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SUS = 

Kan man sætte SUS’ arbejde på formel? Vi har gjort forsøget med ligningen 

overfor. Når elementerne i den spiller sammen på bedste vis, er resultatet social 

merværdi. 

 I 2013 arbejdede vi for at skabe social merværdi for borgere og medarbejdere. På 

mange fronter. Og med mange forskellige samarbejdsparter (X’er): ministerier, 

fonde, kommuner, organisationer og virksomheder.  Et par nedslag fra året, der gik:

 

Første spadestik til Storbylandsbyen ved Aarhus. For 18 år siden fik Carsten 

Andersen, medstifter af SUS, ideen til Storbylandsbyen, et unikt boligområde for 

tidligere hjemløse, socialt udsatte og ’almindelige’ danskere. Carsten levede des-

værre ikke længe nok til at se Storbylandsbyen blive til virkelighed. Men det var en 

stor dag, da hans hustru sammen med social- og beskæftigelsesrådmanden fra 

Aarhus Kommune sidste sommer tog det første spadestik til landsbyen. Denne som-

mer flytter beboerne ind.  

 

Living IT Lab så dagens lys. Gennem vores flerårige arbejde med informations- 

og kommunikationsteknologi til mennesker med funktionsnedsættelser har vi set, 

hvordan teknologien kan være med til at udfolde deres livskvalitet. Vi har længe haft 

en drøm om at etablere en selvstændig organisation med fokus på social IT.  

Det har vi nu gjort med Living IT Lab, som 1. marts i år flyttede ind på IT-Universitetet 

i København. 

 

Ny bevilling til voldsforebyggelse. Forebyggelse af vold på arbejdsplader på 

social- og sundhedsområdet har i hele SUS’ levetid været et væsentligt indsatsom-

råde. Vold på arbejdspladsen er fortsat et alvorligt arbejdsmiljøproblem, Vi glæder os 

over, at der med årets satspuljeaftale blev bevilget penge til, at vi kan fortsætte 

indsatsen med at udvikle metoder til at nedbringe volden og dens skadevirkninger 

– i tæt samarbejde med arbejdspladser og organisationer. 

 

Fingeraftryk på fremtidens psykiatri. I 2013 sad jeg med i regeringens psy-

kiatriudvalg. Det var et vigtigt og spændende arbejde, og jeg glæder mig over, at 

psykiatriudvalgets rapport lægger op til en ny og mere inkluderende retning for 

indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En indsats, som i højere grad har 

fokus på den enkeltes mulighed for at komme sig og have en almindelig hverdag 

med arbejde eller uddannelse. En indsats, hvor selvbestemmelse, dialog og inklusion 

er nøgleord.

 

Jeg kunne lave mange flere nedslag, for 2013 var et travlt år i SUS. Vores omsætning 

steg igen. Godt 30 kompetente SUS’ere engagerede sig i årets løb i ca. 60 større og 

mindre udviklingsprojekter, konsulentopgaver, kortlægninger og evalueringer. Læs 

mere om det på de kommende sider.  

Per Holm

Direktør

SUS er et konsulenthus organiseret som 

en almennyttig og nonprofit forening.

SUS’ mission er at udvikle og 

gennemføre initiativer, der fremmer 

mulighederne for et godt liv for  

mennesker, som er i en svær  

livssituation. Herunder at fremme  

den enkeltes selvbestemmelse inden  

for et solidarisk fællesskab.

SUS’ vision er 

- at være Danmarks modigste  

væksthus for sociale opfindelser, 

metodeudvikling og skræddersyede 

løsninger

- at være bannerfører for  

brugerindflydelse 

- at udfordre systemer og sætte  

scenen for markante social- og 

arbejdsmarkedspolitiske forandringer.
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1.517  
abonnerer på vores elektroniske nyhedsbrev SUS-Nyt – vil du på listen? ·
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Social IT

Bostedslaboratorier, IT-ambassadører, innovations netværk, inspirationswork-

shops og IT-screeninger. Det er nogle af de aktiviteter, der gemmer sig under over-

skriften Social IT. 

 Ved social IT forstår vi teknologi, der kan understøtte kommunikation, give bru-

gerne stærkere sociale netværk og større indflydelse på eget liv. Vi har fokus på 

apps, tablets, smartphones, sociale medier mv. som redskaber til udvikling.

 SUS arbejder med at opfinde, udvikle og sprede social IT til mennesker med fysi-

ske og psykiske funktionsnedsættelser. 

 I vores samarbejde med kommuner og med ledere, medarbejdere og brugere på 

sociale tilbud kan vi se, at det gør en stor forskel for brugerne at få digitale redska-

ber. Social IT hjælper med at holde kontakt til omverdenen. Brugere og beboere 

bliver mere selvhjulpne og får mulighed for at deltage mere aktivt i fællesskaber og 

i samfundet generelt. Nogle steder har det vist sig også at spare penge på længere 

sigt, fordi der er mindre brug for støttepersonale, men det er ikke hovedfokus. 

 Vi har arbejdet med at udvikle og afprøve social IT i otte år og har længe haft en 

vision om at etablere en selvstændig organisation med specifikt fokus på innovation 

af social IT til mennesker med funktionsnedsættelser og sårbare ældre. 

 Den vision har vi nu ført ud i livet med etableringen af Living IT Lab, der 1. marts 

flyttede ind på IT-Universitetet i København. SUS medvirker til etablering, organise-

ring og kapacitetsopbygning året ud. 

 Social IT er også fortsat et indsatsområde i SUS. I 2014 arbejder vi videre med at 

implementere og sprede social IT i samarbejde med en lang række kommuner.

• Rådgivning og sparring med  

kommuner og sociale tilbud om 

anvendelse af social IT

• Processtøtte og IT-screeninger af  

ressourcer og behov for social IT

• Innovationsnetværk for kommuner, 

forskningsmiljøer og IT-virksomheder

• Temadage og seminarer om sociale 

teknologier.
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kloge ord er der på SUS-bloggen – SAFTSUSEME 

·
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SUS’ team på temaområdet

Implementering og spredning af social IT

Fire ud af fem botilbud for mennesker med funktionsnedsættelser bruger infor-

mations- og kommunikationsteknologi i hverdagen. Men bostederne deler sjældent 

erfaringer, og de færreste kommuner og regioner har en strategi for arbejdet. Det 

viser en kortlægning, som SUS gennemførte i 2012.

 For at understøtte behovet for at dele viden og arbejde mere systematisk med 

social IT på sociale tilbud har SUS inviteret Gladsaxe, Gentofte, Rødovre og Ballerup 

Kommune samt Region Sjælland med i projekt Implementering og spredning af social 

IT. 

 De fire kommuner og Region Sjælland har hver især forpligtet sig til at invitere 

yderligere en kommune med i projektet – for at sætte skub i spredningen af social 

IT. På tværs af kommuner og region er der etableret et vidennetværk, der indtil 

videre tæller deltagere fra yderligere 15 kommuner.

 Finansiering: Helsefonden.

Etablering af Living IT Lab

Et levende teknologisk eksperimentarium, hvor forskningsmiljøer, virksomhe-

der, kommuner og sociale bomiljøer arbejder sammen om at udvikle, implementere 

og sprede social IT til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser og sårbare 

ældre. 

 Det er visionen for Living IT Lab, som SUS, på baggrund af mange års udviklings-

arbejde, har taget initiativ til at etablere. Living IT Lab skal styrke udviklingen og 

anvendelsen af social IT ved at designe og afprøve nye teknologier samt ved at 

integrere social IT i brugernes hverdag og den professionelle praksis.

 Lab’et vil dels selv sætte udviklingsprojekter i gang, dels teste og udvikle social 

IT i samarbejde med fx private IT-virksomheder og bomiljøer.

Maria Lincke 

Jørgensen 

chefkonsulent

Maria Trangbæk 

Ahrensburg 

chefkonsulent

Andreas Borre 

projekt medarbejder

Villads Bach 

Petersen 

projekt medarbejder

Det arbejdede vi med i 2013

19,3  
gæster (estimeret) var der sidste år dagligt på SUS’ toiletgalleri Let Toi ·

Ska’ vi ...

... sætte fokus på social IT  
i psykiatrien
SUS har i en årrække arbejdet med at 

udvikle og afprøve social IT i bomiljøer 

for mennesker med funktionsnedsæt-

telser. Vi vil gerne brede erfaringerne 

længere ud, også til psykiatriområdet. 

Skal vi samarbejde om det?

... udvikle en database 
om social IT
SUS har planer om at bidrage til at 

udvikle en national erfaringsbaseret 

database over – i første omgang – 

social IT på handicapområdet. Vi søger 

kommuner, som har lyst til at være med 

i udviklingsarbejdet. 

Kontakt os, hvis I er interesseret 

i et samarbejde.
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Living IT Lab er etableret som en selvejende institution med adresse på IT-Univer-

sitetet i København pr. 1. marts 2014. SUS medvirker til organisering, etablering og 

kapacitetsopbygning frem til 2015.

 Finansiering: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold.

IT-ambassadører

For at understøtte behovet for at udveksle viden og dele erfaringer med brugen 

af social IT har SUS støttet fem kommuner og to regioner i at etablere et korps af 

IT-ambassadører, som er udpeget af forvaltningerne. IT-ambassadørerne er medar-

bejdere, der har viden om og interesse for at bruge social IT i den pædagogiske 

praksis. Deres opgave er at inspirere og vejlede bosteder og dagtilbud, der ønsker 

at komme i gang med teknologi med beboere og brugere. 

 Vi har også etableret et tværgående netværk, hvor IT-ambassadørerne fra de fem 

kommuner og to regioner kan mødes og udveksle erfaringer.

 Vi samarbejder med Københavns Kommune, Aarhus Kommune, Odense Kommune, 

Kolding Kommune, Svendborg Kommune, Region Hovedstaden og Region Sjælland.

 Finansiering: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold.
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Guide: 
Social IT  
i kommunen. 
Til gavn for  

mennesker  

med funktions-

nedsættelser. 

SUS, 2013

Velfærdsteknologi 
på socialområdet. 
En optegning af feltet med eksempler på 

innovativ, implementeret velfærdsteknologi  

i Danmark samt særligt relevante projekter 

og initiativer. Uddrag af igangværende  

undersøgelse. 

SUS, 2013

 Udgivelser

917  
følger SUS på LinkedIn  > Til indholdsfortegnelse 

·

Læs mere om SUS’ 

arbejde med social IT på 

www.socialitlab.dk

GUIDE: SOCIAL IT
I KOMMUNEN
Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser

 

 

 

 

 

1 

 

 

VELFÆRDSTEKNOLOGI 
PÅ SOCIALOMRÅDET 
 

En optegning af feltet med eksempler på innovativ, 
implementeret velfærdsteknologi i Danmark samt 
særligt relevante projekter og initiativer.  

Uddrag af igangværende undersøgelse. 

 

Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS.  

September 2013. 

 

Det arbejdede vi med i 2013

https://www.linkedin.com/company/socialt-udviklingscenter-sus
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Mødet mellem Claus og Claudia er som en trist countrysang spillet baglæns. 

Fra at være helt lukket og sortsynet har Claus langsomt fået troen tilbage på livet og fundet modet til at se verden  

med åbne øjne. I dag har han en rejseveninde og har lagt kasketten og solbrillerne. 

Han nynner med verden takket være den gode relation til Claudia. 

18 fortællinger om resonans og livgivende relationer 

39 brugere og medarbejdere fra socialpsykiatrien har fortalt deres historier til fotograf Tine Harden og skribent Minna 

Grooss. Det er der kommet 18 sanselige fortællinger ud af. I årsberetningen bringer vi nogle af dem – i kort form.  

 Fotoudstillingen og de tilhørende fortællinger er blevet til som en del af projekt Resonans – den livgivende relation. Et treårigt 

projekt, som SUS har gennemført sammen med Høje Taastrup, Odense og Fredericia Kommune. Formålet med projektet er at skabe 

grobund for mere livgivende relationer på de socialpsykiatriske tilbud og at bedre arbejdsmiljøet for de ansatte.  

 Resonansprojektet er finansieret af Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

Resonans



Koordinerede 
     borgerforløb

Når en borgers liv er præget af komplekse problemstillinger, er der ofte mange 

offentlige parter involveret i indsatsen. Både borgere og professionelle oplever, at 

samarbejdet på tværs af de forskellige sektorer, forvaltninger og systemer langtfra 

altid er koordineret.

 SUS har i flere år arbejdet sammen med kommuner og regioner om at udvikle og 

implementere nye metoder og redskaber til koordination og sammenhængende 

borgerforløb. I 2013 afsluttede vi et treårigt samarbejde med fire kommuner om 

fremskudt sagsbehandling for borgere med sindslidelse (se næste side).

 Behovet for en helhedsorienteret og velkoordineret indsats er fortsat højaktuelt. 

Med den nye kontanthjælpsreform og førtidspensionsreform er der indført krav om 

koordineret sagsbehandling.

 SUS har erfaringer med, hvordan man i forskellige lokale kontekster bedst tilret-

telægger sammenhængende borgerforløb med fokus på helhedsorientering og fag-

lighed. Og vi udvikler metoder til, hvordan man i højere grad kan inddrage civilsam-

fundet og hele borgerens netværk i arbejdet.  

 Også i 2014 er koordination og sammenhængende borgerforløb et af vores prio-

riterede indsatsområder. Med en bevilling fra Styrelsen for Arbejdsmarked og 

Rekruttering er vi gået i gang med at udvikle en borgerlog: Et online-system, hvor 

alle relevante oplysninger om borgerens sag på tværs af forvaltningsenheder og 

myndigheder er samlet et sted. 

• Processtøtte

• Redskaber til koordinerende  

sagsbehandling

• Udvikling af formåls- og 

 funktionsbeskrivelser

• Kompetenceløft i forhold til  

velkoordinerede sagsgange og  

recoveryorienterede indsatser

• Dokumentationssystem, der  

monitorerer koordinerede sagsforløb

• Implementering og forankring  

af modeller for koordineret  

sagsbehandling.
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31  
lakridspiber delte udviklingschefen ud på sin fødselsdag med det nyindstiftede lakridspibelegat

·
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Fremskudt sagsbehandling i fire kommuner

I de seneste tre år har SUS i samarbejde med Rudersdal, Gladsaxe, Aarhus og 

Vejle Kommune sat gang i målrettede forsøg med fremskudt sagsbehandling for 

borgere med sindslidelse. Sagsbehandlere i de fire kommuner har ’flyttet sagsbe-

handlingen ud til borgerne’, i deres eget hjem, på arbejdspladsen, på hospitalet eller 

hos pårørende. Kommunerne har udviklet og afprøvet forskellige modeller og meto-

der til brug i sagsbehandlingen – med gode resultater. 

 Udviklingsarbejdet har vist, at fremskudt sagsbehandling forhindrer social 

deroute for borgere og styrker det tværfaglige arbejde internt i kommunen. Frem-

skudt sagsbehandling kan også være én vej til at fremme mere omkostningseffek-

tive forløb, hvor borgeren modtager rettidige, målrettede, fleksible løsninger dér, 

hvor han eller hun er.

 I 2013 præsenterede vi erfaringerne fra projektet på KL’s handicap og psykiatri-

konference, på Socialrådgiverdage og på Socialstyrelsens konference om fremtidens 

socialpsykiatri.

 Finansiering: Socialstyrelsen.

Kortlægning af redskaber til koordinering og  
samarbejde om borgere med misbrug og sindslidelse

SUS har med en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse undersøgt, hvilke 

redskaber kommunerne og regionerne bruger, når de samarbejder og koordinerer 

indsatsen for borgere med sindslidelse og misbrug. Kortlægningen afdækker i alt 14 

koordineringsredskaber – sundhedsaftaler, behandlingsplaner, handleplaner mv. – 

der kan bruges til at understøtte den koordinerende indsats for borgere med sinds-

lidelse og misbrug.

 Særligt fire redskaber har potentiale i forhold til at styrke indsatsen: 1) PSP-sam-

SUS’ team på temaområdet

Jesper Henriksen 

projektchef, 

temachef

Elsebeth Kirk Muff 

vicedirektør

Louise Boye Larsen 

konsulent

Maria Trangbæk 

Ahrensburg 

chefkonsulent

Signe Groth 

Andersson 

projektmedarbejder

64   
poser hjemmelavet karry indgik i SUS’ernes julegaver i 2013 ·

Det arbejdede vi med i 2013

Ska’ vi ...

... udbrede mikrolån
Sammen med Beskæftigelses-

forvaltningen i Aarhus Kommune  

har vi udviklet en model for 

mikrolån til arbejdsledige.  

Den vil vi gerne brede ud til mange  

flere kommuner. Vil I være med?

... arbejde sammen
om borgerstyret 
beskæftigelsesindsats
Kommunerne leverer ’bygge klodserne’, 

borgerne ’bygger’ selv deres indsats 

og beslutter, hvordan ressourcerne 

skal anvendes i praksis. 

Kontakt os, hvis I er interesseret  

i et samarbejde.
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arbejdet (mellem politi, sociale myndigheder og psykiatrien). 2) Behand lings planen 

for misbrugsbehandling. 3) Den sociale handleplan og 4) Koordinatorer i hhv. kom-

muner og regioner.

 Undersøgelsen viser også, at det er vigtigt med særligt fokus på overgange mel-

lem sektorer – fx når en borger udskrives til egen bolig.

 Kortlægningen fandt sted i 2012, rapporten kom i 2013 (se nedenfor). 

 Finansiering: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold.

Socialt udsatte grønlændere i Danmark

Som led i regeringens grønlænderstrategi (2013-16) bidrager SUS med faglig 

støtte og viden til kommuner. Sammen med Socialstyrelsen udvikler og afprøver vi 

en model, der skal sikre bedre samarbejde og koordination på tværs af offentlige og 

frivillige/private tilbud til socialt udsatte grønlandske borgere i København, Aarhus, 

Aalborg, Odense og Esbjerg.

 SUS har i en årrække sat fokus på udsatte grønlænderes livssituation i Danmark. 

Vi driver hjemmesiden udsattegroenlaendere.dk, som er en unik videnbank.

 Og vi faciliterer et fagligt netværk for aktører på området. Netværket består af 

ca. 60 personer, som arbejder med socialt udsatte grønlændere gennem Kofoeds 

Skole, De Grønlandske Huse, kommunale og frivillige tilbud m.fl. Deltagerne mødes 

to gange om året i to dage, hvor de udveksler erfaringer og viden.

 Læs mere på www.udsattegroenlaendere.dk.
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Undersøgelse 
af redskaber til 
koordinering og 
samarbejde for 
mennesker med 
sindslidelse 
og misbrug. 
SUS, 2013.

Den Koordinerende Kontaktperson.
SUS & Københavns Kommune, 2013. 

Den Koordinerende Kontaktperson er en  

ny arbejdsmetode i Københavns Kommunes  

socialforvaltning. Københavns Kommune og SUS  

har (2019-12) arbejdet sammen om at udvikle 

metoden og de tilhørende redskaber.

 Udgivelser

4    
SUS’ere har nu dykkercertifikat (+1 siden sidst)  > Til indholdsfortegnelse 

·
 

Undersøgelse af redskaber til koordinering og sam‐
arbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

DEN KOORDINERENDE 
KONTAKTPERSON 

KØBENHAVNS KOMMUNE 

AUGUST 2012 

 

Det arbejdede vi med i 2013
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Linda og Edith var vant til skarp adskillelse mellem det private og det professionelle blandt personalet. 

Men for fire år siden mødte de Nina og Helle, som også åbnede op for deres personlige sider. 

Den åbenhed blev grobund for dybere samtaler og udviklede sig til den stærke og kreative relation, de fire kvinder har i dag. 



Civilsamfund &
   frivillighed

Kolding Kommune arbejder med borgerstyrede budgetter. Gentofte Kommune 

inviterer IT-frivillige ind på de sociale tilbud. Og Lejre og Holbæk Kommune udvikler 

partnerskaber for at styrke hverdagslivet for borgere med sindslidelser. 

 Kommunerne er generelt optaget af, hvordan professionelle og frivillige kan 

arbejde sammen om nye sociale velfærdsløsninger. Det er vi også i SUS.

 Vi har fokus på, hvordan samarbejdet kan være til gavn for socialt udsatte og 

sårbare mennesker, og hvordan samfundet i endnu højere grad kan profitere af 

menneskers forskellige ressourcer og kompetencer. Mange borgere har langt mere 

at bidrage med, end de får mulighed for i dag.

 Det er en fælles udfordring for kommuner og civilsamfund at udvikle metoder og 

få erfaringer med at få det gode samarbejde til at fungere. Her har SUS noget at 

bidrage med. Vi har et bredt netværk af samarbejdsparter i både kommuner, frivil-

lige organisationer og brugerorganisationer.  

 Vi faciliterer udviklingsprocesser lokalt mellem borgere, virksomheder og kom-

muner. Og vi skaber udviklingslaboratorier og udvikler værktøjer til kommuner, der 

ønsker at samarbejde med foreninger og borgere om velfærdsopgaver. 

• Rådgivning om politik og strategi  

på civilsamfundsområdet

• Kompetenceudvikling, netværk og 

temadage i kommuner 

• Innovation og metodeudvikling, 

 med fokus på brugerdrevne processer

• Kickstart af projekter, der inddrager 

civilsamfundet, fx om IT-frivillighed, 

borgerstyrede budgetter og  

madborgerskab.
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publikationer udgav vi i 2013 – bestil eller download dem på sus.dk ·

http://www.sus.dk/udgivelser/
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SUS’ team på temaområdet

Sussi Maack 

chefkonsulent, 

temachef

Bodil Pugholm 

Andersen 

konsulent 

Elsebeth Kirk Muff 

vicedirektør

Louise Boye Larsen 

konsulent

Signe Groth 

Andersson 

projektmedarbejder

Borgerbudgetter og madborgerskab 

Hvis du fik 150.000 kr. til at forbedre dit kvarter, hvad ville du så bruge pengene 

til? Det spørgsmål stillede socialudvalget i Kolding Kommune sidste år borgerne i 

bydelen Brændkjær. Borgerne præsenterede i to runder deres projektideer for hin-

anden og stemte om, hvad pengene på borgerbudgettet skulle bruges til. 

 For at hjælpe de gode ideer på gled inviterede Kolding Kommune og SUS to 

gange til madborgerskab – fællesspisning i medborgerhuset. Her fik beboerne over 

en gang bøf med bløde løg mulighed for at diskutere og kvalificere deres gode ideer. 

Madborgerskabet var med til at løfte processen og mobilisere borgerne. 

 SUS arbejder fortsat med madborgerskab og borgerbudgetter. I 2014 samarbej-

der vi med Kolding, Vallensbæk og Odense Kommune. 

Inkluderende partnerskaber 
for borgere med sindslidelse

Projekt Inkluderende partnerskaber skal udvikle og afprøve metoder, der gør 

det nemmere for mennesker med sindslidelse at indgå i ligeværdige fællesskaber 

med andre i hverdagen og bruge deres ressourcer i fx frivilligt arbejde.

 Vi gennemfører projektet sammen med Lejre Kommune, Holbæk Kommune og 

SIND. Borgere, kommunale medarbejdere og brugerforeninger i de to kommuner er 

sammen om udviklingsarbejdet. Projektet har særligt fokus på at tilpasse og videre-

udvikle metoden netværksrådslagning. Desuden skal deltagerne komme med forslag 

til nye initiativer, som kan supplere kommunens nuværende støttetilbud.  

 Finansiering: 15 M-puljen under Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og 

Sociale Forhold.

Det arbejdede vi med i 2013

32    
sømil tilbagelagde SUS’erne sidste år med skonnerten Halmø – vi skød rekordfart med 12 knob! 

·

Ska’ vi ...

... udbrede madborgerskab 
og borgerbudgetter
Vi arbejder p.t. sammen med tre 

kommuner om madborgerskab og 

borgerbudgetter. Vi vil gerne brede 

konceptet ud til flere kommuner – 

vil I være med?

... arbejde med 
netværksrådslagning
Vi har i flere omgange arbejdet med 

netværksrådslagning – for hjemløse, 

psykisk sårbare og tidligere indsatte. 

Vi vil gerne revitalisere metoden, 

som har vist sig at være givende for 

mennesker i udsatte positioner.

Kontakt os, hvis I er interesseret 

i et samarbejde.
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ULFs vennetjeneste

Mennesker med udviklingshæmning vil gerne gå til sport, i biografen og på 

cafe som alle andre. Men nogle har brug for hjælp, fx til at komme med bussen eller 

til at finde vej. Det kan de få fra en frivillig i ULFs vennetjeneste. 

 Vennetjenesten består af mennesker, der selv er udviklingshæmmede eller sent 

udviklede, og som har lyst til at gøre en frivillig indsats for andre i samme situation. 

Til glæde for begge parter.

 SUS arbejder sammen med ULF, Udviklingshæmmedes Landsforbund, om at 

uddanne de frivillige. Vi støtter desuden ULF i at udvikle en politik og strategi for 

brug af frivillige generelt i ULFs arbejde.

 Finansiering: Udviklingshæmmedes Landsforbund.

Kickstart af IT-frivillige

Sammen med Gentofte og Gribskov Kommune har SUS i 2012-13 udviklet en 

model for, hvordan kommuner, frivilligcentre og sociale tilbud kan arbejde sammen 

om at bruge IT-frivillige på kommunens tilbud for borgere med handicap. Fire 

IT-virksomheder, Skandia, IBM, Microsoft og Rambøll, var også med i udviklingsarbej-

det.

 IT-frivillige er frivillige fra lokalsamfundet, som kommer på tilbuddet et par gange 

om måneden og hjælper borgene med at gå på nettet, bruge sociale medier mv. På 

basis af udviklingsarbejdet inviterede SUS i efteråret en række kommuner til tre 

dialog møder med inspiration til, hvordan man kan kickstarte arbejdet med 

IT-frivillige. Vi har endvidere udviklet en guide til kommuner. 

 Finansiering: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold.

14
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Unges vej ud af ensomhed 
– evaluering af Ventilen Danmarks projekt Netværk – Sådan! 
SUS, 2013
Netværk – Sådan! blev gennemført i samarbejde med Ventilen Danmark, Odense, Næstved og Kolding 

Kommune (2010-12). Formålet var at forebygge og håndtere ensomhed blandt unge ved at integrere dem i 

det lokale foreningsliv. 

 Udgivelser

2   
SUS’ere var sidste år i radioen for at fortælle om SUS’ arbejde > Til indholdsfortegnelse 

·
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Johnny er pensioneret sømand og ved, hvordan man arbejder sammen på et skib. 

Dén sociale intelligens bruger han også i mødet med andre mennesker, efter at han er blevet syg. 

Da han bad om hjælp første gang, var det altafgørende, at resonansen i det møde var til stede. 

Havde det været den forkerte, var han gået hjem og havde drukket sig ihjel. 



Konflikter og vold på jobbet er en faglig udfordring. Det er omdrejningspunk-

tet for SUS’ mangeårige arbejde med at identificere, forebygge og håndtere vold på 

arbejdspladser, primært på social- og sundhedsområdet. 

 Indsatsen er vigtig, fordi vold og trusler er et alvorligt arbejdsmiljøproblem. 

Volden har konsekvenser både for de medarbejdere, det går ud over, for arbejds-

pladsen, for borgeren, som slår eller truer, og for samfundet. Vold på arbejdsplad-

sen koster dyrt i sygefravær. SUS’ indsats på området har flere ’ben’:

•  Vi udvikler metoder og værktøjer til at identificere, forebygge og håndtere volden 

og dens skadevirkninger.

•  Vi samarbejder med regioner, kommuner, organisationer og arbejdspladser – 

bosteder, døgninstitutioner, plejehjem, skoler, hospitaler, jobcentre mv. – om at 

sætte gang i udviklingsprojekter, der på samme tid kan give medarbejdere et 

bedre arbejdsmiljø og borgerne bedre livsvilkår. I 2013 satte vi fx gang i et nyt 

udviklingsforum for 12 arbejdspladser om risikovurdering. 

•  Vi formidler viden om voldsforebyggelse indhentet fra forskning og god praksis, 

på hjemmesiden www.voldsomudtryksform.dk, i temahæfter og film og på 

temamøder rundt omkring i landet. Og vi yder rådgivning, sparring og proces-

støtte til organisationer og arbejdspladser m.fl. 

De fleste aktiviteter er finansieret under ’paraplyprojektet’ Vold som Udtryksform.  

Vi glæder os over, at partierne bag satspuljeaftalen i 2013 bevilgede penge til at 

videreføre indsatsen de næste fire år. Her skal vi fortsætte med at udvikle metoder 

og arbejde for, at de gode erfaringer fra social- og sundhedsområdet kommer 

endnu længere ud, også til andre sektorer og private arbejdspladser.

• Temadage og kurser

 om konflikthåndtering  

og voldsforebyggelse

• Arbejdspladslaboratorier og  

udviklingsfora

• Formidling: hjemmeside, nyhedsbreve, 

publikationer, film

• Udviklingsaktiviteter i kommuner

• Sparring og processtøtte til  

arbejdspladser og kommuner

• Erfaringsnetværk for medarbejdere.
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13  
temadage og -møder holdt Vold som Udtryksform i 2013 – flere på vej se kalenderen ·

Voldsforeby gelse 
og konflikthåndtering

http://www.sus.dk/kalender/
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Udviklingsforum: Risikovurdering

Mange arbejdspladser efterlyser konkrete redskaber til at vurdere risikoen for 

vold. Det kan være den potentielle risiko, som en stofpåvirket borger med sindsli-

delse udgør. Den risiko, som en særlig aktivitet indebærer, eller den risiko, som er 

til stede, hvis personalegruppen ikke har de nødvendige kompetencer. 

 I Udviklingsforum: Risikovurdering, som løb over 10 måneder, hentede 12 arbejds-

pladser ny viden om og udvekslede erfaringer med metoder og elementer fra alle-

rede kendte risikovurderingssystemer som fx Brøset Violence Checklist. Arbejds-

pladserne mødtes på fire fællessamlinger, og som en del af forløbet udviklede og 

afprøvede de også selv metoder og redskaber til risikovurdering. 

 Vold som Udtryksform udgiver i 2014 en publikation om risikovurdering. 

 Finansiering: Beskæftigelseministeriet.

Vi vil – vi kan forebygge vold

Øget trivsel, tryghed og sikkerhed for personalet. Og mere åbenhed om konflikter, 

vold og trusler. Det er de synlige resultater af udviklingsprojektet Vi vil – vi kan 

forebygge vold, som SUS i 2012-13 gennemførte sammen med tre ældrecentre i Køge 

Kommune. Med projektet ønskede medarbejderne at blive bedre til at håndtere 

dilemmafyldte situationer og forebygge konflikter og vold.

 144 ansatte deltog i projektet. Alle kom på kurser og temadage om konflikthånd-

tering og voldsforebyggelse. Ældrecentrene arbejdede også med at udvikle den 

sociale kapital ved at sætte mere fokus på kerneydelsen, højne fagligheden, skabe 

bedre relationer, øget tillid og bedre samarbejde med borgere, pårørende og internt 

i personalegruppen.

 Finansiering: Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

SUS’ team på temaområdet

Bjarne Møller 

chefkonsulent, 

temachef

Birgitte Bækgaard 

Brasch 

chefkonsulent

Karen Thougård Pedersen

kommunikationskonsulent

21  
år fyldte SUS i 2013 

·

Det arbejdede vi med i 2013
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Stævne for erfarne voldsforebyggere

40 erfarne voldsforebyggere, arbejdsmiljørepræsentanter, arbejdsmiljøkonsu-

lenter, ledere og medarbejdere, satte i juni 2013 hinanden stævne i Middelfart. De 

var inviteret af Vold som Udtryksform med det formål at dele viden, udveksle erfa-

ringer og få ny inspiration til arbejdet med at forebygge vold og trusler. 

 Over to dage holdt deltagerne oplæg for hinanden i plenum, hvor der også var 

erfaringsudveksling og dialog. 

 Finansiering: Beskæftigelsesministeriet.

Grundbog i voldsforebyggelse

Sosu-assistenter, pædagoger, sygeplejersker og socialrådgivere er blandt de fag-

grupper, der oftest bliver udsat for trusler og vold på jobbet. Hvorfor opstår konflik-

ter og vold i mødet mellem medarbejdere og borgere, brugere eller patienter? Og 

hvad kan man gøre for at identificere, forebygge og håndtere volden?

 Det skriver fagfolk fra forskning og praksis om i bogen Konflikter og vold – en 

faglig udfordring, som Vold som Udtryksform udgav i 2013. Bogen indeholder også 

1o arbejdspladseksempler.  

 Bogen henvender sig til studerende, arbejdsmiljø repræsentanter, ledere og med-

arbejdere, der ønsker at gøre en indsats for at forebygge konflikter, trusler og vold 

på arbejdspladsen.

 Finansiering: Beskæftigelsesministeriet.

18

Læs mere på 

www.voldsomudtryksform.dk

Følg aktiviteterne på 

www.facebook.com/ 

voldsomudtryksform

93  
har opdaget, at SUS nu også er på Twitter > Til indholdsfortegnelse 

·

Når din 
pårørende 
er blevet ramt 
på sit arbejde. 
Revideret udgave, 

2013.

Nyhedsbrevet
Job uden vold. 
6 numre i 2013.

Konflikter og vold – en faglig udfordring. 
Vold som Udtryksform, 2013. 240 sider. 

Vi gjorde også noget ved volden. 
Erfaringer fra ni arbejdspladsers målrettede 
indsats for at forebygge vold – og voldens 
skadevirkninger. 
2013. 

Erfaringer fra udviklingsprojektet Arbejdspladslaboratorier II 

(2012-13) 
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Gode råd til 
pårørende til 

ansatte, der har 
været udsat for 
eller vidne til 
vold eller trusler 
på arbejdspladsen

Når din
pårørende

er blevet
ramt 
på  sit 

arbejde

www.voldsomudtryksform.dk

Sosu-assistenter, pædagoger, lærere og andre offentligt ansatte, der bliver udsat 

for vold på arbejdet, får næsten aldrig fuld erstatning. Faktisk er de bedre stillet, hvis 

de bliver udsat for vold på gaden. Den problemstilling blev belyst på en høring på 

Christiansborg i oktober. 

 Ansatte, der udsættes for vold på arbejdet, får normalt dækket deres udgifter til 

sygebehandling og optræning mv. samt erstatning for tab af erhvervsevne og godt 

gørelse for varigt mén. Det sker via anmeldelsen til Arbejdstilsynet. 

 

Ingen ansvarsforsikring
Men i mange tilfælde er der ingen forsikring, der dækker tabt arbejdsfortjeneste samt 

svie og smerte. Den beboer eller borger, der begik volden, har ofte hverken penge 

eller an  svars forsikring. Og kommunerne må ikke tegne ansvarsforsikringer, der dæk

ker andres erstatningsansvar. 

 I de tilfælde kan man som medarbejder kun få erstatning, hvis man har meldt 

beboeren eller borgeren til politiet, og hvis Erstatningsnævnet, der tager stilling til 

erstatning ud fra Offererstatningsloven, anerkender erstatningskravet. 

Erstatningsnævnet afviser
Mange med  arbejdere undlader, af etiske grunde, at politianmelde borgere eller bebo

ere fordi de ofte ikke var voldelige ’med vilje’. Og Erstatningsnævnet afviser sager på 

stribe med den begrundelse, at den ansatte ’kunne forvente volden’, da borgerens 

adfærdsmønster var velkendt.

  Der var på høringen bred enighed blandt fagforeninger, interesseorganisationer og 

politikere om, at der skal findes en løsning, som gør det muligt at få er  statning efter 

voldsepisoder på jobbet. Og hvor det ikke er en forudsætning, at professionelle skal 

politianmelde de mennesker, de er ansat til at tage sig af.  bbb

2013

NovNyhedsbrevet

 JOB
 UDEN
 VOlD

www.voldsomudtryksform.dk
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Svært at få 
erstatning 
efter vold
Offentligt ansatte har svært ved at få fuld erstatning 

efter vold på jobbet. Kommuner må ikke tegne forsikringer, 

der dækker andres erstatningsansvar.

Forebyggelsespakker

Søg tilskud 
til volds-
forebyggelse

Beskæftigelsesministeriet har 

lanceret en ’voldsforebyggelsespak

ke’, der skal gøre det nemmere at 

forebygge og håndtere vold og trusler 

om vold på arbejdspladsen. Hjælpen 

er rettet mod døgninstitutioner og 

hjemmepleje, hvor arbejdsmiljøet er 

særligt belastet. 

 Voldsforebyggelsespakken er et 

halvårligt på forhånd fastlagt forløb. 

Omdrej nings punktet er medarbejder

nes praksis fortællinger om konkrete 

voldsepisoder. Fortælling erne bruges 

som afsæt for at udvikle aktiviteter, 

der kan forebygge, at noget lignende 

sker igen.

Fra fortælling til forandring
Forebyggelsespakken ’Vold og trusler 

– fra fortælling til forandring’ er 

beregnet til en gruppe på op 

til 50 deltagere, ledere og 

medarbejdere. Man kan få 

lønkompensation for de 

timer, man bruger på at 

gennemføre forløbet. 

Under vejs får man hjælp til 

de for skellige aktivite

ter af en konsulent fra 

kommunen eller regionen. 

Læs mere om forebyggelsespakken 

på www.forebyggelsesfonden.dk. Her 

finder du også an  søg ningsskema. kap

Høring

Vælg dine kampe med omhu:

Som offentligt ansat er du bedre stillet 

erstatningsmæssigt, hvis du bliver udsat for 

vold på gaden end på dit arbejde ...

Foto: Scanpix

Foto: Colourbox
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Konflikter og vold – en faglig udfordring

Social- og sundhedsassistenter, pædagoger, sygeplejersker og socialrådgivere er 

blandt de faggrupper, der oftest bliver udsat for trusler og vold på jobbet. Hvorfor 

opstår konflikter og vold i mødet mellem medarbejdere og borgere, brugere eller 

patienter? Og hvad kan man gøre for at identificere, forebygge og håndtere volden? 

Det skriver fagfolk fra forskning og praksis om i bogen her.

Vold som Udtryksform 

Projekt Vold som Udtryksform arbejder 

med at forebygge trusler og vold på 

arbejdspladser primært på social- og 

sundhedsområdet.  

Vold som Udtryksform: 

- Formidler viden om voldsforebyggelse  

indhentet fra forskning og god praksis.

- Udvikler metoder og værktøjer til at  

identificere, forebygge og håndtere  

volden og dens skadevirkninger.

Vold som Udtryksform er et initiativ  

under Socialt Udviklingscenter SUS.

Konflikter og vold kan forebygges. 

Det viser erfaringer fra de mange 

arbejdspladser på social- og sundheds-

området, der gør en aktiv indsats 

for at forebygge trusler og vold. 

Ofte er vold fra borgere, brugere og 

patienter rettet mod medarbejdere 

udtryk for frustration eller 

magtesløshed. Volden opstår tit, fordi 

borgeren ikke føler sig set, hørt, 

anerkendt eller respekteret.  

Voldsforebyggelse handler derfor både 

om at sikre et godt arbejdsmiljø for 

medarbejderne og om at sikre, at borgeren 

får en god behandling og service.

voldsomudtryksformwww.voldsomudtryksform.dkwww.voldsomudtryksform.dk www.voldsomudtryksform.dk

Konflikter 
og vold
– en faglig udfordring

1

Vi gjorde noget 
    ved volden!

Erfaringer fra ni arbejdspladsers målrettede indsats 

for at forebygge vold – og voldens skadevirkninger

Vold som Udtryksform og Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed

også

Det arbejdede vi med i 2013

https://twitter.com/sus_dk
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Resonans er azurblå. På en god dag flyder den som små blå bølger i et roligt tempo. 

Lars og Kirsten mødtes i et træningslokale. Lars lod sig massere af Kirsten, og stille og roligt begyndte han at træne. 

Den fysiske træning og Kirstens åbenhed løsnede ham op. Angsten blev langsomt en skygge bag ham. 



Udsatte børn
     og unge

Sårbare og udsatte børn og unge er målgruppen for flere af SUS’ indsatser og 

projekter. Projekterne har forskellige omdrejningspunkter.

 Vi har i en årrække haft særligt fokus på børn som pårørende – især børn, der 

vokser op med en far eller mor med en sindslidelse. Vi formidler viden til både fag-

personer og familier, og vi faciliterer et netværk for professionelle. 

 I projekt VOKS – Viden Og Kvalitet i Skolen, som sluttede i 2013, handlede ind-

satsen om at fremme trivsel og faglighed for børn og unge, der er anbragt uden for 

hjemmet. 

 I 2013 var vi også med til at etablere headspace, som er et nyt tilbud i Danmark. 

I seks headspacecentre landet over kan børn og unge, der har brug for nogen at tale 

med, få rådgivning fra frivillige og professionelle. Vi glæder os over, at de seks cen-

tre er kommet godt fra start.

• Formidling og rådgivning

• Analyse, evaluering og surveys

• Processtøtte og organisationsudvikling

• Udvikling af dokumentations-

redskaber, der bygger på best practise

• Netværk for professionelle.
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5 
SUS’ere hjælper sociale opfindere fra idé til innovation i Social+ ·

www.socialeopfindelser.dk
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headspace – nogen at tale med

Mange børn og unge har problemer i perioder og brug for nogen at tale med. Det 

kan de få hos headspace, som i efteråret 2013 åbnede i seks byer: København, 

Rødovre, Roskilde, Odense, Horsens og Aalborg. 

 I headspace arbejder frivillige og professionelle sammen om rådgivning til de 

unge. Mange af medarbejderne er selv unge. Man kan maile, sms’e eller komme forbi 

og få en samtale hos headspace. Der er ingen ventetid. 

 headspace er et initiativ under Det Sociale Netværk. SUS har samarbejdet med 

Det Sociale Netværk om at oprette de seks centre.

 Ideen til headspace stammer fra Australien, hvor centrene kører med stor succes. 

 Læs mere på www.headspace.dk

VOKS – Viden Og Kvalitet i Skolen

I projekt VOKS (2012-13) har SUS sammen med Egebækskolen i Rudersdal 

Kommune udviklet en metode til at beskrive og dokumentere skolegangen for børn, 

der vokser op uden for hjemmet. Formålet er at fremme børnenes trivsel og faglig-

hed, så flere kan udfolde deres potentiale og lykkes i livet. 

 VOKS har undersøgt, hvordan man kan skabe sammenhæng mellem viden om, 

hvad der virker i forhold til at forbedre børnenes trivsel og faglige niveau, og praksis 

på sociale døgntilbud.

 Projektet har udviklet et dokumentationssystem, hvor lærere og pædagoger kan 

registrere deres indsats, fx undervisningsdeltagelse og lektiehjælp, samt barnets 

faglige niveau og trivsel. På den måde kan man følge det enkelte barns udviklings-

kurve.

 VOKS er finansieret af og udviklet i samarbejde med TrygFonden. 

SUS’ team på feltet

54   lege er der i SUS’ hjemmelavede legekatalog 
·

Det arbejdede vi med i 2013

Bjarne Møller

chefkonsulent

Elsebeth Kirk Muff

vicedirektør

Sofie Stage  

konsulent

Tina Hjulmann 

Meldgaard 

konsulent

Signe Groth 

Andersson 

projektmedarbejder

Bodil Pugholm 

Andersen 

konsulent
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Forundersøgelse om indsatser for sårbare gravide og 
småbørnsfamilier

SUS gennemfører i 2013-14 en national survey, der skal samle viden og give en 

status over indsatser over for sårbare gravide og småbørnsfamilier. Der findes en 

række særlige tilbud i kommuner, regioner og organisationer, men der er p.t. ikke 

en samlet oversigt over omfang, indhold og organisering af tilbuddene. Og der er 

ikke nødvendigvis et koordineret samarbejde og videndeling i den forebyggende og 

tidlige indsats på tværs af regioner og kommuner.

 Den nationale survey skal danne fundament for den fremtidige udvikling af ind-

satser på området. Når vi har resulaterne af surveyen, inviterer vi en række aktører 

på feltet til en heldagsworkshop med det formål at udvikle ideer til at styrke kom-

munernes og regionernes særlige tilbud til sårbare gravide og småbørnsfamilier.

 Finansiering: Det Obelske Familiefond. 

Film og web til børn og unge 
med forældre med sindslidelse 

SUS gik i 2013 i gang med at producere fem informationsfilm og en hjemmeside 

til børn og unge, der har forældre med sindslidelse.

 Med filmene og hjemmesiden ønsker vi at bidrage til, at børnene og de unge kan 

få den viden, støtte og opmærksomhed, som vi ved, at mange af dem ikke får i dag. 

Målgruppen er børn og unge fra 11 til 18 år.

 Film og hjemmeside produceres i samarbejde med et ungepanel og filminstruktør 

og -producent René Bo Hansen. Vi forventer, at film og hjemmeside er færdige ved 

udgangen af 2014.

 Finansiering: Sundhedsministeriets satspuljemidler.
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731  
liker SUS på Facebook – vil du også have nyheder i din strøm?  > Til indholdsfortegnelse 

·

Det arbejdede vi med i 2013

https://www.facebook.com/sus.dk
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Bænken står urokkelig i vinden ved havet. 

Den symboliserer et åndehul, der giver et øjebliks tanketomhed. Et stille trygt rum og en pause i ordstrømmen, 

der kan bane vejen for, at ægte resonans kan opstå mellem mennesker. 

I gågruppen oplever Adrian, Ole, Mogens og Gitte muligheden.



Storbylandsbyen
Fra vision til virkelighed
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1.000.000 

  (sådan føltes det i hvert fald)  kopper kaffe 

         bryggede SUS’ sekretariat sidste år til møder 
·

Et gadekær med hønsehold. En fælles scooter. En udendørs stenovn. Øve-

lokaler, så man kan spille HØJT.

 De kommende beboere i Storbylandsbyen nord for Aarhus har masser af gode 

ideer til, hvad der kan gøre Storbylandsbyen til et levende fællesskab og et rart sted 

at bo. 

 Når beboerne til sommer flytter ind i Storbylandsbyen, er det en vision, der bliver 

til virkelighed. Endelig!

Bygger på omvendt integration
Nu afdøde Carsten Andersen, medstifter af SUS, fik for omkring 18 år siden ideen til 

Storbylandsbyen, som han allerede dengang kaldte en ’social opfindelse, der forhå-

bentlig kan føre til social forandring’.  

 Inspirationen kom fra haveforeningerne og andre selvgroede boligmiljøer, som 

rummer en høj grad af forpligtende netværk og frihed til at sætte sit eget præg på 

boligen. 

 Storbylandsbyen bygger på tanken om ’omvendt integration’. Ideen er at bringe 

forskellige mennesker med forskellige ressourcer sammen og skabe et socialt bære-

dygtigt miljø, som fremmer inklusion.

Lyst til fællesskab
20 træhuse med i alt 40 boliger danner ramme om Storbylandsbyen. Beboerne bliver 

en blanding af tidligere hjemløse, socialt udsatte og ’almindelige’ danskere fra kolo-

nihaverne på nabogrunden og fra Østjysk Boligs venteliste. Sammen med en vice-

vært skal de skabe et godt socialt miljø.

 – Beboerne er en sammensætning af folk med mange forskellige sociale udfor-

dringer og mange forskellige talenter. Det er første gang i Danmark, man etablerer 

et sådant boligområde og beder beboerne skabe et fællesskab. Man flytter ikke til 

Storbylandsbyen for at redde andre. Man skal have lyst til at bo der og lyst til at 

bidrage til fællesskabet, siger chefkonsulent Bernhard Jensen fra SUS.     

 Aarhus Kommune, Østjysk Bolig og SUS arbejder sammen om at etablere Storby-

lands byen, som forventes at stå færdig i juni. SUS er sparringspartner i forhold til at 

etablere et godt socialt miljø i boligområdet, og vi arbejder p.t. på et evaluerings-

design for Storbylandsbyen.

Videoen her fortæller 

Storbylandsbyens historie. 

Se den på kanalSUS på YouTube.

Fra tegnebræt til virkelighed
Ideen til Storbylandsbyen kommer  

fra SUS. I tæt samarbejde med 

Aarhus Kommune, i en årrække 

Andelsforeningen Alboa, og senest 

Østjysk Bolig har vi i 18 år arbejdet  

på at virkeliggøre den. I alle årene 

støttet af Helsefonden. 

Storbylandsbyen kort
• Storbylandsbyen kommer til at bestå af 20 træhuse med i alt 40 boliger.

• 35 torums-boliger på 40 m2 og 5 trerums-boliger på 50 m2. På alle husene bliver der mulighed for 

 at lave en tilbygning på 10 m2.

• Huslejen er hhv. 3.800 og 4.400 kr. om måneden, man kan søge boligsikring.

• Husene har solceller på taget, så der bliver ingen ekstra udgifter til varme.

• Storbylandsbyens fælleshus bygges af elever fra Aarhus Tech, som en del af deres skolepraktik.

https://www.youtube.com/watch?v=ysGWofjFMMM
https://www.youtube.com/watch?v=ysGWofjFMMM


Storbylandsbyen
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De første skitser til 
Storbylandsbyen blev tegnet 

for 18 år siden. 1. juni 2013 

blev det første spadestik taget. 

I oktober var der rejsegilde, 

og til sommer flytter 

beboerne ind.
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Det fælles tredje handler om at opleve noget sammen med andre mennesker. 

Et minde og en historie, som man kan dele og grine af bagefter. 

Sådan var gruppe-gåturen på Hærvejen for Mona, Mogens, Gitte og Birgit. 

Et før, et undervejs og et efter.



Brugerindflydelse

Brugerperspektivet er gennemgående i SUS’ projekter. 

 Vi har markant fokus på at understøtte udvikling af brugerindflydelse på social-

området. Vi arbejder især med at udvikle metoder, der kan understøtte, at brugere 

af sociale tilbud får mulighed for at udfolde deres ressourcer og får størst mulig 

indflydelse på eget liv.  

 Vi har udviklet evalueringsmetoden KUBI, KvalitetsUdvikling gennem Bruger Ind-

flydelse, og et elektronisk brugerindflydelsesindeks BINDEKS (www.bindeks.dk), som 

kan måle graden af brugerindflydelse set med hhv. ledelsens, medarbejdernes og 

brugernes øjne. P.t. arbejder vi blandt andet med at udvikle et redskab, som kan 

måle effekten af brugerindflydelse.

 Det sker som led i det treårige (2012-14) projekt Platform for brugerindflydelse, 

som vi gennemfører med støtte fra Helsefonden og Det Obelske Familiefond. 

Projektet udvikler, tester og resultatvurderer metoder til at arbejde med brugerind-

flydelse for mennesker med fysiske og psykiske handicap, sårbare unge og ældre 

samt mennesker, der er hjemløse eller har et misbrug. Og projektet spreder meto-

derne, så de får liv i praksis. Arbejdet sker i tæt samarbejde med professionelle og 

brugerorganisationer.

• Elektronisk brugerindflydelsesindeks 

BINDEKS, www.bindeks.dk

• Brugerindflydelsesguider – book via 

www.brugerindflydelse.dk

• Rådgivning om brugerindflydelse til 

kommuner og organisationer 

• Formidling, bl.a. via hjemmesiden 

www.brugerindflydelse.dk.
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21  
organisationer, institutioner og kommuner er medlemmer af den almennyttige forening SUS

·

http://www.sus.dk/sus/medlemmer/


Book en guide i brugerindflydelse

Som en del af projekt Platform for brugerindflydelse har SUS uddannet 16 

brugerindflydelsesguider. Guiderne er medarbejdere eller brugere, der har tilknyt-

ning til eller erfaring fra et bosted, plejehjem, værested, behandlingstilbud, bruger-

organisation eller lignende.

 Fælles for guiderne er, at de har viden om og praktiske erfaringer med at arbejde 

med brugerindflydelse. Erfaringer, som de gerne vil dele med andre. 

 Guiderne kan bookes til oplæg, temamøder og workshops. De kommer gerne ud 

på bosteder, væresteder, i organisationer, kommuner og på uddannelsessteder – 

alle steder, hvor brugere og medarbejdere er optaget af at skabe øget brugerindfly-

delse.

 Honorar aftales med de enkelte guider, alt efter opgavens omfang. Dog minimum 

1500 kr. plus transportudgifter.

 Læs mere om de enkelte guider på www.brugerindflydelse.dk.

 Finansiering: Det Obelske Familiefond og Helsefonden.

Effektsurvey: 
Hvordan virker brugerindflydelse i praksis? 

Hvad er effekten af brugerindflydelse i praksis? På brugerniveau, medarbejderni-

veau og organisationsniveau? Det findes der endnu ingen systematiske undersøgel-

ser af i Danmark.

 SUS har i 2013 gennemført en før- og efterundersøgelse af effekten af bruger-

indflydelse i praksis på Overførstergården i Gentofte, et botilbud for hjemløse. 

 Vi har undersøgt, hvordan brugerindflydelse påvirker en række områder som 

beboernes evne til at kende og udtrykke deres behov, beboernes følelse af ansvar 

og ejerskab, beboernes sociale netværk og relationer, arbejdsmiljøet på stedet samt 
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SUS’ team på temaområdet

Bodil Pugholm 

Andersen  

konsulent 

Karen Pedersen 

kommunikations-

konsulent

Signe Groth 

Andersson

projektmedarbejder

Sussi Maack 

chefkonsulent

Tina Hjulmann 

Meldgaard 

konsulent

114   
sociale fantasier fik frit løb i SUS i 2013 ·
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medarbejdernes og ledelsens lyst til at inddrage beboerne og udnytte deres res-

sourcer.

 På baggrund af undersøgelsen udvikler vi nu et redskab, som sociale botilbud kan 

bruge til at måle effekten af brugerindflydelse. 

 Finansiering: Det Obelske Familiefond og Helsefonden.

Danahøj: Fra plejehjem til hjem

Medarbejderne på plejehjemmet Danahøj i Aalborg har en vision. De vil gøre 

plejehjemmet til mindre institution og mere hjem – et hjem, hvor borgerne så vidt 

muligt har 100 procents selvbestemmelse. Danahøj har opstillet en række fokus-

punkter, som alle ansatte arbejder med. Det handler fx om, at medarbejderne skal 

ændre deres syn på borgerne. At borgerne skal støttes i at bevare så meget som 

muligt af deres funktionsevne. Og at plejehjemmet skal være mindre institutionsag-

tigt. I praksis betyder det, at man fx selv kan bestemme, hvordan man vil indrette 

sin lejlighed, at man ikke skal spørge om lov, hvis man har lyst til at have sit barne-

barn boende et par dage osv. I stedet for at de ældre skal passe ind i kasserne, skal 

kasserne passes ind til de ældre.

 Udviklingsarbejdet på Danahøj gennemføres som en del af projekt Platform for 

brugerindflydelse. Ud over Danahøj deltager dagtilbuddet Nordhøj i Kolding, ULF 

Ungdom, Overførstergården i Gentofte og SAND, de hjemløses landsorganisation. I 

forløbet får de sparring fra Socialt Udviklingscenter SUS og Social+.

 Finansiering: Det Obelske Familiefond og Helsefonden. 
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> Til indholdsfortegnelse4.000   

– rundt regnet – klikker hver måned  
> Til indholdsfortegnelse 

     ind på sus.dk for at læse om vores aktiviteter

·

Det arbejdede vi med i 2013

www.sus.dk
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Der var en gang et band, der hed Anne Linnet Band. Det bestod af tre kvinder, 

som komplimenterede hinandens sang. Det samme sker i Ina, Nina og Mettes professionelle relation. 

Ina føler sig frem, Nina taler, mens hun tænker, og Mette taler, før hun tænker. 

Tre instrumenter, som udgør en perfekt trio i en organisation. 



Platform for 
  sociale opfindelser

Social+

Social+ er sat i verden for at bane vejen for nye sociale opfindelser. Social+ 

rådgiver sociale opfindere og co-creater med organisationer, slutbrugere, fonde og 

myndigheder for at skabe Danmarks nye sociale opfindelser og innovationer.

 Desuden indsamler, producerer og formidler Social+ viden om sociale opfindelser 

og social innovation. I 2013 udgav Social+ bogen Sociale opfindelser og social inno-

vation.

 I løbet af 2013 deltog mere end 30 organisationer i programmerne Social+ 

Co-creation og Social+ Sparring. Det nye skud på stammen er programmet Social+ 

Aha!, hvor organisationer over syv workshops mødes og udvikler idéer til sociale 

opfindelser – og får innovationsværktøjer med hjem til kollegerne. Otte vidt forskel-

lige organisationer har deltaget i de første to omgange af Social+ Aha!

Social+ arbejder med:

• At indsamle og producere viden  

om sociale opfindelser og social  

innovation

• At bringe innovative folk sammen  

på tværs af sektorer

• At gå i dialog med beslutningstagere, 

fonde og medier.

Social+ er etableret med støtte fra  

VELUX FONDEN i samfinansiering med 

VILLUM FONDEN. Social+ er selvstændig 

del af SUS. 

 

Læs mere på 

www.socialeopfindelser.dk
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Social+ er

Andreas Hjorth 

Frederiksen 

leder 

Anne Sørensen Bernhard Jensen Bjørn Frost

14  
  nye videoer lagde vi sidste år på kanalSUS  > Til indholdsfortegnelse 

·

Sociale 
opfindelser 
og social 
innovation. 
Social+, 2013.

 Udgivelser

https://www.youtube.com/user/kanalSUS
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Når den ligeværdige  relation opstår, ryger diagnoserne ud, og mennesket kommer tilbage. 

Resonans i venskaber er, at man genkender noget i hinanden. Det handler om at føle sig tryg, genkendt og gengældt. 

En svær balance mellem venskab, det professionelle og fascination. 



Projekter i 2013
SUS

Aktive hænder – et projekt for førtidspensionister

Børn som pårørende

Børn- og unge-netværk

Erfaringsformidling i Sommerferiepuljen

Evaluering af DigiSund

Film og web til unge, der har en forælder med sindslidelse

Fremskudt sagsbehandling i fire kommuner

Fremtidslab.Næstved

Forundersøgelse af indsatser for sårbare gravide 

og småbørnsfamilier

headspace – etablering af rådgivingscentre for unge

Implementering og spredning af social IT

Inkluderende partnerskaber – bedre hverdagsliv

for mennesker med sindslidelse 

Komplicerede indsatser – samarbejdsprojekt om indsatsen

for borgere med sindslidelse

LigeLyst – sex, kærlighed og handicap

Living IT Lab

Monitorering af Familiecenter Ilulissat

Netværk for specialskoler om voldsforebyggelse

Netværk – Sådan!

Netværksrådslagning for hjemløse

Platform for brugerindflydelse

Resonans – den livgivende relation

Seksualpolitik på specialskoler

Selvhjælp kun for mænd

Social IT Lab

Socialt udsatte grønlændere i Danmark

StorbyLandsbyen

Udvikling af borgerlog – fælles adgang til borgerens sag

ULF Vennetjenester

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde

for mennesker med sindslidelse 

Vi vil – vi kan forebygge vold

VOKS – Viden Og Kvalitet i Skolen

Vold som Udtryksform

Hertil kommer en lang række mindre konsulentopgaver.
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6 

gange fejrede SUS’erne fælles fødselsdag sidste år 
> Til indholdsfortegnelse 

         – med hotdogs og kagemand blandt andet

·

http://www.sus.dk/projekter/aktive-haender-et-projekt-for-fortidspensionister/
http://www.sus.dk/projekter/born-som-parorende/
http://www.sus.dk/projekter/born-og-unge-netvaek/
http://www.sus.dk/projekter/erfaringsopsamling-i-sommerferiepuljen/
http://www.sus.dk/projekter/evaluering-af-digisund/
http://www.sus.dk/projekter/film-og-web-til-born-og-unge-med-sindslidende-foraeldre/
http://www.sus.dk/projekter/fremskudt-sagsbehandling-for-mennesker-med-sindslidelse/
http://www.sus.dk/projekter/fremtidslab-naestved/
http://www.sus.dk/projekter/forundersoegelse-om-indsatser-for-saarbare-gravide-og-smaaboernsfamilier/
http://www.sus.dk/projekter/forundersoegelse-om-indsatser-for-saarbare-gravide-og-smaaboernsfamilier/
http://www.sus.dk/projekter/headspace-for-sarbare-unge/
http://www.sus.dk/projekter/implementering-og-spredning-af-social-it/
http://www.sus.dk/projekter/inkluderende-partnerskaber/
http://www.sus.dk/projekter/inkluderende-partnerskaber/
http://www.sus.dk/projekter/ligelyst-sex-kaerlighed-og-handicap/
http://www.sus.dk/projekter/living-it-lab/
http://www.sus.dk/nyheder/nyt-netvaerk-om-voldsforebyggelse-pa-specialskoler/
http://www.sus.dk/projekter/netvaerk-sadan/
http://www.sus.dk/projekter/netvaerksradslagning-for-hjemlose/
http://www.sus.dk/projekter/platform-for-brugerindflydelse/
http://www.sus.dk/projekter/resonans_den_livgivende_relation/ 
http://www.sus.dk/projekter/seksualpolitikker-pa-specialskoler/
http://www.sus.dk/projekter/selvhjaelp-kun-for-maend/ 
http://www.sus.dk/projekter/social-it/
http://www.sus.dk/projekter/socialt-udsatte-gronlaendere-i-danmark
http://www.sus.dk/nyheder/storbylandsby-med-streg-under-faellesskab/
http://www.sus.dk/projekter/udvikling-af-en-borgerlog-faelles-adgang-til-borgerens-sag/
http://www.sus.dk/projekter/ulf-vennetjenester/
http://www.sus.dk/projekter/forundersoegelse-om-indsatser-for-saarbare-gravide-og-smaaboernsfamilier/
http://www.sus.dk/projekter/forundersoegelse-om-indsatser-for-saarbare-gravide-og-smaaboernsfamilier/
http://www.sus.dk/projekter/vi-vil-vi-kan-forebygge-vold/
http://www.sus.dk/projekter/voks-viden-og-kvalitet-i-skolen/
http://www.sus.dk/projekter/vold-som-udtryksform/
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Udgivelser 2013
Viden ud af huset

Den koordinerende kontaktperson. 
2013. 36 sider.

Den Koordinerende Kontaktperson er en ny arbejdsmetode 

i Københavns Kommunes socialforvaltning. SUS har bistået 

med at udvikle metoden. Hvidbogen beskriver projektet, 

metoden og de udviklede redskaber.

Erfaringsopsamling fra Sommerferiepuljen  
2009-2012. 
2013. 20 sider.

Social-, Børne- og Integrationsministeriets  

Sommerferie   pulje støtter frivillige organisationers arbejde 

med at arrangere sommerferier og andre aktiviteter for 

socialt udsatte familier.

Guide: Social IT i kommunen. Til gavn for  
mennesker med funktionsnedsættelser. 
Social IT Lab, 2013. 30 sider.

Guiden giver inspiration til kommunale forvaltninger,  

der ønsker at sprede og implementere informations-  

og kommunikationsteknologi til mennesker med  

funktionsnedsættelser. 

Konflikter og vold – en faglig udfordring. 
Vold som Udtryksform, 2013. 240 sider. 

Forskere og praktikere giver i bogen forskellige vinkler  

på arbejdet med at identificere, forebygge og håndtere 

vold. 10 arbejdspladser fortæller. 

Når din pårørende er blevet ramt på sit arbejde. 
Revideret, 2013. 4 sider. 

Pjece med gode råd til pårørende til ansatte, der har  

været udsat for eller vidne til vold, trusler eller chikane  

på arbejdet.

Seksualpolitk på specialskoler  
– afsluttende evaluering. 
2013. 54 sider.

Projekt Seksualpolitik på specialskoler arbejdede  

for, at alle landets specialskoler skal udarbejde en  

seksualpolitik. Projektet blev gennemført af SUS og  

SUMH, Sammen slutningen af Unge med Handicap. 

Sociale opfindelser og social innovation. 
Social+, 2013. 168 sider.

Bogen udfordrer begrebet social innovation og den  

sociale innovations vilkår i Danmark. Den skaber klarhed 

over de mange begreber, der er i spil, når man taler om 

social innovation. 

Undersøgelse af redskaber til koordinering  
og samarbejde for mennesker med sindslidelse  
og misbrug. 
2013. 97 sider.

Unges vej ud af ensomhed – evaluering 
af Ventilen Danmarks projekt netværk – Sådan! 
2013. 138 sider.

Projektets formål var at forebygge og håndtere  

ensomhed blandt unge ved at skabe en bedre integration  

af indad reagerende unge i det eksisterende lokale  

foreningsliv. Og samtidig skabe muligheder for nye typer  

af aktiviteter i fritidslivet.

Velfærdsteknolog på socialområdet. 
Social IT Lab, 2013. 20 sider. 

En optegning af feltet med eksempler. På innovativ,  

implementeret velfærdsteknologi i Danmark samt særligt 

relevante projekter og initiativer. Uddrag af igangværende 

undersøgelse. 

Vi gjorde OGSÅ noget ved volden. 
Vold som Udtryksform, 2013. 24 sider.

Seks døgntilbud for børn og unge samt tre hospitalsafdelin-

ger arbejdede i projekt Arbejdsplads laboratorier II (2012-13) 

med at forebygge og nedbringe vold og trusler på deres 

arbejdspladser.

Publikationerne kan downloades 
og bestilles på sus.dk
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Og vi leger stadig...
SUS
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Man er ikke nødvendigvis åben overfor andre mennesker, fordi man kender dem godt. 

Det handler om en særlig fortrolighed, en umiddelbar forståelse mellem mennesker. 

En hårfin balance mellem venskab og professionel relation.



Medarbejdere
Socialt Udviklingscenter SUS

SUS har et godt team 

af højt kvalificerede medarbejdere.

Klik her for kontaktinfo.
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Ledelse

Sekretariat

Per Holm 

direktør 

Elsebeth Kirk Muff 

vicedirektør 

(ansat 2013) 

Jesper Henriksen 

projektchef 

Karin Toft-

Christensen 

chefsekretær

Karin Toft-

Christensen 

sekretariatsleder 

Bente Folke 

Andersen 

sekretær 

Johannes Holm- 

Rasmussen  

it-special-

konsulent

Ole Rønn 

regnskabschef

Viera Knipschildt 

regnskabs-

medarbejder

Konsulenter og projektmedarbejdere

Andreas Borre, 

projekt- 

medarbejder 

(ansat 2013)

Bernhard Jensen 

chefkonsulent

Birgitte Bækgaard 

Brasch 

chefkonsulent 

Bjarne Møller 

chefkonsulent 

Bodil Pugholm 

Andersen 

konsulent

Elsebeth Kirk Muff 

vicedirektør 

(ansat 2013) 

66  
nyheder postede vi sidste år på sus.dk

·
>>

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


Socialt Udviklingscenter SUS   |  Årsberetning 2013

Medarbejdere

38

Konsulenter og projektmedarbejdere fortsat...

Studentermedarbejdere

Jesper Henriksen 

projektchef

Karen Thougård 

Pedersen 

kommunikations-

konsulent 

Louise Boye 

Larsen 

konsulent 

Maria Lincke 

Jørgensen 

chefkonsulent 

Maria Trangbæk 

Ahrensburg 

chefkonsulent 

Signe Groth 

Andersson

projekt- 

medarbejder

Sofie Stage 

konsulent

Sussi Maack  

chefkonsulent

Tina Hjulmann 

Meldgaard

konsulent

Villads Bach 

Petersen

projekt-

medarbejder 

(ansat 2013)

Elisabeth Mamsen Freja Meldgaard 

Moltke 

(ansat 2014)

Laura Steenbuch 

Krabbe 

Mette Grønbæk 

Rasmussen

Oskar Enghoff Sacha Dyrdorf 

Kondrup 

(ansat 2013) 

Farvel og tak til ...

Fra april 2013 til marts 2014 

sendte vi ni SUS’ere videre 

til nye udfordringer:

Emma Moldt, kontormedhjælper

Joanna Gulløv Widding, 

 studentermedarbejder

Maja Østergaard Hansen, 

 studentermedarbejder

Mathias Bruhn Lohmann, 

 praktikant i Social+

Mathilde Torp Carlsen, 

 studentermedarbejder

Mie Nørgaard, ekstern konsulent 

Pauline Hagensen, specialkonsulent

Sara Beukel, praktikant

Tina Bonne Kristiansen, 

 praktikant i Social+

Social+

Andreas Hjorth 

Frederiksen 

leder 

Anne Sørensen Bernhard Jensen Bjørn Frost

4  
  julechecks a 5000 kroner delte vi ud i december > Til indholdsfortegnelse 

·

http://www.sus.dk/nyheder/glaedelig-jul-og-fire-julechecks-fra-sus/


Samarbejdsparter    
  2013-14

SUS

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

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

Aalborg Kommune

Aarhus Kommune

Abilia Aps

Alexandra Instituttet a/s

A.P. Møller Fonden

Apple Danmark

Arbejdstilsynet

Baglandet, Vejle

Ballerup Kommune

BAR FOKA

BAR SoSu

BAR U+F

Beskæftigelsesministeriet

Børn og Familier

Center for seksuelt misbrugte

Center for Socialt  

 Entreprenørskab, RUC

CMS Øst

COK

ContraZone

Danmarks Pædagogiske  

 Universitetsskole, 

 Aarhus Universitet

Danner

Dansk Horton

 Hovedpineforening

Dansk Sygeplejeråd, 

 Kreds Hovedstaden

Danske Handicaporganisationer

De Grønlandske Huse

Den Fri Rådgivning, Odense

Depressionsforeningen

Det Obelske Familiefond

Det Sociale Netværk

Egebæksskolen, 

 Rudersdal Kommune

Egmont Fonden

Esbjerg Kommune

Fonden for Forebyggelse 

 og Fastholdelse

Foreningen Grønlandske Børn

Fredericia Kommune

Frederiksbergcenteret

Frederiksberg Kommune

FriSE

Frivilligcenter Furesø

Frivilligcenter Gentofte

Frivilligt Forum

Furesø Kommune

Gentofte Kommune

Gladsaxe Kommune

Gribskov Kommune

Halsnæs Kommune

headspace

Hellerup kvindekrisecenter

Helsefonden

Holbæk Kommune

Horsens Kommune

Huset Venture

Høje Taastrup Kommune

IBM Danmark

Implement

IT-Universitetet i København

KFUM’s Sociale Arbejde

Kofoeds Skole,  

 Grønlænderafdelingen

Kolding Kommune

Københavns Kommune

Køge Kommune

Landsforeningen LEV

Landsforeningen SIND

Landsoreningen 

 Spædbarnsdød

Lejre Kommune

Linien, Når sindet gør ondt

Living IT Lab

Livslinien

Lænken

Mandecentret, København

Microsoft

Ministeriet for Børn, Ligestilling, 

 Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Sundhed 

 og Forebyggelse

Misbrugsportalen

Mødrehjælpen

Natteravnene

NIRAS A/S

Nordhøj, Kolding Kommune

Nordstjernen Film & TV

Næstved Kommune

Odense Kommune

Offerrådgivningen i Danmark

Overførstergården, 

 Gentofte Kommune

Plejehemmet Danahøj, 

 Aalborg Kommune

Professionshøjskolen UCC

ProReact

Psykiatrifonden

Psykiatrisk Center Frederiksberg

PsykInfo Syddanmark

Rambøll

Region Hovedstaden

Region Hovedstadens Psykiatri

Region Sjælland

Region Sjællands Psykiatri

Roskilde Kommune

Rudersdal Kommune

Rødovre Kommune

SAND, de hjemløses 

 landsorganisation

Sex & Samfund

Skandia

Slagelse Kommune

SUMH, Sammenslutningen af 

 Unge Med Handicap

Socialpædagogerne 

Socialstyrelsen

Styrelsen for Arbejdsmarked 

 og Rekruttering

Sundhedsstyrelsen

Svendborg Kommune

Team børn af psykisk syge

Thoracentret

TrygFonden

TUBA

UCN Nordjylland

Udsatterådet Københavns 

 Kommune

ULF, Udviklingshæmmedes 

 Landsforbund

ULF Ungdom

Vallensbæk Kommune

Vejle Kommune

VELUX FONDEN

Ventilen Danmark

VILLUM Fonden

Videnscenter for Arbejdsmiljø

www.sundhedsplejersken.dk

Voksne for Barn, Norge

Ældresagen

Østjysk Bolig

Aalborg Kommune

Aarhus Kommune

En række bomiljøer i projekt 

Social IT til mennesker med 

handicap.

Mere end 40 bosteder,  

plejehjem, institutioner m.fl. 

samt en række organisationer 

og kommuner i projekt Vold 

som Udtryksform.

Hertil kommer en lang række 

enkeltpersoner.
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182 
   (mindst) organisationer, kommuner, ministerier, institutioner m.fl. samarbejdede vi med sidste år ·



Medlemmer 
   og bestyrelse

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

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

Medlemmer
Ballerup Kommune

Boligselskabernes Landsforening

Dansk Psykologforening

Dansk Socialrådgiverforening

Danske Handicaporganisationer

Det Europæiske Hus

Ergoterapeutforeningen

FOA – Fag og Arbejde

Foreningen af kommunale social-, sundheds- 

 og arbejdsmarkedschefer i Danmark

HK/Kommunal

KFUM’ s Sociale Arbejde

Kirkens Korshær

Københavns Kommune

Landsforeningen for Socialpædagoger

Landsforeningen LEV

Landsforeningen SIND

SUMH, Sammenslutningen af Unge Med Handicap

Socialpolitisk Forening

Socialpædagogerne

ULF, Udviklingshæmmedes Landsforbund

ULF Ungdom

Bestyrelse
Ole Pass (formand)

Formand for Foreningen af kommunale social-, sundheds- 

og arbejdsmarkedschefer i Danmark

Stig Langvad (næstformand)

Formand, Danske Handicaporganisationer

Marie Sonne

1. næstforbundsformand, Socialpædagogerne

Tage Jensen

Konsulent, Boligselskabernes Landsforening

Ingelise Svendsen

Landsforeningen SIND, formand for Vestsjællands Kreds

Per Støve

HK/Kommunal, formand for socialpolitisk udvalg

Anette Laigaard

Administrerende direktør, Københavns Kommune, 

Socialforvaltningen

Sytter Kristensen

Formand, Landsforeningen LEV

Louise Boye Larsen

Konsulent, Socialt Udviklingscenter SUS 

(medarbejderrepræsentant) 

1.  suppleant Jens Folkersen 

 Sektornæstformand, FOA – Fag og Arbejde

2.  suppleant Niels Christian Barkholt 

 Næstformand, Dansk Socialrådgiverforening

1 
 SUS’er fik i årets løb en pizza opkaldt efter sig > Til indholdsfortegnelse ·


