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25 ÅR OG STILL GOING STRONG
Et af de helt store højdepunkter i 2017 var fejringen af 
SUS´ 25 års fødselsdag: Et jubilæum, som vi på alle 
måder er stolte af. Stolte over alle de mange projekter 
og akMviteter, vi har gennemført sammen med og Ml 
gavn for udsaNe og sårbare grupper i det danske samfund. 
Og stolte over, at det er lykkedes os at udfolde vores 
mission og værdier om at skabe bedre livsvilkår og 
livskvalitet for udsaNe borgere på et nonprofit grundlag. 

Jubilæet fejrede vi i august i Arbejdermuseets festsal. Her 
samlede vi rigMg mange af vores gode samarbejds-
partnere, Mdligere kolleger og andre venner af huset Ml 
en festlig dag. Se et lille filmisk indtryk fra dagen.

AFSÆT i MENNESKERS DRØMME OG VISIONER
Vi har aNer ha\ et år med et meget højt akMvitetsniveau 
- med opfindelser, beskrivelser, udvikling, gennemførelse
og implementering af mere end 50 projekt- og
konsulentopgaver. Vi har arbejdet med relaMonel velfærd,
med collecMve impact og med forebyggelse af vold og
trusler. Vi har ha\ flere projekter på civilsamfunds- og
frivillighedsområdet. Vi har arbejdet med social IT og
sociale eksperimenter – og meget mere.

Der er desværre stadig rigMg meget, der bør gøres. Alt 
for mange sårbare og udsaNe mennesker, mennesker med 
handicap, med psykiske lidelser, hjemløse, flygtninge og 
indvandrere, udsaNe børn og unge, lever i en vanskelig  
livssituaMon og har brug for hjælp og støNe Ml at få 
fodfæste. 

De har som alle andre krav på at blive behandlet med 
respekt, med troen på at alle mennesker har drømme og 
visioner for deres liv og kan mobilisere ressourcer Ml at 
udvikle sig. Og de har brug for en fremstrakt hånd, der 
inviterer Ml deltagelse og indflydelse på kommunale 
Mlbud og individuelle muligheder. 

SUS har også i 2017 arbejdet med og på tværs af social-, 
beskæ\igelses-, integraMons- og sundhedsområdet. Vi 
har ha\ fokus på at skabe nye løsninger for og sammen 
med mennesker med komplekse problemer. Og fokus på 
at udfordre systemer, der skaber barrierer for 
nytænkning. 

Vi har samarbejdet med mange gode mennesker fra 
kommuner, frivillige organisaMoner, regioner, virksom-
heder, ministerier, borgere i lokalsamfund, fonde og 
foreninger og vi er meget glade for de nære og 
Mllidsfulde relaMoner, vi har opbygget og udviklet. 

2017 I TEKST OG BILLEDER
Vi har valgt at præsentere året, der gik, med nogle 
nedslag fra SUS ’fotoalbum’. De viser den store faglige 
og kompetencemæssige bredde, som kendetegner SUS 
og vores mange forskellige indsatsområder og 
akMviteter. Læseren vil også bemærke den store 
geografiske spredning af vores akMviteter. SUS sæNer 
fingera\ryk på det sociale udviklingsarbejde i 
hele landet. Det agter vi at fortsæNe 
med i de kommende år.

Per Holm
direktør

FORORD

https://www.youtube.com/watch?v=pUwPRtIbySQ&feature=youtu.be


VOLDSFOREBYGGELSE PÅ 
ÆLDREOMRÅDET
▶ TEMAHÆFTE. Retningslinjer for
voldsforebyggelse, inddragelse af
borgere og pårørende, risiko-
vurdering, Low Arousal og Marte Meo.

I januar udkom temahæQet Tryghed for 
borgere og ansaRe. Det præsenterer 
anerkendte metoder, Slgange og 
opmærksomhedspunkter, som kan 
bidrage Sl at forebygge udadrea-
gerende adfærd hos borgere og 
dermed også Sl at forebygge vold på 
ældreområdet. HæQet bringer også 
eksempler fra plejecentre, boSlbud og 
hjemmepleje, hvor de har arbejdet 
med de forskellige Slgange og metoder. 

▶▶ Hent temahæQet

IBG’EN GIVER OVERBLIK OVER DAGEN
▶ EVALUERING. Hvornår er der bowling? Hvad skal vi have Sl middag? Hvem er
på arbejde i dag? SoQwarevirksomheden IBG Proreact har i samarbejde med en
række boSlbud udviklet en interakSv borgerguide, IBG, Sl bo- og dagSlbud for
mennesker med funkSonshæmning. IBG giver borgerne overblik over
dagligdagens informaSoner, ressourcer og akSviteter via en stor interakSv
skærm.

SUS har undersøgt, hvordan IBG’en påvirker hverdagen i omkring 100 bo- og 
dagSlbud, der bruger IBG’en i det pædagogiske arbejde. 

I en spørgeskemaundersøgelse spurgte vi 172 ledere og medarbejdere, hvilken 
værdi de oplever IBG’en giver i forhold Sl kvalitet i ydelsen, effekSvisering og 
borgerens selvhjulpenhed. På alle tre parametre er der gevinster at hente. 

▶▶ Hent evalueringsrapporten

JANUAR

https://voldsomudtryksform.dk/wp-content/uploads/tryghed_-borgere_ansatte_final_enkeltsider.pdf
https://www.sus.dk/wp-content/uploads/2017/01/evaluering-af-ibg_final.pdf


DIGITAL LEG INKLUDERER

▶ WORKSHOP. I februar holdt SUS workshop i

Favrskov Kommune for pædagogisk personale fra

kommunens SFO’er om digital inkluderende leg.

Pædagoger fra oJe SFO’er i fire kommuner har i 

projekt Digital inkluderende leg arbejdet med at 

udvikle og afprøve lege baseret på digitale 

teknologier. Erfaringerne fra projektet er, at 

teknologierne kan gøre lege mere konkrete, ændre 

rollefordelingen og understøJe børnene i at være 

mere akPvt deltagende. For at brede resultaterne fra 

projektet ud Pl skoler i hele landet har SUS holdt 

graPs kurser for legeinstruktører. Der er også en 

hjemmeside på vej med eksempler på digitale, 

inkluderende lege og inspiraPon Pl brug i SFO’er.

Projektet løb fra marts 2015 Pl januar 2018 og var 

finansieret af Ole Kirk’s Fond.

SOCIAL+ OG SUS FUSIONERER

▶ FUSION. SUS' selvstændige afdeling for sociale opfindelser Social+

blev den 1. februar 2017 en del af SUS.

Social+ har gennem fem år været en markant aktør på feltet omkring 

sociale opfindelser, eksperimenter og innovaPoner. Social+ har 

udviklet en række nye metoder og konkrete redskaber Pl at arbejde 

med social innovaPon og hjulpet mange projekter fra idé Pl 

realisering. Social+ var understøJet med en fire-årig bevilling fra 

VELUX FONDEN.

Social+ akPviteter og ydelser er nu en del af SUS’ Plbud Pl 

samarbejdspartnere.
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https://www.sus.dk/vidensfelter/sociale-eksperimenter/


TIL GAVN FOR BARNET – FAR SOM RESSOURCE
▶ UDVIKLINGSWORKSHOP i projekt Til gavn for barnet. I projektet
arbejdede SUS sammen med organisaKonen Home-Start, Ringsted,
Thisted, Frederiksberg og Lyngby-Taarbæk Kommuner om at udvikle 
Klbud og indsatser Kl sårbare familier, der i højere grad reTer sig mod
faderen i familien.

Projektet løb fra august 2016 Kl august 2017 med en bevilling fra Det 
Obelske Familiefond. I 2018 har fonden bevilget midler Kl et 
opfølgende projekt, Fædre på Forkant. I projektet skal tre kommuner 
med SUS som sparringspartnere afprøve og udbrede et nyt koncept 
for fædregrupper, særligt målreTet fædre i sårbare småbørnsfamilier. 

▶▶ Hent temahæ\et: Bedre inddragelse af fædre i sårbare
småbarnsfamilier

FEBRUAR
SOCIALT UDSATTE GRØNLÆNDERE
▶ KONFERENCE I NUUK. To SUS’ere deltog i februar i en
konference om socialt udsaTe grønlændere. Konferencens
fokus var på at styrke samarbejdet mellem relevante
myndigheder i Danmark og Grønland, så hjælpen Kl socialt
udsaTe grønlændere i Danmark bliver så god som mulig.
Omkring 300-400 grønlændere flyTer hvert år Kl Danmark,
og desværre oplever mange social deroute.

Socialt udsaTe grønlændere er et mangeårigt fokusområde i 
SUS. I forbindelse med Socialstyrelsens strategi for socialt 
udsaTe grønlændere i Danmark (2013-16) har vi Kdligere 
sammen med fem byer udviklet en samarbejdsmodel, der 
skal sikre en mere koordineret og helhedsorienteret indsats 
for udsaTe grønlændere i Danmark. 

SUS har også leveret indholdet Kl Socialstyrelsens temaside 
om socialt udsaTe grønlændere, ligesom vi har udviklet 
hjemmesiden udsaTegroenlaendere.dk og drevet netværk for 
fagfolk.  

https://www.sus.dk/wp-content/uploads/2017/11/sus-bedre-faedre.pdf


M
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FOREBYGGELSE AF RADIKALISERING 
– CIVILSAMFUNDETS ROLLE
▶ FELTBESØG, WORKSHOP, UNDERVISNING har været
centrale elementer i samarbejdet med seks
civilsamfundsorganisaPoner i projektet Mobilisering af
civilsamfundet Pl forebyggelse af radikalisering og
ekstremisme.

SUS har stået for kompetenceudvikling og kapacitets-
opbygning af foreningerne, så de i endnu bedre grad er i 
stand Pl at skabe fællesskaber, der kan virke som aVrakPve 
alternaPver Pl ekstremisPske og radikaliserede miljøer. 

Projektet var sat i gang af Styrelsen for InternaPonal 
RekruVering og IntegraPon. Det sluVede ved udgangen af 
året, og erfaringerne blev præsenteret på en temadag i 
februar 2018 - arrangeret i samarbejde med NaPonalt 
Center for Forebyggelse af Ekstremisme.

TIDLIGERE FOREBYGGENDE INDSATS 
FOR UDSATTE BØRN OG UNGE
▶ UDVIKLINGSDAGE. 40 medarbejdere fra Hillerød og
Roskilde Kommuner mødtes i marts Pl udviklingsdage.
Målet med dagene var at sæVe gang i udviklingen af
nye fleksible, specialiserede Plbud, der kan fungere
som alternaPver Pl anbringelser af børn og unge.
Tilbud, der effekPvt og med høj kvalitet formår
at trække på kompetencer på tværs af
eksisterende Plbud.

Dagene indgik i rækken af udviklingsdage, der 
blev holdt som led i Socialstyrelsens reference-
kommuneprojekt om omsPlling Pl en Pdligere 
forebyggende og mere effekPv indsats for udsaVe 
børn og unge. SUS og Implement ConsulPng Group 
har i den treårige projektperiode ha_ Pl opgave at 
PlreVelægge og facilitere akPviteter for at understøVe 
19 kommuners arbejde med omsPllingen. SUS har 
udarbejdet modenhedsanalyser, aaoldt strategi-
workshop og udviklingsdage, temaseminarer og en 
konference på tværs af kommunerne. 

LÆS MERE OM 
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MED 
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https://www.sus.dk/vidensfelter/forebyggelse-tidlig-indsats/


RÅDGIVNINGSDANMARK
▶ AUDITOREKSAMEN. Medarbejdere fra Rådgivnings-
Danmarks medlemsorganisaDoner var i april Dl
auditoreksamen i SUS. De er nu oplært i Rådgivnings-
Danmarks kvalitetsmodel og kan fungere som auditorer i
sociale rådgivningsDlbud, der ønsker at blive akkrediteret
– det vil sige få et kvalitetsstempel på deres arbejde.

RådgivningsDanmark arbejder for at sikre kvalitet og 
fælles standarder i rådgivningsDlbud Dl mennesker i 
komplicerede livssituaDoner. SUS har været 
med Dl at etablere og udvikle brancheforeningen 
og kvalitetsmodellen. RådgivningsDanmark blev i 
juni 2017 etableret med eget sekretariat. 
De første rådgivninger blev akkrediteret
i september.

Arbejdet med at udvikle foreningen (2014-17) var
støUet af Det Obelske Familiefond.

SAMMEN MOD BØRNEFATTIGDOM
▶ STORMØDE I ESBJERG. Frivillighuset Vindrosen, Esbjerg
Kommune, Lauritzen Fonden og SUS havde i april inviteret
frivillige og borgere i Østerbyen Esbjerg Dl workshop.
Sammen blev vi klogere og fik nye perspekDver på,
hvordan vi knækker kurven for børn og unge der vokser
op i økonomisk, social og kulturel fa_gdom.

Civilsamfundet, de kommunale aktører, fonden og 
borgere i Esbjerg har givet hinanden håndslag på at 
arbejde sammen over de næste 10 på at bekæmpe 
konsekvenserne for børn, der vokser op i fa_gdom. 
Den overordnede Dlgang er collecDve impact. 

SUS har sammen med Lauritzen Fonden gennemført et 
forprojekt i 2016-17. I 2017-18 bidrager vi med sparring 
om collecDve impact, rådgivning om processen og 
facilitering af møder og arrangementer. 

A
PRIL
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DIGITALE INKLUDERENDE FÆLLESSKABER
▶ VIDENDELINGSEMINAR. Hvordan kan man bruge social IT

El at fremme inklusion i skolen? I maj sEllede SUS det
spørgsmål El lærere og inklusionsvejledere fra oNe skoler i
fire kommuner, der er med i projekt Digitale, inkluderende
fællesskaber. I arbejdet bruger de apps som ScanHow og
ThingLink, Virtual Reality og MinecraT El at ElreNelægge
sociale og faglige læringsmiljøer på nye måder.

SUS står for kompetenceudvikling af lærere og inklusions-
vejledere, vi udvikler undervisningsmateriale og  holder 
udviklingsworkshops og videndelingsseminarer. Her deler 
deltagerne deres erfaringer med hinanden og får nye input 
og sparring El arbejdet.

Projekt Digitale, inkluderende fællesskaber løber fra juni 
2016 El juli 2018. Det er finansieret af Den A.P. Møllerske 
StøNefond. 

LÆS MERE
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SORGGRUPPER FOR UNGE
▶ ERFARINGSOPSAMLING. Alzheimerforeningen har som
led i deres projekt Tid El at være ung etableret sorggrupper
for børn og unge (13-29 år), der har en forælder med
demens. SUS har i 2017 udarbejdet en erfaringsopsamling
fra tre sorggruppeforløb i Region Syddanmark og Region
Hovedstaden.

Erfaringsopsamlingen afdækker de unges udbyNe af at 
deltage i en sorggruppe, hvor de kan dele erfaringer, 
oplevelser og bekymringer ved at have en forælder, der er 
ramt af demens. Og den beskriver, hvordan gruppelederne, 
demensfaglig rådgiver og psykoterapeut, sammen med 
Alzheimerforeningen, har udviklet og gennemført 
sorggruppeforløbene. 

På baggrund  af erfaringsopsamlingen er der udarbejdet 
anbefalinger for fremEdige sorggruppeforløb.

▶▶ Hent erfaringsopsamlingen

https://www.sus.dk/wp-content/uploads/2017/12/erfaringsopsamling-alzheimerforeningen-juli2017-1.pdf
https://www.sus.dk/vidensfelter/social-it/
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ET SAMMENHÆNGENDE BØRNE-
OMRÅDE I LEJRE KOMMUNE
▶ AFDÆKNING OG UDVIKLING. Trivsel og læring 
er en af fem kerneopgaver, der arbejdes med i
Lejre Kommune. AmbiNonen er, at børn og unge i
Lejre Kommune skal opleve tydelige voksne, der
skaber gode rammer for læring og sikrer, at børn
og unge føler sig set, hørt og anerkendt.

Trivsel og læring er hinandens forudsætninger. 
Kommunen har derfor i samarbejde med SUS 
arbejdet med at styrke blikket for børn og 
unge, der ikke trives, og med at arbejde endnu 
mere med Ndligere og forebyggende indsatser. 

Samarbejdsmodel og IT-understøSelse 
implementeres i 2018.

FAMILIEN ARBEJDER SIG FREM
▶ SOCIALT EKSPERIMENT. Langvarig arbejdsløshed blandt forældre i
udsaSe familier hænger oZe sammen med, at både børn og forældre
mistrives og kæmper med andre problemer ud over ledighed.

Aarhus Kommune og SUS afprøver i projekt Familien arbejder sig 
frem, hvad der sker, når familien i fællesskab sæSer ord på, hvad der 
spænder ben for forældrenes muligheder for at komme i 
beskæZigelse. Og hvordan kommunen evt. kan omprioritere og 
genoverveje de kommunale ydelser og Nlbud, så de kan komme hele 
familien Nl gavn – og bringe forældrene i arbejde.

Projektet er inspireret af The Life Programme i England og drager 
relaNonelt familiearbejde, brugerindflydelse og koordinaNon på tværs 
af forvaltninger ind i beskæZigelsesindsatsen. 

10 familier er i første omgang en del af forsøget, som strækker sig 
over to år med slut i september 2018. 



JULI
SOMMERFERIE



JEG BESTEMMER!
▶ CASEFILM. “Jeg tænkte på, om jeg ikke må?e få mine
200 kroner … det er fordi, jeg skal have Tuborg Classic.”
Bjørn, som har udviklingshæmning, er ude at gå tur med
sin kontaktpædagog, da talen falder på øl. Pædagogen
mener, det er dumt, at Bjørn bruger alle sine penge Ql øl.
Senere – i supermarkedet – popper diskussionen op igen,
med konflikt og kaos Ql følge.

Filmen Jeg bestemmer! havde premiere i august og er den 
seneste af Vold som Udtryksforms i alt fem casefilm. 
Filmene kan fx bruges som udgangspunkt for drøZelser i 
personalegruppen, når temaet er kommunikaQon og 
forebyggelse af konflikter og vold.  

DEN DIGITALE MENTOR
▶ WEB-GUIDE: Christoffer har ADHD og svært ved at overskue
hverdagen. Derfor bruger han en digital kalender, app’en
PlenoFamilie, Ql at huske sine aZaler.

Social IT i form af apps Ql struktur og overblik, instrukQon og 
vejledning, selvindsigt og træning kan være effekQve værktøjer i 
mentorforløb. Teknologien kan styrke relaQonen mellem borger og 
mentor og gøre borgeren mere selvhjulpen i hverdagen.

Dendigitalementor.dk er en guide Ql sagsbehandlere og mentorer. På 
hjemmesiden kan de finde redskaber og inspiraQon, der kan 
understø?e langQdsledige borgere i at komme i beskæZigelse.

Hjemmesiden er udviklet af SUS og Matchgruppen som led i projekt 
Social IT i mentorforløb. Projektet løb fra november 2015 Ql juni 2017 
og var stø?et af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekru?ering.

▶▶ Gå Ql dendigitalementor.dk

▶▶ Se filmen her

AUGUST

https://youtu.be/fblo6f0C-ek
https://youtu.be/fblo6f0C-ek


AUGUST

SUS 
25 ÅR

SE FILM 

https://youtu.be/pUwPRtIbySQ


UNGEBUSSEN RULLER I LEJRE
▶ UNGELIV. Syv skoler i Lejre Kommune fik i september besøg af
Ungebussen. Hvor bussen kom frem, var der workshops og akIviteter om
ungelivet i Lejre. Og de unge kunne skrive postkort med deres tanker, ønsker
og drømme.

Ungebussen var en  del af +DIG-indsatsen i Lejre Kommune. +Dig samler alle 
aktører i lokalsamfundet, som har lyst Il at tage akIvt ansvar for at 
bekæmpe mistrivsel og ensomhed blandt børn og unge i Lejre.

Sammen med Lejre og Helsingør Kommuner har SUS sat gang i en ambiIøs 
indsats, der skal bryde den negaIve sociale arv.  I indsatsen afprøves 
collecIve impact som Ilgang. Indsatsen løber fra 2014-18 og er finansieret 
af Helsefonden.

Jeg drømmer om 
at der kan blive 

mere sammenhold 
mellem alle klasser 

på skolen 

Jeg drømmer om at 
få flere venner, da 

jeg indimellem føler 
mig ensom

SEPTEM
BER



COLLECTIVE IMPACT – SAMMEN SKABER 

VI FORANDRING

▶ KONFERENCE. 180 fagfolk fra kommuner, organisaGoner og 

fonde var den 18. september samlet på Nyborg Strand for at

blive klogere på og diskutere ‘collecGve impact på dansk’. Har

collecGve impact potenGale Gl at skabe rammer for udvikling

af varige sociale forandringer? Fører nye samarbejdsformer

mellem det offentlige, civilsamfund, fonde og erhvervsliv Gl

reel fornyelse? Er det muligt at etablere ligeværdige

samarbejder på tværs i den danske velfærdsstat, hvor vi har

vænnet os Gl at kommunen har servereYen?

Med konferencen ønskede SUS at skabe debat, give inspiraGon 

og medvirke Gl en videreudvikling af collecGve impact i 

Danmark. 

Konferencen var støYet af Bikubenfonden, Lauritzen Fonden, 

Helsefonden, Den A.P. Møllerske StøYefond, Kræ\ens 

Bekæmpelse og Realdania.

LÆS MERE

OM SUS’ 

ARBEJDE MED 

COLLECTIVE 

IMPACT

VOLDSFOREBYGGELSE I STRUER

▶ KOMMUNEOPLÆG. Borgerinddragelse, risikovurdering og 

systemaGsk læring. Det var nogle af de temaer, der var på

dagsordenen, da arbejdsmiljøorganisaGonen i Struer Kommune

holdt temadag i september. SUS holdt oplæg om voldsforebyggelse

og serverede cases med dilemmaer, som deltagerne ‘klunsede’ om.

SUS’ projekt Vold som Udtryksform besøgte i 2017 i alt 10 

kommuner med graGs oplæg om voldsforebyggelse. Tilbuddet var 

e\erspurgt, så i 2018 lægger vi vejen forbi yderligere 15 kommuner.
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https://www.sus.dk/vidensfelter/collective-impact/


NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR INDSATTE
▶ ERFARINGSOPSAMLING. Fire ud af fem indsa?e, der har
gennemført en netværksrådslagning, har fået kontakt med familie
og/eller deres nære netværk igen. Og de oplever, at rådslagningen
har været med Ml at forbedre kommunikaMonen og styrke deres
indbyrdes relaMoner. Det viser erfaringerne fra projekt Fra Fængsel
Ml Frihed.

Nyborg Fængsel, Horserød Fængsel og Møgelkær Statsfængsel 
har i projektet afprøvet netværksrådslagning som metode Ml 
at skabe bedre livsvilkår for indsa?e under og eRer afsoning. 
33 indsa?e har gennemført en netværksrådslagning. 
Rådslagningerne har blandt andet handlet om samvær 
med børn under afsoningen, om at genetablere kontakt med 
børn eller øvrig familie og netværk, om forældremyndighedssager, 
skilsmisse og udvisningsdomme. 

Projektet er gennemført i samarbejde med Cafe Exit. Det løb fra 
juni 2015 Ml december 2017 og var finansieret af Det A.P. 
Møllerske Stø?efond.

▶▶ Hent erfaringsopsamling Fra Fængsel Ml Frihed

OKTOBER

PERLEPLADEPOESI
▶ UDSTILLING. Just keep dreaming! Just keep
breathing! Just keep weird!

I oktober var væggene i SUS’ mødelokale smykket 
med perlepladekunst. Dy Knudsen og Grethe 
Kildegaard Nielsen kom forbi og installerede to 
udsMllinger: "Keep doing good" og "Give and take". 
Dy og Grethe er begge frivillige på Outsideren –
Danmarks største online brugerblad om psykiatri. 

https://youtu.be/Jzm6qy_o7Y0
https://www.sus.dk/wp-content/uploads/2018/01/fra-faengsel-til-frihed-erfaringsopsamling-2017.pdf
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WHAT’S THE DEAL? 
▶ STUDIEBESØG I WIGAN. Wigan er en briAsk kommune
på størrelse med Aarhus. ENer en massiv besparelses-
runde har Wigan etableret 'The deal’, som er en måde at
gentænke relaAonen mellem borger og kommune.
Hvordan de mere konkret har gjort det, blev vi klogere
på, da en gruppe konsulenter fra SUS i november besøgte
Wigan.

Erfaringerne fra Wigan er blandt inspiraAonskilderne i 
SUS’ arbejde med relaAonel velfærd i Aarhus Kommune. 

#HACKHADET 
▶ HACKATHONS MOD ONLINE HAD. ”Hæng dig selv!” 
”Jeg brækker kæben på dig, din klamme luder!” 

#hackhadet er et ung-Al-ung-iniAaAv, der skal skabe en 
modbølge Al hadpropaganda og voldsopfordringer på ne\et.

På 12 hackathons landet over udvikler unge (15-25 år) ideer 
og kommer med deres bud på modsvar og alternaAver Al 
online had. De 12 hackathons afvikles i samarbejde med 
skoler, uddannelsessteder, foreninger mv. I eNeråret faldt de 
første samarbejdsaNaler på plads. Hackathon-bølgen ruller 
fra januar Al april 2018, og i maj kåres de bedste ideer på 
Hackawards på Bremen Teater i København.

Kampagnen gennemførres af SUS og Implement ConsulAng 
Group. IniAaAvet er sat i gang af NaAonalt Center for 
Forebyggelse af Ekstremisme.

▶▶ www.hackhadet.dk
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https://youtu.be/dGhKxP-eo04
www.hackhadet.dk
https://www.sus.dk/vidensfelter/relationel-velfaerd/


”DET ER VIGTIGT AT LYTTE TIL MIG”
▶ UNGEPERSPEKTIVER. "Det er vig;gt at ly?e ;l mig. Det er lige 
meget, om man er 9 år eller 20 år.” 

I eIeråret lavede SUS manuskripter ;l tre korte film om unges 
perspek;ver på hjælp og stø?e. I filmene fortæller seks børn og unge 
om, hvad der skal ;l, for at de føler sig inddraget i den sociale indsats, 
de får ;lbudt af kommunen. Om den tæ?e kontakt med 
sagsbehandleren. Og om rela;oner ;l familie, venner og netværk, 
som er vig;ge for at trives i hverdagen. 

Filmene er produceret som led i Socialstyrelsens Partnerskabs-
projekt, hvor 3 partnerkommuner arbejdede med at oms;lle deres 
arbejde ;l en ;dligere forebyggende og mere effek;v indsats.        

DEL DIN PASSION MED ANDRE
▶ MODELUDVIKLING. Hvordan skaber man møder mellem ældre
ressourcestærke borgere 60+ og unge, som af forskellige grunde føler
sig ensomme og ikke deltager i fællesskaber med andre?

Det undersøger SUS i projekt Del din passion, som vi gennemfører 
sammen med en række foreninger og Ungeafdelingen i Odsherred 
Kommune. Projektet afprøver en model for at skabe ‘magiske møder’ 
mellem ressourcestærke ældre og udsa?e unge. 

Omdrejningspunktet er at mødes om en fælles interesse og 
derigennem skabe nye veje ;l fællesskaber for unge. Ved at dele 
deres passion kan de ældre være med ;l at løIe et socialt ansvar og 
styrke den sociale bæredyg;ghed i lokalområdet.

Projektet løber fra 2017 ;l 2019 og er finansieret af VELUX FONDEN.

▶▶ Se de tre film

NOVEM
BER

https://www.youtube.com/playlist?list=PL1B0o_DA6zcwoptv40EqZftsTg3rG0F20
https://www.youtube.com/playlist?list=PL1B0o_DA6zcwoptv40EqZftsTg3rG0F20


BASIS PÅ PLADS, NÅR VOLDEN SKAL 
FOREBYGGES
▶ PUNKTUM for arbejdspladslaboratorium om volds-
forebyggelse. I december mødtes ledere og arbejdsmiljø-
repræsentanter fra 11 arbejdspladser  – boQlbud, varmestue,
plejehjem, skole, akuTlbud, social- og sundhedscenter mv. –
Ql sidste samling i udviklingsforløbet Basis på plads.

Forløbet saVe fokus på de grundlæggende elementer i arbejdet 
med voldsforebyggelse: retningslinjer, kriseplan, registrering og 
læring eXer voldsepisoder. 

Det var sjeVe gang Vold som Udtryksform gennemførte et 
arbejdspladslaboratorium. I 2018 etablerer vi to nye 
arbejdspladslaboratorier for hhv. kommunale forvaltninger og 
skoler. 

AALBORG AKTIV 
▶ WORKSHOP. Aalborg AKTIV er en innovaQv, tværgående
enhed i Aalborg Kommunes Ældre- og Handicapafdeling.
Enheden hjælper borgere på social pension med at forfølge
deres drømme om meningsfuld beskæXigelse.

Det er et nyt Qltag, og kommunen har bedt SUS om hjælp Ql 
at beskrive Aalborg AKTIV som model og Ql at udvikle 
dokumentaQonsredskaber, som giver mening – både i 
forhold Ql målene og i samarbejdet med borgerne. Det tog vi 
hul på ved en workshop i december.

Forud var gået en værdiworkshop, hvor Aalborg AKTIVs 
brugere gav deres bud på, hvad der er vigQgt for dem på 
vejen mod at forfølge drømmen om et QlfredssQllende 
arbejdsliv. Og hvad Aalborg AKTIV skal være god Ql for at 
være hjælpsom. 

LÆS MERE 
OM  SUS’ 

ARBEJDE MED 
VOLDSFORE-

BYGGELSE

DECEM
BER

https://www.sus.dk/vidensfelter/vold-paa-arbejdspladser/


LÆS MERE 
OM SUS’ 

VIDENSFELTER

PRO
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BÆREDYGTIGE BOLIGOMRÅDER

Mig og min nabo (KAB)•
Storbylandsbyen i Aarhus • - videreudvikling

COLLECTIVE IMPACT

Bekæmpelse af børnefaXgdom i Esbjerg• (Lauritzen Fonden)
Bryd den nega[ve sociale arv• (Helsefonden)

FOREBYGGELSE OG TIDLIG INDSATS 

Til gavn for barnet (Det Obelske Familiefond)•
Det sammenhængende børneområde i Lejre Kommune•
Oms[lling [l [dligere forebyggelse og mere effek[v indsats for•
udsa`e børn og unge (Socialstyrelsen)
Forældrekurser [l familier med børn med handicap•
(Socialstyrelsen)
Investering i eaerværn (Socialstyrelsen)•

FRIVILLIGHED OG SAMSKABELSE

• #hackhadet – hackathons om online had (SIRI, Styrelsen for
Interna[onal Rekru`ering og Integra[on)

• Del din passion med andre, Odsherred (VELUX FONDEN)
• RådgivningsDanmark (Det Obelske Familiefond)
• Fra fængsel [l frihed (Det A.P. Møllerske Stø`efond)
• Mobilisering af civilsamfundet [l forebyggelse af radikalisering

ekstremisme (SIRI)
• Mentor- og netværksindsats for udsa`e børn og

unge (Socialstyrelsen)
• Peer to peer (WeShelter)

KONFLIKTER OG VOLD PÅ ARBEJDSPLADSER

Forebyggelse af voldsomme episoder på bo[lbud og•
boformer – kompetenceudvikling og
formidling (Socialstyrelsen)
Vold som Udtryksform • – forebyggelse af vold på
arbejdspladser (Beskæaigelsesministeriet)
Implementering af handleplaner (Albertslund Kommune)•

RELATIONEL VELFÆRD

Familien arbejder sig frem• (Aarhus Kommune)
Lang[dsledige tager teten• – selvbudge`ering i
jobindsatsen (Aarhus Kommune)
Mikrolån [l arbejdsledige • – review for Aarhus Kommune
Aalborg AKTIV (Aalborg Kommune)•

SOCIAL IT

Digitale, inkluderende fællesskaber• (Den A.P. Møllerske
Stø`efond)
Digital, inkluderende leg (Ole Kirk’s Fond)•
VEL• -TEK – velfærdsteknologi [l børn og unge i Gentoae
Kommune
Mentorer og stø`epersoner [l unge med udadreagerende•
adfærd (Socialstyrelsen)
Social IT i mentorforløb (Styrelsen for Arbejdsmarked og•
rekru`ering)

https://www.sus.dk/vidensfelt/


FORANDRING MOD LIVSKVALITET
SUS er specialiseret i at udvikle sociale løsninger, 
der skaber bedre livskvalitet for mennesker i en 
svær livssituaHon.

Vi ved, at den sociale virkelighed er kompleks. 
Derfor skræddersyr vi alHd både processer 
og løsninger i tæt dialog med borgere og 
professionelle. Vi tør forvente os noget af vores 
samarbejdspartnere, fordi vi ved, at det skaber 
større forankring og ejerskab og ikke mindst bedre 
løsninger.

Vi VIL gøre en forskel i praksis.

Vi kan fx Hlbyde:

Ideudvikling, samskabelse og skalering•

Metodeudvikling og implementering•

InnovaHv analyse og evaluering•

ProcesstøQe og facilitering•

Rådgivning og strategiudvikling•

YD
ELSER

EVALUERINGER i 2017

Undersøgelse af Vold i psykiatrien og i de sociale Hlbud i•
Region Syddanmark
Evaluering af Red Barnets Ungdoms venskabsgrupper•
Evaluering af Baby på vej•
Evaluering af Sexlinien.dk og Privatsnak.dk (Sex og•
Samfund)
Randers Krisecenter • – evaluering af renovering
Erfaringsopsamling fra Alzheimerforeningens sorggrupper•
Evaluering af mig og min nabo (KAB)•
Udvikling af kultur, trivsel og samarbejde på AKU• -centret
(Frederikssund Kommune)

PROJEKTSTØTTE, 
STRATEGIUDVIKLING OG SPARRING 

Fisken•
Fundamentet•
Danske Hospitalsklovne•
Kofoeds Skoles æblemosteri•
Barnets Ven•
FamiliestøQen•
FriHdsakademiet•
Familiehåndværk•
Muhabet Århus•
Partnerskabsaaale Center Amager•
Sund seksualitet (SUMH)•
AugusHnusfonden•

LÆS MERE OM 
SUS’ YDELSER

https://www.sus.dk/ydelser/


UDGIVELSER
Bedre inddragelse af fædre i sårbare småbørnsfamilier. 
2017. 27 s.

Mikrolån Århus – fra arbejdsledig :l selvstændig. 
Et review af mikrolånsforløb. 
2017. 34 s.

Vold og magt og når det ikke går så galt. 
Konflikthåndtering og voldsforebyggelse i Orion.
2017. 28 s.

Tryghed for borgere og ansaFe. Voldsforebyggelse på 
ældreområdet. 
2017, 24 s.

Fra fængsel :l frihed – erfaringsopsamling. 
December 2017. 28 s.

Oms:lling :l en :dligere forebyggende og mere 
effek:v indsats for udsaFe børn og unge. Erfaringer fra 
referencekommuner i Partnerskabsprojektet i 
Socialstyrelsen. Inspira:on og illustra:on.
Januar 2018, 27 s. 

UDGIVELSER

HENT 
UDGIVELSERNE 

PÅ SUS.DK

https://www.sus.dk/udgivelser/
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EBDENDIGITALEMENTOR.DK
En webguide med inspira?on ?l at bruge social IT og digitale 
redskaber i mentorforløb, der skal hjælpe udsaKe borgere i 
arbejde. 

HACKHADET.DK
Website med løsninger mod online had – udviklet af unge 
på #hackhadet-kampagnens 12 hackathons.

JEG BESTEMMER!
Casefilm om konflikter og vold i arbejdet med borgere 
med udviklingshæmning. (3.22 minuKer)

TRE BØRNEFILM 
Tre korte film om børn og unges oplevelse af hjælpen fra 
kommunen og rela?onen ?l familie og netværk. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL1B0o_DA6zcwoptv40EqZftsTg3rG0F20
https://youtu.be/fblo6f0C-ek
www.hackhadet.dk
www.dendigitalementor.dk


MØD 
SUS’ERNE 

HER

M
EDARBEJDERE

LEDELSE
Per Holm, direktør•
Elsebeth Kirk Muff, vicedirektør•
Jørgen Anker, projektchef•
Karin ToK• -Christensen, chefsekretær

KONSULENTER
• Agnete Neidel, chePonsulent
• Anna Helene Mollerup, chePonsulent
• Anne Marie Raun, juniorkonsulent
• BirgiQe Bækgaard Brasch,

chePonsulent
• Bjarne Møller, chePonsulent
• CharloQe Selina Helledie,

juniorkonsulent
• Elisabeth Mamsen, konsulent
• Karen Thougård Pedersen,

kommunikaSonskonsulent
• Maria Lincke, chePonsulent
• Mathias Bruhn Lohmann, konsulent
• Sabrina Lund, konsulent
• Signe Groth Andersson, konsulent
• Sussi Maack, chePonsulent
• Villads Bach Petersen, chefkonsulent

SEKRETARIAT
Ole Jensen, regnskabschef•
Susanne Thelin, regnskabs• -
medarbejder•

PRAKTIKANT
• Sarah Theresa Stjernholk El Hamoumi

https://www.sus.dk/medarbejder/
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SUS’ MEDLEMSORGANISATIONER 

Ballerup • Kommune

Boligselskabernes Landsforening•
Cafe Exit•
Dansk Socialrådgiverforening•
Danske HandicaporganisaJoner•
Det Europæiske Hus•
ErgoterapeuLoreningen•
FOA • – Fag og Arbejde

Foreningen af kommunale social• -, sundheds- og

arbejdsmarkedschefer i Danmark

Hjerneskadeforeningen•
HK Kommunal•
KFUM’s Sociale Arbejde•
Kirkens Korshær•
Københavns Kommune•
Landsforeningen for Socialpædagoger•
Landsforeningen LEV•
Landsforeningen Ligeværd•
SIND • – Landsforeningen for psykisk sundhed

Socialpædagogerne•
SUMH, Sammenslutningen•
Unge med Handicap

ULF, Udviklingshæmmedes Landsforbund•
ULF Ungdom•

BESTYRELSE

• Ole Pass, Jdligere socialdirektør, Rødovre Kommune

(formand)

• S)g Langvad, Disability Stakeholder Manager, Global Public
Affairs, Coloplast A/S

• Marie Sonne, 1. forbundsnæsLormand, Socialpædagogerne

• Sven Bjerre, borgercenterchef, Børn og Unge, Københavns

Kommune

• Annesophie Hansen, afdelingschef, Boligselskabernes

Landsforening

• Ole Riisgaard, direktør, SIND – Landsforeningen for psykisk

sundhed

• Mads Samsing, næsLormand, HK Kommunal

• Niels Chris)an Barkholt, næsLormand, Dansk

Socialrådgiverforening

• Maria Lincke, medarbejderrepræsentant, SUS

• Jens Folkersen, konsulent, FOA – Fag og Arbejde

(1. suppleant)

• Nina Bach Ludvigsen, ErgoterapeuLoreningen (2. suppleant)

Socialt Udviklingscenter SUS er et socialt projekt- og 

konsulenthus. SUS er organiseret som en almenny\g 

nonprofit forening med en række medlemsorganisaJoner og 

en bestyrelse.
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KUNDER  OG SAMARBEJDSPARTNERE 2017-18
AIDS-Fondet • Albertslund Kommune • Alkohol og Samfund • Alzheimerforeningen • A.P. Møller og Hustru ChasPne Mc-Kinney 
Møllers Fond Pl almene Formaal • ArbejdsPlsynet • AugusPnusfonden • AuPsmecenter Storstrøm • Baglandet Vejle • Ballerup 
Kommune • BAR FOKA • BAR SoSu • BAR U+F • BeskæXigelsesministeriet • Bikubenfonden • Billund Kommune • Bo- og 
rehabiliteringsPlbuddet Orion • Bornholms Regionskommune • Bryd Tavsheden • Brønderslev Kommune • Børne- og 
Socialministeriet • Børns Vilkår • Café Exit • Center for Børneliv • Center for frivilligt socialt arbejde • Center for Pårørende • Civica
• CMS Øst • ContraZone •  Danner • Dansk Sygeplejeråd • Dansk Røde Kors • Danske HandicaporganisaPoner • Danske 
Hospitalsklovne • Depressionsforeningen • Det A.P. Møllerske Stø_efond • Det Obelske Familiefond • Det Sociale Netværk •  
Egmont Fonden • Esbjerg Kommune • EVA – Danmarks EvalueringsinsPtut • Favrskov Kommune • Familiestø_en • Fisken, 
Vesterbro • FOA • FO, Århus • Frivilligcenter Amager FSD, Foreningen af socialchefer i Danmark • Foreningen Grønlandske Børn • 
Frederiksberg Centeret - center for misbrugsbehandling • Frederikssund Kommune • FriSe – Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark • 
FriPdsakademiet • Frivilligcenter Esbjerg • Frivilligcenter Viborg • Frivilligrådet • FSG • Fundamentet • GentoXe Kommune • 
Girltalk • Great CommunicaPon • Green CPH • Gribskov Kommune • Guldborgsund Kommune • Havnefilm • headspace •  
Helsefonden • Helsingør Kommune • Hillerød Kommune • Home-Start • Implement ConsulPng Group • Jammerbugt Kommune • 
JobbAkPv AS • KAB •  Kalundborg Kommune • Kolding Kommune • KFUM’s Sociale Arbejde • Kirkens Korshær • KL, Kommunernes 
Landsforening • Kofoeds Skole • KræXens Bekæmpelse • Københavns Kommune • Københavner Team •  LAP, Landsforeningen af 
Psykiatribrugere • Lauritzen Fonden •  Lejre Kommune • LGBT Danmark • Ligeværd, Århus/Randers • Livslinjen • LMS –
Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade • Lolland Kommune • Lyngby-Taarbæk Kommune • Mary Fonden • 
Matchgruppen • Metodecentret • Misbrugsportalen • Muhabet Århus • Mødrehjælpen • Mælkebø_en, boligsocialt arbejde, 
Brønderslev • Nyborg Kommune • Odense Kommune • Odsherred Kommune • Offerrådgivningen i Danmark • Ole Kirk’s Fond • 
Poul Due Jensens Fond • ProReact • Randers Kommune • Realdania • Red Barnet Ungdom • Region Hovedstadens Psykiatri • 
Region Midtjylland • Region Syddanmark • Region Sjællands Psykiatri • Ringsted Kommune • Roskilde Kommune • RUC, Roskilde 
Universitet • Rødovre Kommune • Rådet for Socialt Udsa_e • SAND, de hjemløses landsorganisaPon • Selvhjælp Silkeborg • Sex & 
Samfund • SIND – Landsforeningen for psykisk sundhed • SINDs Pårørenderådgivning, Aarhus • SIRI – Styrelsen for InternaPonal 
Rekru_ering og IntegraPon • Slagelse Kommune • Social Digital • Socialpædagogernes Landsforbund • Socialpædagogerne 
Nordsjælland • Socialstyrelsen • Socialpsykiatri Nordvest • Socialsquare • Somalisk forening i Kolding • Startlinjen • SUMH, 
Sammenslutningen af Unge Med Handicap • Startlinjen • Statsfængslet i Nyborg • Statsfængslet ved Horserød • Statsfængslet 
Møgelkær • Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekru_ering • Sundhedsstyrelsen • Syddjurs Kommune • Thisted Kommune • 
Tamarack InsPtute • Tønder Kommune • Ungdommens Røde Kors • ULF, Udviklingshæmmedes Landsforbund • VELUX FONDEN • 
VenPlen Danmark • VIVE – Det NaPonale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd • Vordingborg Kommune • WeShelter • Østjysk 
Bolig • Aabenraa Kommune • Aalborg Kommune • Aarhus Kommune. 
Desuden: En lang række bosteder, plejehjem og insPtuPoner m.fl. i flere af vores projekter.
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