

Kolding Kommune

Københavns Kommune

Køge Kommune

Landsforeningen LEV

Landsforeningen SIND

Linien – Når sindet gør ondt

NIRAS A/S

Næstved Kommune

Odense Kommune

Professionshøjskolen UCC

ProReact

Rambøll

Region Hovedstaden

Region Sjælland

Rudersdal Kommune

Rødovre Kommune

SAND, de hjemløses landsorganisation

SUMH, Sammenslutningen af 

 Unge med Handicap

Social- og Integrationsministeriet

Socialpædagogerne Landsforbund

Socialstyrelsen

Svendborg Kommune

TrygFonden

UCN Nordjylland

ULF, Udviklingshæmmedes Landsforbund

ULF Ungdom

Vejle Kommune

Ventilen Danmark

VELUX FONDEN

Videnscenter for Arbejdsmiljø

VILLUM FONDEN

Voksne for Barn, Norge

Aalborg Kommune

Aarhus Kommune

personer udgør SUS’ lederteam.
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> Til indholdsfortegnelse

En række bomiljøer i 

projekt Social it til mennesker  

med handicap.

Mere end 40 bosteder, 

plejehjem, institutioner m.fl.  

samt en række organisationer 

og kommuner i projekt  

Vold som Udtryksform

Hertil kommer en lang 

række enkeltpersoner.



Medlemmer 
   og bestyrelse

Socialt Udviklingscenter SUS’
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Socialt Udviklingscenter SUS er organiseret som en almennyttig forening.  

Medlemmerne er kommuner, institutioner og organisationer på det sociale område.

Medlemmer
Ballerup Kommune

Boligselskabernes Landsforening

Dansk Psykologforening

Dansk Socialrådgiverforening

Danske Handicaporganisationer

Det Europæiske Hus

Ergoterapeutforeningen

FOA – Fag og Arbejde

Foreningen af social-, sundheds- og arbejdsmarkedschefer  

 i Danmark

HK/Kommunal

KFUM’ s Sociale Arbejde

Kirkens Korshær

Københavns Kommune

Landsforeningen for Socialpædagoger

Landsforeningen LEV

Landsforeningen SIND

SUMH, Sammenslutningen af Unge med Handicap

Socialpolitisk Forening

Socialpædagogerne

ULF, Udviklingshæmmedes Landsforbund

ULF Ungdom

Bestyrelse
Ole Pass (formand)

Formand for Foreningen af social-, sundheds- og arbejdsmar-

kedschefer i Danmark

Stig Langvad (næstformand)

Formand, Danske Handicaporganisationer

Marie Sonne

1. næstforbundsformand, Socialpædagogernes Landsforbund

Tage Jensen

Konsulent, Boligselskabernes Landsforening

Ingelise Svendsen

Landsforeningen SIND, formand for Vestsjællands Kreds

Per Støve

HK/Kommunal, formand for socialpolitisk udvalg

Jens Elmelund

Direktør, Københavns Kommune

Sytter Kristensen

Formand, Landsforeningen LEV

Louise Boye Larsen

Konsulent, Socialt Udviklingscenter SUS 

(medarbejderrepræsentant) 

1.  suppleant Jens Folkersen, FOA – Fag og Arbejde

2.  suppleant Niels Christian Barkholt, 

 Dansk Socialrådgiverforening

> Til indholdsfortegnelsebestyrelsesmøder holdt SUS’ bestyrelse i 2012.4


