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SAMMEN OM SOCIAL FORANDRING

I SUS arbejder vi for at skabe sociale forandringer og bedre livsbetingelser for socialt udsatte og 
sårbare børn og voksne. Det ligger i SUS’ mere end 25-årige DNA. Et DNA, jeg som ny direktør 
mærker tydeligt i hverdagen i SUS og vores samspil med omverdenen. 

SUS har inden for rammen af FN’s verdensmål fokus på at fremme trivsel, lige muligheder og 
inddragelse. Så mennesker i en svær livssituation får størst mulig indflydelse på eget liv, kan deltage 
aktivt og være en del af et meningsfuldt fællesskab, der hvor de bor og lever.

SUS står i sit arbejde på et solidt vidensgrundlag – og vi kombinerer viden om, hvad der virker, 
med nysgerrighed og mod til at eksperimentere i samarbejde med brugere, fagprofessionelle og 
frivillige. 

Vi har specialiseret os i ni vidensfelter på socialområdet og tilgrænsende områder. I årsberetningen 
for 2019 præsenterer vi nogle nedslag i vores arbejde inden for vidensfelterne. I langt de fleste 
projekter arbejder vi med flere dimensioner og berører dermed flere vidensfelter.

Brugerindflydelse er en rød tråd i alle vores opgaver. Vi gør dem, det handler om, til videns-
aktører og medskabere af nye velfærdsløsninger. Så deres erfaringsgrundlag får vægt på linje med 
viden fra faglige eksperter og forskning.

I 2019 har vi været særligt optaget af at inddrage viden og erfaringer fra sårbare og udsatte unge 
bl.a. i et projekt om unge anbragte og hjemløshed. Også i projekter, der omhandler kvalitet i social-
psykiatrien, voldsforebyggelse og hjemløshed i Grønland har vi inddraget borgernes erfaringer.

Sociale opfindelser og innovation er et andet tværgående blik i SUS. Indimellem skal der nye 
løsninger til for at skabe social forandring. De udvikles bedst i fællesskab og sammen med dem, det 
handler om. SUS bringer innovationsfaglighed og opfinderhøjde ind i vores samarbejder og 
projekter.

SUS er bl.a. partner i storskalaprojektet ’De små børns Bornholm’, en ambitiøs tværfaglig indsats, 
som skal sikre alle børn på øen bedst mulige livschancer. I projekt ’Opgang til Opgang’ undersøger 
vi, hvad der sker, når et tværfagligt team af medarbejdere fra social-, børn og unge-, sundheds-, 
kultur-og beskæftigelsesforvaltningen ’flytter ud’ til sårbare familier og lader indsatsen tage afsæt i 
familiens egne ønsker.

For SUS er det at tage afsæt i tillidsfulde relationer og menneskers drømme for et bedre liv en af de 
primære forandringskræfter, når det handler om at skabe positive sociale forandringer.

Læs mere om SUS' arbejde med det afsæt på de kommende sider.

SUS' VIDENSFELTER

ü Brugerindflydelse

ü Social innovaJon og eksperimenter

ü Måling med mening

ü RelaJonel velfærd og koordinering

ü Partnerskaber og frivillighed

ü Tidlig indsats og forebyggelse

ü Livsmuligheder, uddannelse og arbejde

ü Lokalsamfund og boliger

ü Forebyggelse af konflikter

og vold



STÆRKE SOCIALE FINGERAFTRYK

Helle Linnet, formand

Som ny bestyrelsesformand har det været en fornøjelse at følge SUS i 2019. Det har været et 
aktivt år, hvor SUS’ – også – nye direktør, ledelse og medarbejdere med et højt ambitions-
aktivitetsniveau har udviklet, gennemført og implementeret en lang række projekt- og 
konsulentopgaver.

Der er grund til at være stolt af, at det er lykkedes at udfolde SUS’ mission om at skabe bedre 
livsvilkår og livskvalitet for udsatte borgere på et nonprofit grundlag.

SUS er et stærkt social-, metode-, proces- og opfinderfagligt hus. SUS gør en forskel i 
forhold til de aktuelle socialpolitiske problemstillinger og udfordringer på det sociale område 
og tilknyttede velfærdsområder.

SUS er en stærk samarbejdspartner. SUS samarbejder med, og løser opgaver for, et stort 
netværk af organisationer, kommuner, styrelser, ministerier og fonde. Det giver mulighed for 
at udfylde rammen for og omsætte nogle af de socialpolitiske initiativer i praksis, gennem 
metodeudvikling, implementering og evaluering. Samarbejder på tværs af små og store 
kommuner, regioner, stat og nu også Grønland, giver et unikt vidensgrundlag.

SUS skaber stærke resultater. SUS arbejder på tværs af fagområder og sektorer og involverer 
borgere og professionelle som vidensaktører og medudviklere i engagerende processer. Et 
særkende er, at SUS går tæt på dem, der står med problemerne, og aktiverer deres 
ressourcer som en effektiv vej til nytænkning. 

Som almennyttig organisation sætter SUS fingeraftryk på det sociale udviklingsarbejde i hele 
landet og stiller sin viden til rådighed for det sociale område.

SUS' VÆRDIER

ü Vi er fagligt ambiXøse
ü Vi er nysgerrige, modige og tør gå

nye veje
ü Vi tænker kreaXvt og anderledes 

– også på opfinderniveau
ü Vi kender den verden, vi beskæZiger 

os med
ü Vi involverer dem, vi arbejder med
ü Vi er generøse med og deler vores viden



SUS arbejder for at udligne den ulighed i indflydelse, som 
mange mennesker i udsa9e og marginaliserede situa:oner 
oplever.

Mennesker med svære livserfaringer og erfaringer som brugere 
af velfærdssamfundets hjælpesystemer har vig9g viden, som i 
dag bruges for lidt. SUS arbejder med at skabe demokra9sk 
adgang 9l fællesskab og indflydelse på udviklingen af 
velfærdssamfundet. Vi laver processer, hvor udsaBe borgere kan 
mødes og omsæBe deres individuelle erfaring 9l fælles viden, og 
hvor de – med den viden i hånden – kan påvirke og deltage ak9vt 
i udviklingsprocesser sammen med fagfolk, forskere m.fl.

SUS bidrager også 9l udviklingen af sagsbehandling og 9lbud, for 
at brugerne kan få maksimal indflydelse i deres eget forløb. 
Målet er, at alle får adgang 9l at blive lyBet 9l, få indflydelse på 
og indgå i et reelt samarbejde om den hjælp og støBe, de har 
brug for, for at komme godt videre i livet.

Indflydelse handler også om at bevare magten og handlekraFen i 
sit liv, selvom man i perioder har brug for hjælp og støBe fra 
professionelle eller frivillige 9lbud. SUS er med 9l at udvikle og 
skalere innova9ve 9ltag, som øger menneskers indflydelse på 
deres liv og hverdag. Sam9dig arbejder vi for at inspirere 
kommuner og offentlige såvel som frivillige 9lbud 9l at 
understøBe menneskers livsindflydelse og handlekraF.

BRUGERINDFLYDELSE
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AT SKABE SIT EGET HJEM – UNGE SOM ERFARINGSEKSPERTER

INVOLVERING. Antallet af hjemløse sBger, og alt for mange af de unge hjemløse er Bdligere 
anbragte. I 2019 samlede SUS og Bikubenfonden de vigBgste aktører på området for at skabe fælles 
viden om de væsentligste udfordringer. Og for at formulere bud på, hvor der bør fokuseres, hvis 
kurven skal knækkes, og man skal sikre bedre overgange fra anbringelse Bl eget hjem og sikre, at de 
unge holder fast i hjemmet. 
Omdrejningspunktet for iniBaBvet var involvering unge, der selv har prøvet at skulle etablere et liv i 
egen bolig eTer at have været anbragt. De ved noget vigBgt om, hvor det er udfordrende, og hvad 
der er hjælpsomt. Men deres stemmer og perspekBver får oTe ikke betydende indflydelse på 

udvikling af støXe og indsatser. 
For at få de unges erfaringer i spil holdt vi en fortælleweekend, hvor de unge fortalte om at ‘flyXe 
hjemmefra’. I fællesskab idenBficerede vi temaer i fortællingerne og pegede på, hvem der er brug 
for at tale mere med for at forstå den kontekst, der ligger rundt om de levede fortællinger. 
ETerfølgende holdt vi workshops med fagpersoner, unge og eksperter for at pege på, hvor det er 
vigBgst at fokusere og sæXe ind, hvis der skal ske en forandring. 
Bevilling: Bikubenfonden. Periode: januar-maj 2019.
▶ Rapport: Ung mellem anbringelse og eget hjem – Udfordringer og potenBaler

I inspirationskataloget
’Unge som 

erfaringseksperter’  
beskriver vi SUS’ metode til 
involvering og samskabelse. 

Inspirationskataloget er 
udarbejdet på baggrund af 

et samarbejde med 
Bikubenfonden og med 
afsæt i SUS’ mangeårige 

erfaring med at skabe gode 
rammer for 

brugerindflydelse i 
udformningen af nye tilbud. 

Se katalog.

http://bit.ly/2piZOCE
https://www.sus.dk/produkt/udgivelse/unge-som-erfaringseksperter-inspiration-til-involvering-og-samskabelse/


INVESTERING I EFTERVÆRN

UNGEPANEL. Vejen ind i voksenlivet kan være svær for unge anbragte. For at 
styrke de unges overgang Dl et stabilt og selvstændigt voksenliv har 

Socialstyrelsen indgået partnerskab med syv kommuner om at omlægge 

eJerværnsindsatsen. Indsatsen indebærer, at alle unge, som er anbragt eller har 

en kontaktperson, skal have Dlbud om eJerværn, når de fylder 18 år. 
SUS og Implement ConsulDng Group understøPer kommunerne i at udvikle og 

implementere indsatsen. Vi bidrager Dl, at unge anbragtes egne erfaringer og 
perspekDver bliver hørt og anvendt i udviklingen af eJerværnsindsatserne. 

Sammen med Baglandet i Vejle har SUS samlet et panel af unge, som mødes 

med kommunerne på klyngeseminarer. De unge fortæller deres historier, er 
sparringspartnere og giver feedback på kommunernes Dltag i omlægningen. Ud 

over det konkrete omlægningsarbejde i de syv kommuner skal projektet også 

skabe fælles faglige pejlemærker for god kvalitet i eJerværn, som andre 

kommuner kan anvende. 
Kunde: Socialstyrelsen. Periode: 2018-2020.

▶ Socialstyrelsen har produceret tre podcasts, hvor ungepanelet fortæller om

deres erfaringer – hør dem her

BØRNENES HUS I HELSINGØR 

SPARRING. Børnenes Hus i Helsingør skal være et samlende sted, der arbejder for 
og med børn; deres trivsel, udvikling, dannelse og deres adgang til fællesskaber 

med andre børn. Huset er stillet til rådighed af kommunen, og stedet skal udvikles 

og drives af civilsamfundsorganisationer i Helsingør. 

Aktørkredsen omkring Børnenes Hus har taget en række indledende initiativer 
omkring huset – og nu skal interesserede civile stemmer, foreninger og 

grupperinger have indflydelse og ejerskab på husets organisering og aktiviteter. 
Lauritzen Fonden støtter udvikling af Børnenes Hus i Helsingør, og fonden bad SUS 

om at understøtte udviklingsprocessen i 2019.
Periode: Februar-maj 2019. 

https://soundcloud.com/user-769767239-652293724/sets/eftervaern/s-Ec8Ir


SOCIAL
INNOVATION

SUS arbejder for at nytænke og udvikle systemer, indsatser og 
Albud reBet mod mennesker i udsaBe og marginaliserede 
posiAoner.

De dele af velfærdssystemet, som er sat i verden for at stø4e 
mennesker med behov for hjælp i svære livssitua;oner, er o<e 
ikke ;lstrækkelig virksomme. SUS arbejder for at skabe og 
afprøve nye veje frem. Det kan være radikale nye løsninger og 
;lgange, eller ;lpasning og justering af eksisterende indsatser 
og koncepter.

Vi designer og driver systema;ske innova;onsprocesser i tæt 
samarbejde med borgere og brugere, det offentlige og civil-
samfundets aktører. Sammen afprøver, justerer og evaluerer vi 
nye ideer, der kan skabe øget værdi socialt, organisatorisk og 
økonomisk.

Vi tror på, at eksperimenter er nødvendige, og at fejl er en del af 
vejen frem. Vi bidrager med at opsæ4e rammer for vel;lre4e-
lagte eksperimenter, som skaber hur;ge læringsloops i forhold 
;l, hvad der virker, og hvad der ikke virker, inden vi fører ideer ud 
i livet i større skala.

I SUS arbejder vi også for at bane vejen for helt nye sociale 
opfindelser, der bedre løser eller forebygger sociale problemer 
for udsa4e mennesker. Nye løsninger med opfindelseshøjde og 
poten;ale for større social impact i frem;den kommer ikke af sig 
selv. Vejen fra ide ;l social opfindelse og innova;on, der skaber 
værdi, kan være lang og usikker. Vi hjælper med at udfordre, 
udvikle og nurse nye ideer, teste prototyper på koncepter, 
kvalificere vidensgrundlaget og kny4e bånd ;l mulige risikovillige 
samarbejdspartnere.

SOCIAL INNOVATION
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DE SMÅ BØRNS BORNHOLM – STORSKALAPROGRAM FOR 

FORBEDRING AF BØRNS LIVSCHANCER

PROGRAM. Børn på Bornholm vokser hyppigere op med en sårbar familie-
baggrund end børn i Danmark generelt. Bornholms Regionskommune har 
sammen med SUS og med støQe fra Egmont Fonden iværksat programmet 
‘De Små Børns Bornholm’ – et storsUlet iniUaUv for omlægning af indsatser og 

intensiveret samarbejde for at give børn og familier fokuseret støQe i de Udlige 
år. Indsatsen skal give alle børn på Bornholm det bedst mulige afsæt for videre 
læring, udvikling og trivsel. Målet er også, at de udviklede metoder skal kunne 
spredes Ul alle danske kommuner. 

Som partner i De Små Børns Bornholm bidrager SUS Ul opbygningen af den 
samlede programorganisaUon og er med Ul at planlægge og gennemføre en 
lang række akUviteter under programmets i alt fire spor. Vi bidrager Ul 
facilitering af interne kommunale omsUllings- og omstruktureringsprocesser 

samt Ul at styrke borgerinddragelse, innovaUonsfaglighed og samskabelse på 
tværs af aktører. SUS medvirker desuden Ul formidling af programindsatsens 
resultater for at inspirere udover den bornholmske kontekst og danne grundlag 
for at udvikle lignende Ultag andre steder.

Første del af programmet løber i 4 år med mulighed for forlængelse Ul i alt 8 år 
på baggrund af en vurdering af de indledende erfaringer og resultater. 
Bevilling: Egmont Fonden. Periode: 2020-24. (Forprojekt 2018-19).

”Der var ikke rigtig nogen, 
der turde sige noget om, 

hvad der var galt med min søn.”
(forælder - borgerlaboratorium)

Det startede med et 
borgerlaboratorium

Forprojektet Ul ‘De Små Børns 
Bornholm’ blev kickstartet med 
et borgerlaboratorium designet 
af SUS. Fagpersoner, pædagog-
studerende og konsulenter fra 

SUS var i en uge rundt på øen og 
besøge børnefamilier for at få 
deres bud, hvordan den gode 
start på familielivet ser ud for 

børn og forældre på Bornholm. 
Læs familiernes fortællinger på 
desmaaboernsbornholm.dk og

se en kort film om borger-
laboratoriet.

http://www.desmaaboernsbornholm.dk/
https://vimeo.com/341518512


FÆDRE PÅ FORKANT – FÆDREGRUPPER FOR SMÅBØRNSFAMILIER 
I SÅRBARE FAMILIER

NYT KONCEPT. I projekt ‘Fædre på forkant’ har SUS sammen med Center for 
Børneliv, Thisted, Ringsted og Frederiksberg Kommuner udviklet og afprøvet et 
koncept for et kommunalt gruppeUlbud målreVet småbørnsfædre i sårbare 
livssituaUoner. Tilbuddene er udviklet på baggrund af viden fra praksis, småbørns-

fædre og forskning. Forskningen viser, at en styrket far-barn-relaUon gavner barnets 
trivsel og livsmuligheder på både kort og lang sigt. Men der mangler kommunale 
Ulbud Ul småbørnsfædre, viser en afdækning fra SUS. 
I projekt ‘Fædre på forkant’ har vi forsøgt at holde et fokus på social innovaUon. Vi 

har været nysgerrige og udforskende på fædres situaUoner og levede liv og har bl.a. 
interviewet 30 småbørnsfædre. Interviewene viste, at der er et stort behov for 
erfaringsudveksling og støVe Ul fædre, der på forskellig vis er sårbare. Det 
færdigudviklede koncept for fædregrupper er afprøvet i de tre kommuner, og 

formatet er Ulpasset og justeret undervejs. AmbiUonen er, at det nu bredes ud Ul 
flere kommuner landet over.
Bevillingsgiver: Det Obelske Familiefond. Periode: 2018-19. 
▶ Rapport: Fædre på forkant – erfaringsopsamling fra fædregrupper i tre 

kommuner

https://www.sus.dk/produkt/udgivelse/faedre-paa-forkant-erfaringsopsamling-fra-faedregrupper-i-tre-kommuner/


Vi ønsker et samfund, hvor vi konstant lærer af den bedst 
7lgængelige viden om, hvad der virker for mennesker i udsa9e 
posi7oner. Det gør vi ved at skabe viden sammen med dem, der 
ved noget om det, vi gerne vil forandre. Det gælder særligt 
brugerne. 

I SUS ønsker vi at bidrage med at skabe ny viden, som gør en 
forskel for mennesker i udsa9e posi;oner. Det kan den kun ved, 
at de data, som ligger ;l grund for viden, lever op ;l to ;ng. Det 
skal give mening og værdi i arbejdet for dem, som indsamler 
data. Og data skal omsæ9es ;l handling gennem fælles 
læreprocesser mellem brugere, fagpersoner, ledere og forskere.  

Derfor har SUS fokus på, at måling og evaluering er en dialogisk 
proces, hvor de forskellige aktører møder hinanden og udvikler 
viden og forandring sammen. Vi arbejder med måleredskaber og 
evalueringsprocesser, der styrker samarbejdet mellem brugere, 
fagpersoner og ledelse. Og vi stræber eEer at skabe måling med 
mening, som understø9er mennesker i at skabe det liv, de 
ønsker.

Brugere skal opleve mere kontrol og mestring af deres hverdag 
og liv via viden om sig selv og egen udvikling. Fagpersoner skal 
have mere indsigt i praksis og læring om, hvad der virker for 
hvem, og hvad der skal gøres anderledes, så praksis forbedres. 
Ledere og beslutningstagere skal have mere indsigt i praksis og 
viden om, hvad der skal ;l for at skabe resultater, så rammerne 
for praksis forbedres.  

MÅLING 
MED MENING 
OG LÆRING
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HOSPITALSKLOVNE I BØRNE- OG UNGEPSYKIATRIEN
EVALUERINGSDESIGN. Kan hospitalsklovne gøre en forskel i psykiatrien? Hvordan 
og for hvem? Hvilken værdi skaber de konkret for børn, forældre og ansaNe?
Danske Hospitalsklovne har i 2016-2021 fået midler Tl at afprøve hospitalsklovne i 
børne- ungepsykiatrien. SUS har i 2019 gennemført en midtvejsevaluering af 
klovnenes arbejde. Evalueringsdesignet blev udviklet i tæt samspil med klovnene, 
og systemaTsk arbejde med forandringsfortællinger var en bærende del af dokumen-
taTonsarbejdet. 
Evalueringen viste, at fagpersonalet på de børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger 
oplever hospitalsklovnene som en relevant faglighed, der understøNer det vigTge 
arbejde, psykiatrien gør for indlagte børn og unge. Særligt indenfor fem områder: 
RelaToner, stemninger, behandling, selvforståelse og handlekraY, håb og drømme.
Kunde: Danske Hospitalsklovne. Periode: Marts-september 2019. 
► Evalueringsnotat og fortællinger (Foto: Danske Hospitalsklovne).

INDSATSER OG TILBUD FOR MENNESKER MED PSYKISK 
LIDELSE OG AKTIVT MISBRUG
SCREENING. Mange boTlbud og boformer for hjemløse eYerspørger metoder 
Tl at hjælpe borgere, der både har psykiske vanskeligheder og et problem-
skabende misbrug af alkohol, medicin eller illegale rusmidler. 
SUS har i samarbejde med Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser i Region 
Hovedstaden gennemført en kortlægning for at indkredse aktuel lovende 
praksis og vurdere, om der er grundlag for at videreudvikle udvalgte indsatser 
Tl målgruppen. 
Med screeningen har vi idenTficeret tre lovende indsatser, der på hver deres 
måde håndterer nogle af de problemsTllinger, som fylder særligt i arbejdet 
med borgerne: Tværgående samarbejdsindsats. Helhedsorienteret indsats med 
afsæt i housing first og harm reduc;on. Et særligt dobbeltdiagnoseteam og 
mo;verende samtale. Fælles for indsatserne er, at de er recovery-orienterede 
og har fokus på moTvaTon og harm reducTon. Og at borgerne bliver set og 
hørt som mennesker, som man kan indgå i konstrukTve relaToner med.
Kortlægningen kan anvendes af beslutningstagere, udviklingskonsulenter og 
fagprofessionelle, der ønsker viden om og inspiraTon Tl arbejdet med borgere, 
der både har psykiske vanskeligheder og et misbrug. 
Kunde: Socialstyrelsen. Periode: Januar-maj 2019.
▶ Rapport: Mennesker med psykiske vanskeligheder og misbrug

https://danskehospitalsklovne.dk/nyhed/evaluering-af-indsats-i-psykiatrien-klovnen-virker
https://www.sus.dk/produkt/udgivelse/indsatser-til-mennesker-med-psykiske-vanskeligheder-og-misbrug/


SKOLENS VENNER

EVALUERINGSDESIGN. SUS er sparringspartner for Skolens Venner, en forening 
af frivillige, der giver en hånd med i skolen.
Som sparringspartner understøtter SUS det strategiske arbejde med 

bæredygtig udvikling af organisationen med henblik på spredning og 
forankring. Desuden understøtter vi udviklingen af et evalueringsdesign, der 
her og nu giver Skolens Venner indsigt i det arbejde, de frivillige skolevenner 
bidrager med ude i skoleklasserne. Evalueringsdesignet kan fremover 
anvendes i og af foreningens lokalafdelinger til løbende dokumentation og 

evaluering af foreningens arbejde. Evalueringsdesignet indeholder et særskilt 
børneelement, hvor blandt andet indskolingselevernes perspektiv på 
skolevennen indgår som en central del.
Kunde: Skolens Venner. Periode: 2020.

HJEMLØSHED I GRØNLAND

KORTLÆGNING OG ANBEFALINGER: Hvor mange hjemløse er der i Grønland? 
Hvem er de? Hvad er årsagerne Wl hjemløshed, og hvordan er hjemløshed 
koblet Wl andre former for sociale problemer og situaWoner af social udsathed i 

Grønland? 
Det skønnes, at andelen af hjemløse borgere er markant større i 
Grønland sammenholdt med Danmark i øvrigt, men der mangler viden og 
overblik. Departementet for Sociale Anliggender og JusWtsområdet har derfor 
bedt SUS kortlægge hjemløsheden i Grønland. Sammen med en ekspertgruppe 

skal vi i foråret 2020 komme med anbefalinger Wl iniWaWver, der kan forebygge 
hjemløshed og styrke de aktuelle indsatser. 
I kortlægningen samler vi oplysninger om alle hjemløse i de fem kommuner i 
Grønland. Og vi gennemfører interviews i tre kommuner med sagsbehandlere 

og medarbejdere i gadeteam, boligselskaber, herberger, poliW, styrelser, 
kriminalforsorgen, frivillige som Frelsens Hær og Kofoeds Skole samt ikke 
mindst hjemløse borgere. 
Kunde: Departementet for Sociale Anliggender og JusWtsområdet, Grønland. 

Periode: December 2019 - maj 2020. 



SUS understøtter, at brugere, professionelle og 
frivillige i samarbejde kan skabe innovative sociale 
løsninger.

SUS bidrager +l at udvikle nye løsninger på velfærds-

udfordringer, o<e i tæt samarbejde med civilsamfunds-

organisa+oner. Vi hjælper med at udvikle, beskrive og 

evaluere innova+ve løsninger skabt nedefra. Fordi der 

findes opfindelseskra< og nye løsninger i civilsamfundet, som 

ikke findes på samme måde i det etablerede system. Vi 

arbejder ud fra omfaEende og mangeårig viden om feltet og 

dets særlige vilkår og dynamikker.

SUS understøEer, at kommuner samt større og mindre 

civilsamfundsorganisa+oner indgår i fælles og lige-
værdige udviklingsprocesser. Vores erfaring er, at det skaber 

bedre og mere lokalsamfundsforankrede løsninger, der er i 
stand +l at forbinde mennesker i fællesskaber. Vi har  

omfaEende erfaring med og viden om forskellige former for 

samskabelse, partnerskaber og udvikling i fællesskab. 
Herunder collec+ve impact, som er en form for samskabelse, 

der er velegnet +l at håndtere særligt komplekse problemer.

På tværs af vores arbejde med civilsamfund og samskabelse 

har vi fokus på at udfordre og udvide frivilligbegrebet og 
bringe mennesker, der normalt ikke har adgang +l at være 

frivillige, i en posi+on, hvor deres ressourcer gør en forskel, 
og hvor de kan bidrage.

Vi understøEer udvikling af peer-frivillighed, hvor mennesker 
bruger deres levede erfaringer +l gavn for andre – og for dem 

selv. Og vi ønsker at styrke mangfoldigheden i de frivillige 
organisa+oner og netværk, så de i endnu højere grad lykkes 

med at skabe rammer og rum for bidragende deltagelse.

PARTNERSKABER 
OG FRIVILLIGHED
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BRYD DEN SOCIALE ARV

COLLECTIVE IMPACT. Nogle gange står vi overfor for alvorlige udfordringer og 
problemsEllinger, som ingen aktør eller Elgang kan løse alene. CollecEve impact er 
en form for samskabelse, der er velegnet El at håndtere særligt komplekse 
problemer. Tilgangen, der har sit udspring i USA og Canada, er en ambiEøs ramme 
for arbejdet med tværsektorielle alliancer og partnerskaber. 
Med støNe fra Helsefonden har SUS sammen med Helsingør og Lejre Kommuner 
forsøgt at overføre og få danske erfaringer med arbejdsformen i en kommunal 
sammenhæng i Danmark. DeNe er sket under overskriQen ‘Bryd den sociale arv’. 
I en fireårig periode har lokale collecEve impact-sekretariater i Helsingør og Lejre 
samlet aktører på tværs af det offentlige, civilsamfund og erhvervsliv og gennemført 
en række forskellige akEviteter for at få erfaringer med Elgangen collecEve impact. I 
Lejre har man fokuseret på indsatser for at overkomme problemer med ensomhed, 
og i Helsingør har man fokuseret på at få brudt et fortsat sEgende problem med 
overvægt blandt børn; en problemsElling, der har en stærk social slagside. Som led i 
opsamling og formidling af erfaringerne har SUS lavet en webguide om collecEve 
impact. I 2020 følger VIVE op med en opsamling om resultaterne af 
spørgeskemaundersøgelser i folkeskolerne i de to kommuner, og SUS laver en 
erfaringsopsamling.
Bevilling: Helsefonden. Periode: 2015-19. (Foto: Sine Jung Gormsen)
▶ Webguide El collecEve impact.

ALLU – NETVÆRK FOR GRØNLANDSKE UNGE

EVALUERING. SUS samarbejdede i 2018 og 19 med Foreningen Grønlandske 
Børn (FGB) om at evaluere og beskrive Allu, et frivilligt drevet Elbud om 
socialt støNende netværk El grønlandske unge på eQerskoleophold i 
Danmark. Et eQerskoleophold er en god mulighed for mange grønlandske 
unge. Men hjemve og ensomhed betyder, at en del rejser hjem, inden 
skoleåret er slut. Derfor er Allu et vigEgt bidrag El at støNe op om de unge. 
SUS har evalueret de frivilliges roller og opgaver i Allu og på den måde 
hjulpet FGB med at skabe en velfungerende struktur for det frivillige arbejde. 
SUS har desuden afprøvet brugen af forandringsfortællinger i en frivillig 
kontekst og i samarbejde med FGB indsamlet små fortællinger fra unge om 
livet på eQerskole og betydningen af at møde andre grønlandske unge 
gennem Allu. Endelig har vi beskrevet Allu-modellen i en kort, systemaEsk 
form, der giver overblik over de indholdselementer, organiseringer, værdier, 
kompetencer m.m., som er nødvendige for at lykkes med at gøre en forskel 
for målgruppen. 
Samarbejdet mellem Allu og SUS var finansieret af Den A.P. Møllerske 
StøNefond. Periode: 2018-19. (Foto: Lonni Hvid).

http://www.collective-impact-guide.dk/


Mangler 

samtykke

DEL DIN PASSION MED ANDRE – MENINGSFULDE MØDER 

MELLEM UNGE OG ÆLDRE I ODDSHERRED

INSPIRATION OG METODE: I Odsherred Kommune bor der mange udsaGe unge. 

En række frivillige foreninger har sammen med Kommunens Ungeenhed og med 

støGe fra SUS taget iniNaNv Nl at danne netværk mellem seniorer over 60 år og 

unge. Til gensidig gavn og glæde. Omdrejningspunktet er en fælles interesse. For 

den unge kan relaNonen Nl en ældre med erfaring åbne muligheder og give 

styrke Nl voksenlivet, styrke den sociale kapital og være inspirerende. Seniorerne 

kan gennem deres interesser være med Nl at løVe et socialt ansvar, styrke den 

sociale bæredygNghed i lokalområdet og skabe relaNoner med de unge.

Projektet har udviklet en række forskellige måder at matche unge og seniorer 

Projektet fortsæGer i 2020 og er i fuld gang med at overveje en god forankrings-

strategi, så det kan fortsæGe eVer projektmidlerne fra VELUX FONDEN ophører. 

SUS er procesfacilitator, inspirator og skal sammen med de frivillige beskrive de 

bærende metoder i projektet, så andre iniNaNver kan lade sig inspirere af 

erfaringerne fra Odsherred.

Bevillingsgiver: VELUX FONDEN. Periode: 2018-2020. 

Der har været stor interesse for projektet fra omverdenen. 

▶ Podcast om Del din passion på DR P1 Baglandet

UDSATTE BØRN OG UNGE I GRØNLAND

KORTLÆGNING: Mange forskellige aktører arbejder med mange forskellige 

indsatser for udsaGe børn og unge i Grønland. SUS har i 2019 for Mary Fonden 

gennemført en kortlægning, der skal medvirke Nl at skabe et bedre overblik over 

feltet og bedre forudsætninger for et tæGere samarbejde mellem organisaNoner 

og foreninger, fonde og offentlige instanser, der arbejder med børn og unge i 

Grønland. 

Kortlægningen viser, at der de seneste 5 år er igangsat 60 sociale indsatser af de 

17 civilsamfundsorganisaNoner, der indgår i undersøgelsen. Med afsætning i 

kortlægningen giver vi et bud på, hvordan man fremover kan arbejde for at 

fremme en posiNv udvikling for udsaGe børn og unge i Grønland. Rapporten 

fremhæver blandt andet, at viden er en vigNg forudsætning for at skabe 

forandring, at det er vigNgt med lokal forankring og ejerskab og et stærkere 

inddragelsesperspekNv. Og at der er brug for samspil mellem fonde og naNonale 

strategier. 

Kunde: Mary Fonden. Periode: 2019. 

► Kortlægning: Det sociale landkort - en kortlægning af aktører og indsatser for

udsaGe børn og unge i Grønland

https://www.dr.dk/radio/p1/baglandet/baglandet-2019-01-25
https://www.sus.dk/produkt/udgivelse/det-sociale-landkort-en-kortlaegning-af-aktoerer-og-indsatser-for-udsatte-boern-og-unge-i-groenland/


Vi har fokus på rela0oners betydning for trivsel og velfærd, 
både for den enkelte borger, i civilsamfundet, i samarbejdet 
mellem borger og fagmedarbejder og mellem fagprofessionelle. 
Det kalder vi rela0onel velfærd.

Rela&oner betyder alt, hvis en borger i en sårbar posi&on skal 
have et godt og meningsfuldt liv. Med familie og netværk, 
uddannelse og job.

Tillidsfulde rela&oner og menneskers drømme for et bedre liv er 
den primære forandringskra@, når det handler om at skabe 
posi&ve sociale forandringer. Derfor arbejder vi med at etablere 
et reelt samarbejde med dem, det handler om. Et samarbejde, 
som understøDer deres kapacitet &l at skabe det liv, de ønsker og 
selv tage teten.

Det indebærer fokus på menneskers sociale kapital og netværk. 
Og fokus på deres muligheder for at være involveret og bidrage, 
frem for at blive set som mennesker med problemer, der har 
brug for hjælp.

Vi arbejder med rela&onel velfærd ved:
• At opbygge &llidsfulde rela&oner mellem borgeren og den 

professionelle, så der skabes resonans som forudsætning for 
udvikling.

• At hjælpe borgeren med at opbygge forbindelser &l 
personlige netværk, lokalsamfund og civilsamfund, ikke
mindst i@. uddannelse og job.

• At geare kommunale indsatser og fagprofessionelle &l at 
blive mere åbne, risikovillige og borgerdefinerede, og mindre
systemorienterede. Og ved at understøDe samarbejde og 
rela&oner på tværs mellem fagprofessionelle fra forskellige 
fagområder, så borgeren får en sammenhængende og 
helhedsorienteret indsats.

RELATIONEL VELFÆRD 
OG KOORDINERING
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OPGANG TIL OPGANG I GELLERUP
NY BESKÆFTIGELSESINDSATS. Hvad sker der, når et tværfagligt team af 
medarbejdere fra social-, børn og unge-, sundheds-, kultur- og 
beskæOigelsesforvaltningen går sammen om for alvor at øge trivslen og 
beskæOigelsen blandt nogle af kommunens mest udsaPe familier? Det skal et 
projekt ‘Opgang Tl Opgang’ i Aarhus Kommune afprøve over fire år. Mindst 60 
udsaPe familier i Gellerup kommer Tl at modtage en helt anden type 
beskæOigelsesindsats fra kommunen, end de har været vant Tl. 
10 nye kommunale medarbejdere og ny teamleder skal opbygge en anderledes 
tæt og Tllidsfuld relaTon Tl familierne, som giver bedre muligheder for at 
sæPe ind med sociale indsatser og konkrete planer for beskæOigelse, der 
passer Tl hver enkelt familie. Projektets fokus er at skabe stabil og varig 
Tlknytning Tl arbejdsmarkedet for forældre og at få flere unge i uddannelse og 
friTdsjob. Det skal være med Tl at forbedre familiernes generelle trivsel, 
sundhed og fremTdige muligheder, og i sidste ende løOe hele lokalområdet. 
Indsatsen tager afsæt i det, familierne selv definerer, de har brug for.
SUS har været med Tl at designe projektet og bidrager løbende med 
processtøPe, metodeudvikling og evaluering.
Bevilling: Den A.P. Møllerske StøPefond. Periode: Februar 2019 - januar 2023.
(Foto: Scanpix)

ENERGI TIL HINANDEN – UDDANNELSE OG JOB TIL UNGE
NY TILGANG. I Esbjerg Kommune mangler små og mellemstore virksomheder 
kvalificeret arbejdskraO. SamTdig står en gruppe unge på kanten i forhold Tl 
job og uddannelse. Esbjerg Kommune, Den Sociale Kapitalfond, SUS og 
Lauritzen Fonden er gået sammen om projekt 'Energi Tl hinanden', et 
målrePet udviklingsforløb, som skal opkvalificere, paratgøre og matche unge 
og virksomheder. 
Virksomhedernes udvikling foregår i sociale acceleratorforløb forestået af Den 
Sociale Kapitalfond. Ungeenheden Vindmøllehuset under Esbjerg Jobcenter er 
omdrejningspunktet for de unges udvikling. SUS indgår med det formål at 
bidrage Tl udviklingen af en ny Tlgang i ungeindsatsen. En Tlgang, der kobler 
en målrePet uddannelses- og beskæOigelsesrePet indsats med tankesæPet og 
de bærende principper i relaTonel velfærd. SUS står for uddannelse og 
sparring Tl medarbejderne i Vindmøllen, yder bistand Tl konceptudvikling 
samt bidrag Tl den løbende opsamling og evaluering af indsatsen.
Bevillingsgiver: Lauritzen Fonden. Periode: November 2019-2021. 



TIDLIG INDSATS 

OG 

FOREBYGGELSE

TIDLIG INDSATS 

OG FOREBYGGELSE

I SUS har vi fokus på vig>gheden af at forebygge og sæFe >dligt 

ind, inden begyndende problemer vokser sig store og resulterer 

i uopreFelige skader.

De første 1000 dage af et barns liv er afgørende for trivsel og 
livsmuligheder på længere sigt. Det tager vi alvorligt i SUS. Vi 
samskaber, udvikler og samarbejder om Adlig indsats og 
opsporing på småbørnsområdet. Og vi har et særligt blik for 
sniCladerne mellem den sociale og sundhedsmæssige indsats.

Det kan handle om udvikling og koordinering af tværfagligt 
samarbejde, udvikling eller justering af Albud, inddragelse af 
civilsamfundet, Adlig sprogsAmulering og meget mere. 
Omdrejningspunktet er alAd, hvordan vi bedst understøEer små 
nye familier i sårbare situaAoner med at mestre et helt 
almindeligt hverdagsliv.

SamAdig har vi fokus på, at forebyggelse og Adlig indsats er 
afgørende i alle livsfaser. Vi bidrager med rammer for og metoder 
Al at udvikle og udbrede Algange bredt på socialområdet, for at 
mindske skadelige effekter af problemer, der eskalerer, og for at 
fremme trivsel. Desuden arbejder vi for at fremme en 
forebyggende og Adlig reakAon bl.a. i forhold Al udsaEe eller 
anbragte unge, udsaEe grønlændere og i relaAon Al at skabe 
bedre livsvilkår for mennesker med psykiske lidelser.
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SPROGLIG UDVIKLING OG SOCIOEMOTIONEL STØTTE TIL 
BØRN I UDSATTE FAMILIER

EARLY LITERACY: At få støtte af nære omsorgspersoner til at udtrykke sig, 
interagere socialt og kommunikere verbalt i de første leveår er afgørende for, 
at børn trives, udvikler sig positivt og klarer sig senere i livet. Børn i udsatte 
familier ulige stillet, når det gælder tidlig socioemotionel udvikling og støtte til 

kommunikativ og sprog, blandt andet pga. manglende input fra det nære 
læringsmiljø. Det betyder, at barnet kan være i risiko for at sakke uopretteligt 
bagud tidligt i livet. Uligheden opdages typisk, når barnet begynder i skole – og 
den varer ved.

SUS og Egmont Fonden har igangsat et initiativ, som skal afdække, forbedre og 
sprede indsatser, der understøtter tidlig socioemotionel, sproglig og 
dannelsesmæssig udvikling, hos børn i familier med begrænsede ressourcer.
Med initiativet sætter vi fokus på early literacy. Det handler om at skabe det 

bedste afsæt for barnets trivsel og adgang til deltagelse på sigt, og om at 
understøtte den sproglige og kommunikative udvikling, der sker, inden barnet 
begynder i skole.
Bevilling: Egmont Fonden. Periode: August 2019-juni 2020.

FOREBYGGENDE METODER TIL UNGE MED PSYKISK 
SÅRBARHED

METODEUDVIKLING: Flere og flere unge oplever symptomer på psykisk 
mistrivsel eller diagnos\ceres med psykiske lidelser. De unge kæmper med 
mange problema\kker som ensomhed, angst, depression og selvskadende 
adfærd. Mange søger og får hjælp i de kommunale psykosociale indsatser. 

Men der mangler vidensbaserede indsatser, som med et forebyggende sigte 
formår at styrke de unges trivsel og livsmuligheder ved at sæ]e \dligt ind. 
Fire kommuner arbejder i 2019-2020 med at udvikle og pilo]este forskellige 
typer af forebyggende indsatser. Formålet er at skabe ny viden og udvikle 

konkrete metoder og \lgange \l at sikre, at unge med psykisk sårbarhed opnår 
øget trivsel, mestring af hverdagslivet og indgår i meningsfulde fællesskaber. 
SUS og Implement Consul\ng Group yder processtø]e \l kommunerne, 
bidrager \l modning af indsatserne og evaluerer.
Projektet er en del af Socialstyrelsens Udviklings- og investeringsprogram. 
Periode: E^eråret 2018-december 2020.



Alle har brug for en meningsfuld hverdag. At føle sig 
ny7g, værdsat og ak;v bidragydende i den sammenhæng, 
man indgår i. Derfor har SUS fokus på livsmuligheder.

I SUS tror vi på, at det meningsfulde liv i høj grad skal findes 
og leves i den meningsfulde hverdag. Det handler ikke kun 
om at være en del af et fællesskab og have sociale 
relaAoner, men også om at have noget meningsfuldt at tage 
sig Al. At opleve, at man har ressourcer og evner, som andre 
sæCer pris på, og som kan styrkes og udvikles.

Uanset om man lever med et handicap, oplever 
psykiske vanskeligheder, mangler omsorg og støCe som 
barn, er ramt af ledighed eller kæmper med andre former 
for sociale udfordringer og problemer, er det vigAgt at 
opleve, at man har muligheder i livet.

At sikre en meningsfuld hverdag for den enkelte handler om 
at udvide adgangen Al livsmuligheder, uddannelse og 
beskæEigelse, alt eEer den enkeltes drømme, behov og 
ønsker. 

Det handler bl.a. om få mulighed for at lære, Alegne sig 
viden og kundskaber, der kan åbner veje for nye kompe-
tencer og indsigter. Og det handler om mulighed for  
beskæEigelse, for at kunne udnyCe sine ressourcer 
og kompetencer i en sammenhæng, hvor det giver mening 
at stå op om morgenen.

Det handler i høj grad om, hvordan vi formår at indreCe 
vores tænkning og vores Albud, så de formår at tage 
udgangspunkt i troen på den enkeltes potenAale. At udvide 
livsmulighederne. Og at finde gode veje Al at åbne nye 
muligheder for det meningsfulde liv med de beAngelser og 
sammenhænge, som man nu engang har og lever i. 

LIVSMULIGHEDER
UDDANNELSE
OG ARBEJDE
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AALBORG AKTIV – MENINGSFULD BESKÆFTIGELSE

FORANDRINGSFORTÆLLINGER: Aalborg AKTIV er en innova@v, tværgående enhed 

i Aalborg Kommunes Ældre- og Handicapafdeling. Aalborg AKTIV hjælper borgere 

på social pension med at forfølge deres drømme om meningsfuld beskæSigelse. 

SUS har hjulpet Aalborg AKTIV med at beskrive deres model og med at udvikle 

dokumenta@onsredskaber, som giver mening både i forhold @l målene og i 

forhold @l borgerne. 

Processen blev indledt med en værdiworkshop for Aalborg AKTIVs brugere. I 

forbindelse med den nye dokumenta@onsmodel samarbejder SUS og Aalborg 

AKTIV om at bruge forandringsfortællinger som kilde @l evaluering og læring. 

Medarbejderne indsamler forandringsfortællinger eSer metodikken i Most 

Significant Change. Fortællingerne analyseres eSerfølgende sammen med 

borgerne selv og sammen med samarbejdspartnere. Målet er at skabe viden om, 

hvad der forandrer sig i brugernes liv, når de samarbejder med Aalborg AKTIV, og 

hvad der får den forandring @l at ske.

Kunde: Aalborg AKTIV. Periode: November 2017-2020. (Foto: Aalborg AKTIV)

SOCIALT JOBMATCH – JOBMESSER FOR LANGTIDSLEDIGE

INNOVATION: Karrieremesser bruges @l at skabe jobmatch mellem virksomheder og 

højtuddannede, talen`ulde unge, men poten@alet kan være @lsvarende stort 

overfor borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Randers og Syddjurs Kommuner har 

i samarbejde med SUS i 2019 holdt to sociale jobmesser for lang@dsledige borgere. 

Messerne blev holdt i uformelle rammer hos Ree Park Safari og på Randers 

Kunstmuseum. De gav mulighed for uforpligtende samtaler med fokus på 

menneskelige egenskaber og god kemi fremfor på professionelle 

netværkskompetencer og imponerende cv’er. 

SUS har samlet erfaringerne fra projekt Socialt Jobmatch – og det ser ud @l at 

’ansigt @l ansigt’ virker. 239 lang@dsledige fra Syddjurs og Randers mødte 77 

rekruderingsparate virksomheder på de to jobmesser. Det førte @l 37 ansædelses-

kontrakter og en række prak@kforløb. Mødet med virksomhederne skabte øget 

mo@va@on og engagement blandt de ledige eSer messerne. Projektet viste 

desuden, at der er god økonomi i at gå nye veje. Begge kommuner har oplevet 

værdi af messerne og planlægger mindst én messe mere i 2020. SUS’ rapport 

beskriver erfaringerne og metoden @l inspira@on for andre kommuner.

Bevillingsgiver: Poul Due Jensens Fond. Periode: Januar 2019-marts 2020.

▶ Rapport: Socialt Jobmatch – Uformelle jobmesser for lang@dsledige.

https://www.sus.dk/produkt/udgivelse/socialt-jobmatch-uformelle-jobmesser-for-langtidsledige/


STYRKET KVALITET I 
SOCIALPSYKIATRIEN 

- FOKUS PÅ RECOVERY

Der bliver flere borgere med 
psykiske vanskeligheder, og det 

udfordrer socialpsykiatrien
SatspuljeiniMaMvet ’Styrket kvalitet 

i socialpsykiatrien’ skal 
imødekomme de sMgende behov 

på området. Socialstyrelsen har sat 
gang i seks deliniMaMver, der 

Mlsammen skal understøRe et 
bredt kvalitets- og kompetenceløS 

af socialpsykiatrien
Det fælles afsæt for iniMaMverne er 
at samle den aktuelt bedste viden 
på socialpsykiatriområdet og gøre 
den Mlgængelig. Den overordnede 
Mlgang er recovery-orienteret og 

har fokus på rehabilitering.
SUS løser opgaver for Social-

styrelsen på tre af deliniMaMverne.
Periode: September 2019-2020.

RÅDGIVNING OG 
UDVIKLINGSFORLØB
Socialstyrelsen har etableret et 
nyt udgående indsatsteam, 
der tilbyder rådgivning og 
udvikling i form af indsatsforløb 

til social-psykiatriske tilbud. 
Forløbene tager afsæt i en 
recovery-orienteret og 
rehabiliterende tilgang. SUS 

og Implement Consulting 
Group understøtter Indsats-
teamets arbejde med at levere 
rådgivning og sparring. Og vi 

udvikler redskaber, der 
understøtter udvikling af 
kvaliteten i socialpsykiatrien i 
kommuner og tilbud.

INDSATSKATALOG: 
KVALITET I BOTILBUD
SUS skal sammen med VIVE og 
Københavns Professionshøjskole 
udvikle et indsatskatalog om god 
kvalitet på boMlbud for borgere 

med psykiske vanskeligheder 
eSer Servicelovens §§ 107 og 
108. Kataloget beskriver 
kerneelementer i en indsats af 

god kvalitet og præsenterer 
metoder og redskaber, som 
boMlbuddene kan bruge i deres 
arbejde med at udvikle kvaliteten. 

Indsatskataloget udarbejdes på 
baggrund af 
liReraturgennemgang, 
casestudier i samarbejde med en 

række boMlbud, der er langt i 
udviklingen af kvaliteten, og i 
dialog med en række eksperter. 

PEJLEMÆRKER FOR 
BOSTØTTE
SUS udvikler i samarbejde med 
VIVE, Københavns Professions-
højskole og en ekspertgruppe 
faglige pejlemærker for, hvordan 

kommunerne kan arbejde med og 
udvikle kvaliteten i den social-
pædagogiske bistand (bostøRe) Ml 
borgere med psykiske vanske-
ligheder. Vi indsamler viden 
gennem et liReraturstudie, 
beskrivelse af praksis og case-
studier i 8-9 kommuner med 
lovende praksis. Vi inddrager også 
borgeres erfaringer med bostøRe, 
blandt andet på en fortællecamp.



LOKALSAMFUND 

OG BOLIGER

I SUS arbejder vi for at skabe trygge, stærke og akBve 

lokalsamfund, fordi det er et vigBgt fundament for gode liv og 

udfoldelsesmuligheder for alle.

Vi lever og bor i lokalområder. Men vi udny5er ikke i 6lstrækkelig 
grad de ressourcer og muligheder, der eksisterer. Uanset om vi 
taler om det udsa5e boligområde, om det nye mondæne 
lejlighedsbyggeri, landsbyen eller parcelhuskvarteret i forstaden.

I SUS er vi optaget af at søge mulighederne for, at mennesker 
med forskellig baggrund og forskellige ressourcer kan mødes og 
etablere meningsgivende fællesskaber. Fællesskaber, der kan 
medvirke 6l at tage ansvar, skabe bånd og trygge rammer og et 
rigt socialt liv. 

Ved at kigge på poten6alerne og mulighederne lokalt arbejder vi 
fx med at imødegå sociale problemer og bidrage 6l sammen-
hængskraG og inklusion i udsa5e boligområder. Vi viser mulige 
veje, bygger bro og fle5er sammen, hvor isola6on og manglende 
håb har taget over. Og vi giver redskaber, viser muligheder og 
skaber forandringskraG sammen med dem, det handler om. Vi 
trækker på vores mangeårige erfaring fra området, hvad enten vi 
er med 6l at udvikle og skabe, analysere, evaluere eller facilitere.

Vi arbejder tæt sammen med boligorganisa6oner, beboer-
demokra6et, lokaludvalg, civilsamfund, erhvervsliv og offentlige 
aktører i vores løsninger, og bruger her ak6vt vores erfaringer 
med partnerskaber og samskabelse.
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KOFOEDS SKOLES ÆBLEMOSTERI
ERFARINGSOPSAMLING: Kofoeds Skole på Amager i København er under udvikling fra 
insHtuHon Hl storbylandsby. Det betyder øget fokus på samarbejde på tværs af 
lokalsamfundet. Nye socialøkonomiske virksomheder skal skærpe skolens sociale 
arbejde og fungere som mødested for lokale beboere og skolens elever. Og give 
eleverne mulighed for at indgå i meningsfulde akHviteter og Hlegne sig relevante og 
brugbare kompetencer. 
I 2017 etablerede Kofoeds Skole i et partnerskab med Foreningen Frugtplukkerne et 
æblemosteri som et socialøkonomisk Hltag. Det giver værdi Hl de elever, der er med i 
mosteriet. De føler sig som del af et fællesskab og er stolte over at være med at 
producere et kvalitetsprodukt.
SUS har i 2019 gennemført en erfaringsopsamling fra Kofoeds Mosteri. Den har fokus 
på at beskrive og gengive den socialøkonomiske forretningsmodel og erfaringerne 
med at etablere en produkHonsenhed i en veletableret social insHtuHon.
Bevilling: Tuborgfondet. Periode: 2019.
▶ Rapport: Erfaringsopsamling fra projektet: Kofoeds Mosteri

DET GAMLE POSTHUS I SYDHAVNEN – SAMARBEJDE PÅ 
TVÆRS AF LIVSVILKÅR OG ERFARINGER
METODEUDVIKLING: Genbrugsbutik, kreative værksteder, cafe og kulturelle 
arrangementer. Det gamle posthus i Sydhavnen i København har fået nyt liv. 
SydhavnsCompagniet, der gennem mange år har arbejdet med 
netværksopbygning og aktivt medborgerskab for udsatte borgere i 
lokalområdet, har overtaget det nedlagte posthus. De driver nu stedet 
sammen med en mangfoldig gruppe af frivillige; udsatte og andre borgere fra 
Sydhavnen. 
Hvad sker der, når mangfoldigheden af livsvilkår, kompetencer og erfaringer 
blandt frivillige er i fokus? Hvordan skabes respektfulde og ligeværdige 
udviklings- og arbejdsrum? Det ønsker SydhavnsCompagniet at samle 
erfaringer med og dele dem med andre civilsamfundsorganisationer. SUS 
samarbejder med SydhavnsCompagniet om at gennemføre udviklingsforløb og 
systematisk erfaringsopsamling med det mål at udarbejde en metode-
beskrivelse, der kan deles med andre. 
Bevilling: VELUX FONDEN. Periode: Juni 2018-oktober 2020.
(Foto: SydhavnsCompagniet).



RUM’LIGHED – DEMENSVENLIGE BOLIGOMRÅDER

EVALUERING: Omkring 25.000 danskere, der har en demenssygdom, bor alene. 
I projekt ‘RUM’lighed’ samarbejder Alzheimerforeningen med kommuner og 
boligorganisaPoner om at udvikle demensvenlighed i boligområder. 

Alzheimerforeningen har bedt SUS give sparring på projekt RUM’lighed og særligt 
på evalueringen, som SUS varetager i samarbejde med Alzheimerforeningen. 
Projekt RUM’lighed skal bidrage Pl at skabe trygge fællesskaber og demensvenlige 
omgivelser i almene boligområder. Et fokus, der især er med Pl at give 
aleneboende med demens et godt hverdagsliv, men samPdig er Pl gavn for alle 
beboere. Både driUspersonale i boligområder og naboer kan være en hjælp, fx hvis 
fx beboer ikke kan finde hjem, har svært ved at sortere affald eller lignende. Men 
det kræver, at de ved lidt om demens, hvordan de kan hjælpe, hvem de eventuelt 
kan kontakte osv. 
Alzheimerforeningens håb er, at alle boligorganisaPoner i fremPden vil etablere et 
samarbejde med kommunerne om at skabe demensvenlige boligområder. 
Kunde: Alzheimerforeningen. Periode: 2018-21.
(Foto: Alzheimerforeningen, præsentaPonsvideo) 



FOREBYGGELSE AF

KONFLIKTER OG VOLD

Trivsel for borgere og medarbejdere er vigtigt for at forebygge 

voldsomme episoder i sociale tilbud. SUS samarbejder med 

arbejdspladser på social- og sundhedsområdet mv. om at 
forebygge konflikter og vold og skabe bedre trivsel.

Konflikter og voldsomme episoder i botilbud, væresteder, skoler, 
plejecentre, jobcentre og andre steder, hvor borgere og 
fagprofessionelle mødes, er et omfattende problem. Ikke kun for 
den medarbejder, det går ud over, og for den involverede borger, 
men for hele arbejdspladsen.

SUS samarbejder med regioner, kommuner, organisationer, 
styrelser og arbejdspladser om at sætte voldsforebyggelse på 
dagsordenen og understøtte udvikling af et voldsfrit og sundt 
arbejdsmiljø og trivsel for borgerne.

Vores tilgang til voldsforebyggelse har et dobbelt perspektiv. Vi 
arbejder samtidigt med at forbedre medarbejdernes arbejdsmiljø 
og med at give borgere – voksne som børn – de bedst mulige 
livsvilkår.

Vi betragter konflikter og vold i sociale tilbud mv. som en faglig 
udfordring, som skal håndteres til gavn for borgere og 
medarbejde. En væsentlig del af vores indsats er at formidle 
viden, metoder og erfaringer fra forskning og praksis. Det gør vi i 
en form, så det bliver overskueligt for ledere og medarbejdere at 
gennemføre aktiviteter, som kan styrke evnen til at identificere 
forebygge, håndtere og drage læring af voldsomme episoder.
Formidlingen sker fx på temamøder, i publikationer, film og på 
hjemmesiden voldsomudtryksform.dk. I bogen ‘Konflikter og vold 
– en faglig udfordring’ har vi samlet grundviden om volds-
forebyggelse.
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IMAGE TITLE #1
This is a sample text. You 

simply add your own text 
and description here

VOLD SOM UDTRYKSFORM
Den landsdækkende indsats ‘Vold som Udtryksform’ understøAer og inspirerer arbejdspladser Fl udvikling og 
refleksion i det voldsforebyggende arbejde. Projektet formidler praksisnær viden om voldsforebyggelse og 
udvikler metoder og redskaber Fl at forebygge, håndtere og drage læring af voldsomme episoder.

I 2019 havde projektet blandt andet fokus på:
• Voldsforebyggelse i samarbejde med borgeren – med et temahæUe og borgerfortællinger
• Vold uden for arbejdsFd – med en stor konference i samarbejde med andre aktører på feltet, casefilm og 

guide
• Vold på skoleområdet og myndighedsområdet – med udviklingsforløb for arbejdspladser og formidling på

voldsomudtryksform.dk
• Metoder Fl voldsforebyggelse – med erfaringsfilm og faktaark med korte metodebeskrivelser.

Bevilling: BeskæUigelsesministeriet. Periode: 2019-2022.

▶ voldsomudtryksform.dk

Ingen skal 
slås hjem 
fra arbejde

http://www.voldsomudtryksform.dk/


FOREBYGGELSE AF VOLDSOMME EPSIODER PÅ 
BOTILBUD

KOMPETENCELEVARANDØR. SUS og Implement Consulting Group 
hjælper Socialstyrelsen med at udbrede og implementere de nationale 
retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder i botilbud og på 
boformer for hjemløse. Formålet med retningslinjerne er at øge trivslen 
for både borgere og ansatte og at nedbringe eller helt undgå 
voldsomme episoder. 
Botilbud på psykiatri- og handicapområdet kan sammen med boformer 
for hjemløse søge indsatsforløb fra Socialstyrelsen til at styrke deres 
voldsforebyggende arbejde. SUS gennemfører som led i dette 
kompetenceudvikling i botilbud og boformer. Herudover arrangerer vi 
temadage og konferencer I samarbejde med Socialstyrelsen, og vi 
udvikler redskaber og værktøjer, der kan støtte tilbuddene i deres 
arbejde med forebyggelse af voldsomme episoder. Tidligere i forløbet 
har SUS udviklet undervisningsmateriale til brug på professions-
højskolerne i samarbejde med Københavns Professionshøjskole.
Kunde: Socialstyrelsen. Periode 2018-2020.

NATIONALE RETNINGSLINJER
Et gennemgående fokus i de na[onale retningslinjer er forståelsen af, at 
voldsomme episoder opstår i samspillet mellem borgere og med-
arbejdere eller borgerne imellem. Et samspil, der foregår inden for de 
givne faglige og organisatoriske rammer. Vold kan derfor ikke forebygges 
ved alene at have fokus på den enkelte borgers og medarbejders 
handlinger, men skal ses i sammenhæng med de faglige og organisa-
toriske rammer i [lbuddene. SUS producerede i 2019 en film om de 
na[onale retningslinjer. Se film om trivsel og tryghed, 

https://youtu.be/zlyf6Ib-DgM
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PROJEKTER
TEMADAGE

MEDARBEJDERE
FORENINGEN SUS
SAMARBEJDSPARTNERE

UDGIVELSER FILM WEB
SUS I MEDIERNE
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Vores ydelser

SUS udvikler nye sociale 
opfindelser, designer sociale 
eksperimenter og gør gode 
ideer bedre. Vi skaber og 
samskaber sociale opfindelser 
for at udbrede og skalere dem i 
praksis, så de bliver >l reelle 
sociale innova>oner med værdi 
for det enkelte menneske og 
for samfundet. 

IDEUDVIKLING, SAMSKABELSE 
OG SKALERING

METODEUDVIKLING OG 
IMPLEMENTERING

INNOVATIV ANALYSE OG 
EVALUERING

PROCESSTØTTE OG 
FACILITERING

RÅDGIVNING OG 
STRATEGIUDVIKLING

SUS arbejder med at forbedre 
eksisterende metoder og udvikle 
nye ini>a>ver på social-, sund-
heds- og beskæCigelsesområdet. 
Ini>a>ver, der giver størst mulig 
effekt for de børn og voksne, det 
handler om, og som bidrager >l 
at skabe posi>v forandring. 
Derfor er vores ambi>on, at nye 
metoder og ini>a>ver bliver 
sikkert implementeret.

SUS udarbejder analyser af 
faglige indsatsområder og 
gennemfører små og større 
evalueringer – med fokus på 
indhold, proces, virkning og 
udviklingsområder. Vi har solide 
erfaringer med at inddrage 
brugere og borgere i 
evalueringer og kortlægninger. 
Vi udvikler også evalueringskits 
>l frivillige organisa>oner.

SUS skaber og faciliterer 
udviklingsforløb. Vi har solid 
erfaring med samskabelse 
mellem brugere, kommuner, 
foreninger og virksomheder. 
Vores force er at opbygge 
rammer og strukturer, der gør 
det muligt for de enkelte parter 
at byde ind med præcist det, de 
er bedst >l. Vi sikrer, at alle får 
en stemme i processen.

SUS udvikler faglig rådgivning 
med afsæt i vores vidensfelter. 
Og vi rådgiver om, hvordan man 
kan arbejde med metoder og 
processer, der kan skabe bedre 
vilkår for mennesker i en 
vanskelig livssitua>on. Vi er en 
ak>v sparringspartner, der kan 
støIe op om både strategi-, 
udviklings- og implementerings-
fasen. Vi arbejder også med 
organisatorisk udvikling af især 
frivillige organisa>oner.

LEVERANDØR PÅ SOCIALMINISTERIETS RAMMEAFTALE
SUS er én ud af seks leverandører på Socialministeriets rammeaftale for konsulentydelser. Aftalen 
indeholder to delaftaler om hhv. 1) udvikling, afprøvning og udbredelse af metoder og 2) udredning, 

analyse og evaluering. På begge aftaler er SUS i konsortium med Implement Consulting Group. 
Med rammeaftalen har vi mulighed for at samarbejde med Socialstyrelsen og andre vigtige aktører 

om at løse vigtige udviklings-, implementerings- og evalueringsopgaver på socialområdet.
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Projekter 2019-20
BRUGERINDFLYDELSE
• At skabe sit eget hjem – unge som erfaringseksperter

• Investering i efterværn (*)

• Børnenes Hus i Helsingør

SOCIAL INNOVATION
• De små børns Bornholm

• Fædre på forkant

MÅLING MED MENING
• Screening: indsatser og lovende praksis for mennesker med 

psykisk lidelse og aktivt misbrug

• Evaluering af forsøg med hospitalsklovne i børne- og ungepsykiatrien

• Skolens Venner - sparring og evalueringsdesign

• Afdækning af hjemløshed i Grønland

• Evaluering af styrket netværksanbringelse i Roskilde

• Baby i familien

• Videreførelse udsattegroenlaendere.dk

PARTNERSKABER OG FRIVILLIGHED
• Bryd den negative sociale arv

• Evaluering af Allu, netværk for grønlandske efterskoleelever

• Del din passion med andre

• Udsatte grønlandske børn – afdækning 

• Nye metoder til frivillige fællesskaber for udsatte ulykkesramte

TIDLIG INDSATS OG FOREBYGGELSE
• Forebyggende metoder Pl unge med psykisk sårbarhed (*)

• Tidlig literacy - sproglig og socioemoPonel støRe Pl udsaRe børn

• Styrket familiebehandling

• Evaluering af iniPaPver Pl forebyggelse af seksuelle overgreb (*)

RELATIONEL VELFÆRD OG KOORDINERING
• Opgang Pl Opgang

• Energi Pl hinanden

LIVSMULIGHEDER, UDDANNELSE OG ARBEJDE
• Socialt Jobmatch

• Indsatsteam socialpsykiatri (*)

• Pejlemærker i socialpædagogisk støRe (*)

• Kvalitet i boPlbud (*)

• Det særlige som ressource

LOKALSAMFUND OG BOLIGER
• Evaluering af Rum’lighed – demensvenlige boliger

• Erfaringsopsamling Kofoeds Skoles Mosteri

• Metodeudvikling i SydhavnsCompagniet – Det gamle posthus

FOREBYGGELSE AF KONFLIKTER OG VOLD
• Forebyggelse af voldsomme episoder på boPlbud og boformer (*)

• Vold som udtryksform – forebyggelse af vold på arbejdspladser

(*) Projekter på Socialstyrelsens rammeaZale

Læs mere om projekterne på www.sus.dk/cases
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Temadage og konferencer

2019

Januar 
Temamøder om 
undervisningsmateriale om 
voldsforebyggelse, i samarbejde 
med Københavns Professions-
højskole. 

29. januar - Aalborg
Workshop om Relationel Velfærd, 
Aalborg Kommune.

31. januar - København
Workshop på konference om 
Systeminnovation, Rockwool-
fondens Interventionsenhed.23. april - Bagsværd

Kursus: Teknologi, pædagogik, 
inklusion.

12

10. maj - Aalborg
Kursus: Teknologi, pædagogik, 
inklusion.23. maj - København

Jury-medlem i idea-factory-
konkurrence. 6-by-konference om 
udsatte børn og unge og 
skolegang.

13.-15. juni - Bornholm
SUS på Folkemøde – vi afviklede 
og deltog i 5 events. 17. juni - Vrå

Inspirationsmøde: Forebyggelse 
af vold på arbejdspladser. Vold 
som Udtryksform.

18. juni - Herning
Inspirationsmøde: Forebyggelse 
af vold på arbejdspladser. Vold 
som Udtryksform.18. juni - Vejle

Temamøde: Tryghed og trivsel 
gennem tæt samarbejde mellem 
borgere og medarbejdere. For 
Socialstyrelsen.

19. juni - København
Temamøde: Tryghed og trivsel 
gennem tæt samarbejde mellem 
borgere og medarbejdere. For 
Socialstyrelsen. 

20. juni - Sønderborg
Inspirationsmøde: Forebyggelse af 
vold på arbejdspladser. Vold som 
Udtryksform.



27. juni - Århus
2 workshops om relationel 
velfærd) på Joint Actions 
konference om relationel velfærd.11. september - København

Temamøde med Dorte Birkmose: 
Faglighed som værn mod 
forråelse. Vold som Udtryksform. 17. september - Nyborg 

Konference: Stop vold, chikane og 
trusler i fritiden. BFA’erne, CABI 
og Vold som Udtryksform19. september - Vejle

Temamøde med Dorte Birkmose. 
Faglighed som værn mod 
forråelse. Vold som Udtryksform.

4. november- Odense 
Konference: Recovery i det 
rehabiliterende og volds-
forebyggende arbejde. For 
Socialstyrelsen.

12. november – København
Seminar: Fædre på forkant. SUS 
og Center for Børneliv. 

15. november – København
Lancering af Rapporten ‘Ung 
mellem anbringelse og eget hjem’ 
i samarbejde med Bikubenfonden.19. november - Aalborg

Temamøde: Voldsforebyggelse, 
fysiske rammer og meningsfuld 
hverdag. For Socialstyrelsen. 25. november – København

Temamøde: Voldsforebyggelse, 
fysiske rammer og meningsfuld 
hverdag. For Socialstyrelsen.27. november - København

Deltagelse i debatmøde om 
sammenhængende styring på 
socialområdet. 4. december - Odense

Temadag: God ledelse i arbejdet  
med at forebygge vold. Vold som 
Udtryksform.

16. december - København
Oplæg om projekt Langtidsledige 
tager teten på konference om 
Fremtidens kontanthjælp. 
Arrangeret af Center for Social 
Nytænkning, 

Januar 2020
Næstved, Kolding, Herning
3 temamøder med Steen 
Guldager: Voldsom adfærd og 
neuropædagogik. For 
Socialstyrelsen.

2



Udgivelser 2019-20
Ung mellem anbringelse og eget hjem. SUS og 

Bikubenfonden (rapport).

Unge som erfaringseksperter – Inspira9on 9l 

involvering og samskabelse (katalog).

Indsatser 6l mennesker med psykiske 
vanskeligheder og misbrug. Screening af indsatser 

på bo9lbud og på boformer for hjemløse.

Det sociale landkort. En kortlægning af aktører og 

indsatser for udsaDe børn og unge i Grønland.

Digital sikkerhed for mennesker med 
funk6onsnedsæ>elser. Kortlægning af 

udfordringer samt anbefalinger.

Erfaringsopsamling fra projektet: Kofoeds 
Mosteri.

Rela6onelt beskæDigelsesarbejde med 
familiefokus. Resultater, erfaringer og 

metodebeskrivelse fra pilotprojektet ‘Familien 

arbejder sig frem’ i Aarhus Kommune, 2016-2018.

Fædre på forkant. Erfaringsopsamling fra fædre-

i tre kommuner.

Hospitalsklove i psykiatrien. Erfaringsnotat 

og forandringsfortællinger.

Socialt Jobmatch. Uformelle jobmesser for 

lang9dsledige (erfaringsopsamling).

Arbejdsvold, trusler og chikane i fri6den.
Guide 9l forebyggelse og håndtering (pjece). 

Læring forebygger voldsomme episoder. 
Inspira9on 9l at lære af konflikter og vold 

(temahæUe).

Risiko, tryghed og trivsel. Forebyggelse af vold 

med brug af redskaber 9l vurdering 

(temahæUe).

Voldsforebyggelse i samarbejde med borgeren 
(temahæUe).
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3 CASEFILM OM VOLDSFOREBYGGELSE
Filmene lægger op <l debat om mødet med 
borgeren, kommunika<on og forebyggelse af 
konflikter og vold. 
Se filmene på voldsomudtryksform.dk

Film og web
Vi bruger oMe film og web formidlingen af vores arbejde. 

I 2019 producerede vi en række film om voldsforebyggelse og en webguide om collec<ve impact

4 METODEFILM OM VOLDSFOREBYGGELSE
Fagpersoner på bo<lbud fortælle om de metoder, de 
bruger i deres daglige arbejde med at forebygge 
konflikter og vold. 
Se filmene på voldsomudtryksform.dk

WEBGUIDE OM COLLECTIVE IMPACT
Viden om arbejdsformen, principper og organisering. 
Guide <l at arbejde med collec<ve impact. Cases. 
Udviklet som led i projekt ‘Bryd den sociale arv’ med 
stø\e fra Helsefonden. 
www.collec<veimpact-guide.dk

FILM OM NATIONALE RETNINGSLINJER FOR FORE-
BYGGELSE AF VOLDSOMME EPISODER I BOTILBUD OG 
BOFORMER FOR HJEMLØSE
Produceret for Socialstyrelsen. 
Se filmen 

http://www.voldsomudtryksform.dk/film
http://www.voldsomudtryksform.dk/film
https://www.collectiveimpact-guide.dk/
https://youtu.be/zlyf6Ib-DgM


Vi deler gerne vores viden med andre, og SUS’ projekter og arbejde finder jævnligt vej :l medierne. 
Her er nogle nedslag fra året, der gik.

SUS i medierne

TV2 Øst 8.1.2019 (Del din passion)
Succes-projekt: Ældre med overskud giver en hånd til udsatte unge

Jyllands-Posten 10.1.2019 (Opgang til opgang)
Aarhus får 23 mio. kr. fra AP Møller

TV2 Østjylland 10.1.2019 (Opgang til opgang)
Millioner til nytænkende projekt i udsat boligområde

DR 1 / Baglandet 25.1.2019 Del Din Passion

Socialpædagogen 21.2.2019 (udgivelse om digital sikkerhed)
Digitale krænkelser udfordrer på botilbud

Sundhedsplejersken.nu
Begejstrede fædre: Nye fædregrupper i sundhedsplejen rammer plet

Socialrådgiveren 2.5.2019 (borgerbudgetter i beskæftigelsesindsatsen)
Når 50.000 kr. rydder barriererne for et bedre liv 

Altinget 14.5.2019 (evaluering af venskabsgrupper for flygtningebørn)
Alle er enige om, at frivillige venskabsgrupper gavner integrationen – men hvem skal 
betale?

Denoffentlige.dk 20.5.2019 (Bryd den sociale arv)
Frivillige læseheste i Lejre Kommune styrker børns sprog og fremtid 

Debatindlæg i Politiken 30.8.2019
7 organisationer: Øremærket barsel til far er til gavn for hele familien

Folkeskolen.dk 11.9.2019 (Tidlig literacy)
Egmontfonden støtter udsatte småbørns læselyst 

Skoleliv.dk 12.9.2019 (Tidlig literacy)
Nyt initiativ skal sikre gode læsevaner hos børn

Socialpædagogen 2.10.2019 (udgivelse om digital sikkerhed)
Sociale medier gør udviklingshæmmede til lette seksuelle ofre

dr.dk 15.11.2019 (Fra anbragt :l eget hjem)
Amandas normale liv er et ’mirakel’: Det er ikke systemets skyld, at jeg står her i dag

TV2 Lorry 20.11.2019 (udgivelse om digital sikkerhed)
Snedige pladenslagere snyder særlig gruppe borgere

Poli:ken 15.11.2019 (Fra anbragt :l eget hjem)
Vi svigter de anbragte unge, når de bliver voksne

Al:nget 15.11.2019 (Kortlægning sociale indsatser i Grønland)
Ny rapport: Store huller i sociale indsatser i Grønland

Al:nget 6.12.2019 (Unge som erfaringseksperter)
Konsulenthus vil gentænke sociale indsatser: Udsades erfaring skal have status af viden 

Folkeskolen.dk 6.12.2019
Au:smeapp kan gøre fagligt svage elever mere selvhjulpne

Bornholms Tidende 16.12.2019 (De små børns Bornholm)
Bornholm kan danne skole: 25. mio kr. skal give små børn en bedre start på livet

Al:nget 28.1.2020 (Fra anbragt :l eget hjem)
Sociale aktører: Alder skal ikke være afgørende for støde :l anbragte

Jyllands-Posten 16.2.2020 
Svindlere går målredet eger udviklingshæmmede

DR Østjylland 19.2.2020 (+ DR landsdækkende nyheder) (Opgang :l opgang)
Job først, bageger tager vi hul på resten: 60 familier fra Gellerup skal ud af ledighed a-resten-
60-familier-fra-gellerup
Socialpædagogen 20.2.2020 (Fra anbragt :l eget hjem)
Stort behov for bedre egerværn 

NB-Nyt 9.3.2020
Sammenhængende styring på det sociale område: Styrk fleksible løsninger – ikke standardsvar
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https://www.tv2east.dk/odsherred/succes-projekt-aeldre-med-overskud-giver-en-hand-til-udsatte-unge
https://jyllands-posten.dk/aarhus/ECE11117044/aarhus-faar-23-mio-kr-fra-ap-moeller/
https://www.tv2ostjylland.dk/aarhus/millioner-til-nytaenkende-projekt-i-udsat-boligomrade?fbclid=IwAR3oq1l-PYZe508pG6qhLtGEzwFTggWlIYoCAN6eN8ohxA7WRL5UxkLcIpk
https://www.dr.dk/radio/p1/baglandet/baglandet-2019-01-25
https://socialpaedagogen.sl.dk/arkiv/2019/02/digitale-kraenkelser-udfordrer-paa-botilbud?fbclid=IwAR1UY0QsDeeIq0LV0cREmXO9Kjm-G-sQLuXdl7dUGlKJKjVg7krJ8xzaCgw
https://www.sundhedsplejersken.nu/artikel/begejstrede-faedre-nye-faedregrupper-i-sundhedsplejen-rammer-plet/
https://socialraadgiverne.dk/wp-content/uploads/2019/05/2019-05-Socialraadgiveren.pdf
https://www.altinget.dk/civilsamfund/artikel/alle-er-enige-om-at-frivillige-venskabsgrupper-gavner-integrationen-men-hvem-skal-betale
https://www.denoffentlige.dk/frivillige-laeseheste-styrker-boerns-sprog-og-fremtid
https://politiken.dk/debat/art7357353/%C3%98rem%C3%A6rket-barsel-til-far-er-til-gavn-for-hele-familien
https://www.folkeskolen.dk/872805/egmont-fonden-stoetter-udsatte-smaaboerns-laeselyst
https://skoleliv.dk/nyheder/art7381826/Nyt-initiativ-skal-sikre-gode-l%C3%A6sevaner-hos-b%C3%B8rn
https://socialpaedagogen.sl.dk/arkiv/2019/12/sociale-medier-goer-udviklingshaemmede-til-lette-seksuelle-ofre/?fbclid=IwAR148w2Xd77MJhY1yxkvHhN20IqrBGvDJImARuS_tD_-oBd-emCx87WHdjI
https://www.dr.dk/nyheder/indland/amandas-normale-liv-er-et-mirakel-det-er-ikke-systemets-skyld-jeg-staar-her-i-dag
https://www.tv2lorry.dk/roskilde/snedige-plattenslagere-snyder-saerlige-gruppe-borgere-kommune-griber-ind
https://politiken.dk/debat/kroniken/art7489376/Vi-svigter-de-anbragte-unge-n%C3%A5r-de-bliver-voksne
https://www.altinget.dk/civilsamfund/artikel/ny-rapport-store-huller-i-sociale-indsatser-i-groenland
https://www.altinget.dk/civilsamfund/artikel/konsulent-vil-gentaenke-sociale-indsatser-brugernes-erfaring-skal-have-status-af-viden
https://www.folkeskolen.dk/816050/autisme-app-kan-goere-fagligt-svage-elever-mere-selvhjulpne
https://www.tidende.dk/tidende/seneste-dogns-nyheder/2019/12/16/678015/
https://www.altinget.dk/social/artikel/sociale-aktoerer-alder-skal-ikke-vaere-afgoerende-for-stoette-til-anbragte-unge
https://jyllands-posten.dk/premium/indblik/Indland/ECE11925875/svindlere-gaar-maalrettet-efter-udviklingshaemmede/
https://www.dr.dk/nyheder/regionale/oestjylland/job-foerst-bagefter-tager-vi-hul-paa-resten-60-familier-fra-gellerup
https://www.dr.dk/nyheder/regionale/oestjylland/job-foerst-bagefter-tager-vi-hul-paa-resten-60-familier-fra-gellerup
https://socialpaedagogen.sl.dk/arkiv/2020/02/stort-behov-for-bedre-eftervaern/
https://www.nb-nyt.dk/2020/03/09/50652/sammenhaengende-styring-paa-det-sociale-omraade-styrk-fleksible-loesninger-ikke-standardsvar/


Medarbejdere

Vibeke Normann Andersen
Direktør

Jørgen Anker 
Projektchef

Agnete Neidel
Che3onsulent

Anna Helene Mollerup
Che3onsulent

Birgitte Bækgaard Brasch 
Chefkonsulent

Bjarne Møller
Ekstern konsulent

Chris?an Tauby-Theill
Che3onsulent

Karen Thougård Pedersen
Kommunika<onskonsulent

Lise Dybdal Emkjær
Che3onsulent

Mathias Bruhn Lohmann
Konsulent 

Nanna Hjortboe Andersen
Juniorkonsulent

Signe Groth Andersson
Konsulent

Stine Kaastrup Lausten
Konsulent

Sofie Dybdahl Madsen
Juniorkonsulent

Sussi Maack
Che3onsulent

Karin ToL-Christensen
Chefsekretær

Ole Jensen
Regnskabschef

Susanne Thelin
Regnskabsmedarbejder

LEDELSE

KONSULENTER

SEKRETARIAT
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Elisabeth Mamsen
Konsulent

Emelia Suddek Nielsen
Prak<kant

Emma BiltoL
Konsulent

Find medarbejderne på sus.dk

http://www.sus.dk/medarbejdere
http://www.sus.dk/medarbejder/


Socialt Udviklingscenter SUS er et socialt projekt- og videnshus.
Vi arbejder på et nonprofit grundlag og er organiseret som en almennyttig forening.

Foreningen SUS

MEDLEMSORGANISATIONER

Ballerup Kommune 
Boligselskabernes Landsforening 
Cafe Exit 
Dansk Socialrådgiverforening 
Danske Handicaporganisationer 
Det Europæiske Hus 
Ergoterapeutforeningen 
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 
Lejre Kommune
SIND – Landsforeningen for psykisk sundhed 
Socialpædagogerne 
SUMH, Sammenslutningen Unge med Handicap 
ULF, Udviklingshæmmedes Landsforbund 
ULF Ungdom 
Vordingborg Kommune

BESTYRELSE

Helle Linnet – formand
Formand for Foreningen af kommunale social-, sundheds- og 
arbejdsmarkedschefer i Danmark

SQg Langvad – næsRormand
Disability Stakeholder Manager, Global Public Affairs, Coloplast A/S

Marie Sonne 
1. forbundsnæsFormand, Socialpædagogerne 

Sven Bjerre
Borgercenterchef, Børn og Unge, Københavns Kommune 

DiSe Brøndum
NæsFormand, Dansk Socialrådgiverforening 

Ole Riisgaard
Direktør, SIND, Landsforeningen for psykisk sundhed 

Mads Samsing
NæsFormand, HK Kommunal 

Michael Aagaard Seeberg,
Afdelingsleder, udvikling, KFUM’s Sociale Arbejde

Anna Mollerup 
Medarbejderrepræsentant, SUS 

Suppleanter: 
Vinni Jakobsen– 1. suppleant
SektornæsFormand FOA – Fag og Arbejde 

Torben Wind Jensen – 2. suppleant 
Administrerende direktør, Landsforeningen LEV
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Samarbejdspartnere 2019-20
Alzheimerforeningen
Arbejdstilsynet
AAU – Aalborg Universitet

BFA Service og Turisme
BFA Velfærd og Offentlig 
Administration
Bikubenfonden
Bornholms Regionskommune
Brabrand Boligforening
Børne- og Kulturchefforeningen

Café Exit
Center for Børneliv
Center for Social Nytænkning
Center for Ungdomsforskning

Dansk Kvindesamfunds Krisecentre
Danske Hospitalsklovne
De Anbragtes Vilkår
Del din passion - Odsherred
Den A.P. Møllerske Støttefond
Den Sociale Kapitalfond
Departementet for Sociale 
Anliggender og Justitsområdet, 
Grønland.
Det Obelske Familiefond

Egmont Fonden
Esbjerg Kommune

Familieiværksætterne
Favrskov Kommune 
FOA
Fonden VITA
Foreningen Grønlandske Børn
Forum for Mænds Sundhed
Forum for Fremtidens Offentlige Styring 
og Ledelse
Frederiksberg Kommune
Frederikshavn Kommune 
Frederikssund Kommune

Gentofte Kommune
Guldborgsund Kommune

Hedensted Kommune
Helsefonden
Helsingør Kommune
Hjem til Alle alliancen

Hvidovre Kommune

Implement Consulting Group

KL, Kommunernes Landsforening
Kofoeds Skole
Kompetencecenter for Dobbelt-
diagnoser, Region Hovedstaden
KP – Københavns Professionshøjskole
Københavns Kommune

Lauritzen Fonden
Lejre Kommune

Mary Fonden
Middelfart Kommune
Mændenes Hjem

NFA – Det Nationale Forskningscenter 
for Arbejdsmiljø
Odsherred Kommune
Ole Kirk’s Fond

Poul Due Jensens Fond
Professionshøjskolen Absalon

Randers Kommune 
Region Hovedstadens Psykiatri 
Region Midtjylland
Region Syddanmark
Ringsted Kommune 
Rockwool Fondens Interventionsenhed
Roskilde Kommune
RUC, forskergruppen omkring ”Det 
dobbelte blik”

Skolens Venner
Socialpædagogerne
Socialstyrelsen 
Sundhedsstyrelsen 
Syddjurs Kommune
SydhavnsCompagniet

Thisted Kommune
Tuborgfondet

Ulykkespatientforeningen

VELUX FONDEN
Vesthimmerlands Kommune
VIA University College
VIVE, Det Nationale Forsknings-
og Analysecenter for Velfærd

Aalborg Kommune 
Aarhus Kommune
Aarhus Universitet

Desuden: En række øvrige kommuner, 
frivillige organisationer, botilbud, skoler, 
institutioner m.fl. i flere af vores 
projekter
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SUS – forandring mod livskvalitet
Vi gør dem, det handler om, til vidensaktører og medskabere af nye løsninger på 
social- og beskæftigelsesområdet. 

Nørre Farimagsgade 13
1364 København K

sus@sus.dk

www.sus.dk

+45 3393 4450

Socialt Udviklingscenter SUS

Nørre Farimagsgade 13 
1364 København K




