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Lagde du mærke til drømmefangeren på forsiden 

af årsberetningen? Den var en del af sidste års 

forårs udstilling i SUS’ toiletgalleri Let Toi, og næppe 

tilfældigt. 

 For i SUS går vi efter drømmen. I vores arbejde 

med skabe bedre livsvilkår for socialt udsatte og 

sårbare mennesker handler det om at understøtte 

deres mulighed for indflydelse og selvbestemmelse, 

så de kan udfolde deres egne ønsker og drømme. 

Drømmen om at skabe nye varige løsninger 

Med tilgangen collective impact drømmer vi om at 

skabe nye løsninger på komplekse sociale problemer. 

Vi tror på, at vi for alvor kan gøre en forskel, når alle 

involverede aktører går sammen i et forpligtende 

samarbejde med fælles visioner, mål og planer.  

I 2014 besøgte jeg flere steder i USA og Canada og 

så, hvordan de med afsæt i collective impact på 

imponerende vis er lykkedes med fx at nedbringe 

ungdomskriminalitet og øge skoleparatheden. 

 Collective impact er nyt i Danmark – og i SUS.  

Vi er stolte af, at Helsefonden netop har bevilget 15 

mio. kr. til et strategisk samarbejde, hvor to modige 

kommuner, Helsingør og Lejre, sammen med SUS skal 

afprøve collective impact som tilgang i arbejdet med 

udsatte børn og unge – med det ambitiøse mål at 

bryde mønstre af den negative sociale arv.

Drømmen om at finde nye måder 

at bo og være sammen på

Da beboerne i sommeren 2014 flyttede ind i de 20 

dobbelte træhuse i Storbylandsbyen ved Aarhus, var 

det en efterhånden gammel drøm, der gik i opfyldel-

se. SUS fik idéen til Storbylandsbyen for snart 20 år 

siden. Idéen om et anderledes boligområde, hvor 

mennesker med forskellige udfordringer og ressour-

cer sammen skaber et bæredygtigt levemiljø med 

fællesskab og plads til forskellighed. Halvdelen af 

beboerne i landsbyen er visiteret fra kommunen, den 

anden halvdel kommer fra ventelisten i boligselskabet 

Østjysk Bolig. Vi ser frem til at følge livet i Storby-

lands byen og se den blomstre. 

Drømmen om at lade folk 

selv forfølge deres drømme

Eget rengøringsfirma, egen frisørsalon og en forret-

ning med sportstøj til overvægtige børn. Det er nogle 

af de drømme, langtidsledige i Aarhus har gjort til 

virkelighed med et mikrolån fra Aarhus Kommune. 

Sammen med kommunens beskæftigelsesafdeling har 

vi udarbejdet et koncept for mikrolån – et forløb med 

erhvervsrådgivning i kombination med et lån. Nu 

samarbejder vi om at brede de gode erfaringer fra 

Aarhus ud til flere kommuner og inspirere dem til at 

bruge konceptet. Og som noget nyt arbejder vi på at 

udvikle en model for selvbudgettering. En model, 

hvor kommunen giver langtidsledige mulighed for  

selv at disponere over et beløb på fx 50.000 kr. til 

initiativer, de mener kan forbedre deres jobmulig-

heder. Og som dermed giver dem mulighed for at 

forfølge deres drømme.

Min drøm er ...

... at vi i 2015 i endnu højere grad 

må finde nye veje til at løse og 

håndtere flere komplekse sociale 

problemer. Og at det i endnu 

højere grad skal lykkes at ind-

drage brugerne, så de selv kan 

realisere deres drømme. Det vil 

give bedre kvalitet i løsninger ne, 

det vil løfte brugernes livs kvalitet, 

og det vil helt sikket også give 

økonomiske gevinster for 

fællesskabet.

Vi går efter drømmen 

Per Holm
Direktør



Social IT

Vi arbejder med 

at opfinde, udvikle 

og sprede sociale 

teknologier, der 

kan understøtte 

kommunikation og 

give mennesker 

med funktions-

nedsættelser 

stærkere netværk 

og øget indflydelse 

på eget liv.
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Adgang til sociale informationsteknologier kan  

gøre en stor forskel for mennesker med handicap. Fx kan 

mennesker med autisme via en app lære at brygge kaffe  

uden at være afhængig af en støtteperson. Og med et simpli-

ficeret Skype-lignende program kan mennesker med udviklings-

hæmning tale med familie og venner via computeren, uden at 

der behøver at være en hjælper til stede. 

 Siden 2003 har SUS arbejdet med at opfinde, implemen-

tere og sprede social IT til mennesker med fysiske og psykiske 

funktionsnedsættelser. Teknologi, der støtter brugerne i at 

kommunikere, indgå i sociale netværk, mestre hverdagen og 

lære nyt. Teknologi, der både gør det muligt for brugerne at 

blive mere selvhjulpne, og som understøtter og udvikler den 

professionelle praksis for medarbejdere i sociale tilbud.

 Vi har fokus på apps, tablets, smartphones, sociale medier 

mv. som redskaber til udvikling.

 Der findes i dag et væld af teknologiske muligheder, men  

der er fortsat behov for viden, uddannelse og støtte, for at 

teknologierne når succesfuldt ud til brugerne. Derfor har vi 

særlig fokus på at hjælpe kommuner med at koordinere og 

planlægge forløb, hvor de afprøver og implementerer social IT  

i samarbejde med de sociale tilbud og borgerne.

 

Videnbank skal give overblik

Et andet væsentligt element i at få teknologi ud til borgerne  

er at skabe en videnbank for social IT. Det udviklings arbejde 

tog vi hul på i 2014 sammen med 19 kommuner og en region. 

Videnbanken bliver en hjemmeside, der skal give brugere, 

pårørende og medarbejdere i kommunale tilbud let adgang  

til og overblik over de mange teknologiske muligheder. 

 Social IT er fortsat et stort indsatsområde i SUS. I 2015 

satser vi på at komme endnu bredere ud i de danske 

kommuner for at opfinde, implementere og sprede social IT og 

øge livskvaliteten for de mange mennesker, der har brug for 

en ekstra hånd for at få adgang til de muligheder, vi andre har.

Social IT:

Teknologi, der understøtter liv, leg og læring

Der findes 

i dag et væld af 

teknologiske 

muligheder, men 

der er fortsat  

behov for viden, 

uddannelse og 

støtte, for at 

teknologierne når 

succesfuldt ud til 

brugerne.
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Implementering og spredning 
af social IT

SUS har inviteret Gladsaxe, Gentofte, Rødovre og Ballerup 

Kommuner samt Region Sjælland med i et forløb, hvor 

deltagerne arbejder med at implementere og sprede social IT. 

Kommunerne har blandt andet nedsat lokale task forces,  

der arbejder med social IT. Og de arbejder med at udvikle 

kommunale strategier og handleplaner for indsatsen.

 De fire kommuner og regionen har hver især forpligtet sig  

til at invitere yderligere en kommune med i forløbet – for at 

sætte ekstra skub i at udbrede anvendelsen af social IT. På 

tværs af kommuner og region er der endvidere etableret et 

vidennetværk, der indtil videre tæller deltagere fra yderligere  

15 kommuner.

 Finansiering: Helsefonden. 

Videnbank over social IT

Det kan være vanskeligt for medarbejdere i kommuner,  

brugere og deres pårørende at få overblik over de tusindvis  

af forskellige teknologier, der understøtter kommunikation, 

sociale netværk og større indflydelse på eget liv. Og det kan 

være svært at finde de bedste match mellem teknologier og 

brugernes behov. 

 En ny videnbank skal samle erfaringerne med social IT til 

mennesker med funktionsnedsættelser ét sted. Viden banken 

bliver en hjemmeside, der også skal give adgang til brugeres  

og eksperters vurderinger af eksisterende teknologier og de 

resultater, man kan opnå med dem. Hjemmesiden skal blandt 

andet være en hjælp til kommuner, der gerne vil kvalificere 

indførelsen af social IT ved at bygge videre på andres 

erfaringer. 

 Videnbanken etableres i samarbejde med 19 kommuner  

og en region. 

 Finansiering: A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney 

Møllers Fond til almene Formaal.

Det arbejdede vi med i 2014
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Botilbud tester social IT

Medarbejdere og borgere på fire botilbud i Guldborgsund 

Kommune afprøver social IT. Bostederne har valgt tre apps til 

iPad (AutisMate, Book Creator og ChatAble), som medarbejdere 

og borgere arbejder intensivt med at afprøve og implementere. 

De bruger teknologierne til kommunikation, sociale historier og 

dagsstruktur i hverdagen. 

 Med udviklingsarbejdet ønsker Handicapafdelingen og botil-

buddene i Guldborgsund at afprøve og få viden om, hvordan 

social IT kan spille sammen med og styrke det pædagogiske 

arbejde og livskvaliteten for borgerne. 

 SUS har rådgivet om valg af teknologi mv. og understøtter 

implementeringen og afprøvningen, så Guldborgsund selv kan 

arbejde videre med social IT, når udviklingsarbejdet slutter i 

foråret 2015.

Etablering af Living IT Lab

Da Living IT Lab i foråret 2014 flyttede ind på IT Universitetet i 

København, var det en drøm, der gik i opfyldelse. I en årrække 

har SUS arbejdet hen imod at etablere en selvstændig organi-

sation med fokus på social IT til mennesker med funktions-

nedsættelser.

 Living IT Lab arbejder tæt sammen med sociale botilbud, 

kommuner, forskningsmiljøer og IT-virksomheder om at  

opfinde, designe og udvikle IT-løsninger til mennesker med 

funktionsnedsættelser og sårbare ældre. 

 SUS medvirkede i 2014 til etablering, organisering og  

kapacitets opbygning af lab’et.

 Finansiering: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration  

og Sociale Forhold.  

 www.livinglab.dk

http://www.livinglab.dk


Social IT katalog  

– tidens mest spændende 

tendenser inden for social IT. 

SUS og Living IT Lab, 2014

Guide: IT-frivillige  

i kommunen 

– IT-frivillige giver værdi  

til borgere med funktions-

nedsættelse. Og borgere med 

funktions nedsættelse giver 

værdi til IT-frivillige. SUS, 2014

Udgivelser
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Social IT – SUS’ konsulenter 

Udgivelser

SUS’ ydelser

• Inspiration – oplæg, 

temadage, workshops

• Rådgivning – idéudvikling, 

implementeringsstøtte, 

”next step”-afklaring

• Screening – organisations-

analyse, behovsafdækning 

og -analyse

• Implementering  

– projektorganisering  

og processtyring

• Effektmåling og 

dokumentation  

– før-under-efter-

undersøgelser og 

rapporter

• Videndeling – koordinering 

og systematisering af 

viden og erfaringer i 

kommunen

Villads Bach Petersen 
temachef

Andreas Borre
projektmedarbejder

Jørgen Anker 
projektchef 

Maria Lincke 
Jørgensen 
chefkonsulent

Per Holm
direktør

Sissel Secher-Nielsen 
praktikant
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Collective impact

Collective impact 

handler om, 

at aktører på 

tværs af sektorer 

sætter fælles  

mål og arbejder 

sammen om at 

finde bæredygtige 

og varige  

løsninger på  

komplekse 

sociale problemer.
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Børn, der vokser op i et miljø præget af manglende 

uddannelse hos forældrene, arbejdsløshed, dårlig økonomi, 

ringe boligforhold, misbrug eller vold, klarer sig markant 

dårligere i voksenlivet end andre børn.

 Udfordringen med at bryde den negative sociale arv er 

kompleks og kalder ligesom andre komplekse problemstillinger  

som fx hjemløshed og ulighed i sundhed, på nytænkning og 

nye måder at arbejde på. 

 

Struktureret tilgang med fem faste elementer

Collective impact er et bud på en ny tilgang. Collective impact 

handler kort fortalt om, at aktører på tværs af sektorer – 

offentlige, frivillige og private virksomheder – sætter fælles  

mål og arbejder sammen om at finde bære dygtige og varige 

løsninger på problemer. Det sker gennem en struktureret 

proces med fem faste elementer (se højre spalte).

 Collective impact er nyt i Danmark – og et nyt indsats-

område i SUS. I 2014 gjorde vi os de første erfaringer med 

collective impact i dansk sammenhæng. Sammen med Lejre  

og Helsingør Kommuner gennemførte vi et forprojekt, som 

tegnede skitsen til et mere langsigtet og strategisk samarbejde 

med afsæt i arbejdsprincipperne collective impact. Forprojektet 

førte til, at de to kommuner og SUS i 2015 fik en bevilling på  

15 mio. kr. fra Helse fonden til at arbejde videre med at afprøve 

collective impact som tilgang i arbejdet med socialt udsatte 

børn – med det ambitiøse mål at bryde den sociale arv. For  

at følge udviklingen knyttes der forskning til indsatsen.

 I 2015 sætter vi også gang i andre initiativer med afsæt i 

collective impact. Blandt andet i samarbejde med Kræftens 

Bekæmpelse, der gerne vil afprøve tilgangen i bestræbelserne 

på at ned bringe social ulighed.

 

Imponerende resultater i udlandet

Tilgangen collective impact stammer fra USA og Canada,  

hvor man har skabt imponerende resultater og opnået varige 

sociale forbedringer gennem forpligtende samarbejder med 

afsæt i fælles visioner, mål og planer.

 Collective impact er som tilgang beskrevet og udfoldet  

af nonprofit-organisationen FSG – Social Impact Advisors.  

Vi samarbejder med FSG, og vi har et stort netværk af aktører, 

forskere og projekter i USA, Canada og Australien, som 

arbejder med collective impact. 

Collective impact

Forpligtende samarbejder mod fælles mål

Collective impact 

– de 5 elementer

1.  Fælles vision

2.  Fælles målemetoder

3.  Gensidigt forpligtende 

aktiviteter

4.  Hyppig og åben 

kommunikation

5.  Fælles sekretariatsfunktion

SUS arbejder endvidere med 

afsæt i endnu et element:

6. Brugerinddragelse

http://www.fsg.org
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Forprojekt: Collective impact 
i Lejre og Helsingør 

Sammen med Lejre og Helsingør Kommuner gennemførte vi i 

2014 et forprojekt med afsæt i collective impact. Kommunerne 

ønskede at formulere en plan for, hvordan de som deltagere i 

en tværgående alliance kan bidrage til at finde nye måder at 

løse komplekse sociale problemer på børne- og ungeområdet. 

 Forløbet var finansieret af Helsefonden, som ønskede  

at bryde den negative sociale arv og få nogle af de første 

konkrete erfaringer med collective impact i dansk sammen-

hæng netop på børne- og ungeområdet. Med ny en bevilling  

på 15. mio. kr. fra Helsefonden sætter de to kommuner i 2015 

gang i et større udviklingsarbejde, der skal afprøve tilgangen 

med det formål at bryde mønstre af den negative sociale arv.

Viden om collective impact 

Collective impact er en ny tilgang i Danmark. Vi arbejder med 

at udbrede viden om arbejdsprincipperne i collective impact og 

med at give kompetencer til at arbejde med afsæt i princip-

perne. 

 I efteråret inviterede vi en række fonde til fyraftensmøde 

med Mark Kramer, medstifter af og direktør i FSG – Social 

Impact Advisors i San Francisco, som SUS samarbejder med. 

Kramer er medforfatter til den første artikel om collective 

impact. Han er desuden kendt for sit arbejde med begrebet 

shared value, der kort fortalt handler om, hvordan virksom-

heders sociale ansvar kan tænkes sammen med deres forret-

ningsidéer. 

 SUS har endvidere holdt flere oplæg om collective impact, 

blandt andet for et netværk af fondsdirektører, for Social-

styrelsen og for K17 – Kommunaldirektørforeningen.

Det arbejdede vi med i 2014
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Vi vil så gerne gøre en forskel: Skabe rammerne 

for at udsatte børn og familier kan trives bedre, at 

mennesker med funktions nedsættelse får større 

indflydelse på eget liv, at vold og trusler ikke er en 

del af dagligdagen på bosteder og dagtilbud – for 

blot at nævne nogle få af de problemstillinger, som 

fylder på socialområdet og hos os i SUS.

 Men tidshorisonterne for effekt på de områder, vi 

beskæftiger os med, er ofte lange, og vi ved godt, at 

den enkelte indsats, hvor god den end er, ikke kan 

ændre hele verden. Så ofte slår vi os til tåls med et 

’vi er i gang, og det ser lovende ud’, også selvom det 

er et faktum, at for rigtig mange af de presserende 

problem stillinger på socialområdet, har tingene ikke 

flyttet sig det helt store de sidste mange år.

Imponerende resultater med  

collective impact

Det er ikke kun herhjemme, man kæmper med at 

omsætte viden, engagement og økonomiske 

investeringer til social forandring og forbedring. 

Blandt andet derfor er tilgangen collective impact, og 

tankegangen bag, løbet som en steppe brand over det 

nordamerikanske kontinent.

 Collective impact handler grundlæggende om, at vi 

ikke kan fikse et del-element af systemet og forvente 

effekt. At bekæmpe stofmisbrug handler fx ikke kun 

om bedre behand lings tilbud. Svaret på hjemløshed er 

heller ikke kun flere billige boliger. Collective impact 

hviler på præmissen om, at er din metier komplekse 

samfundsmæssige problemstillinger, er der ingen vej 

udenom et forpligtende og systematisk samarbejde 

på tværs af sektorer og organisationer frem for 

enkelt  stående projekter og initiativer, hvis man vil 

opnå reelle og blivende forandringer.

 Ambitiøse tværsektorielle samarbejder sker ikke af 

sig selv. Derfor tilbyder collective impact en struktur-

e ret proces bestående af fem elementer (se side 10), 

som skal koordinere vores forskellige programmer og 

indsatser på et givent område mod ét fælles mål.

SUS-blog  Af Anna Helene Mollerup 

Når opskriften på succes ikke findes

Tilgangen ’collective impact’ er blevet populær i USA og Canada som en ny ramme til at arbejde 

med komplekse sociale problemstillinger. Kan vi lære noget i Danmark?

http://www.fsg.org/OurApproach/WhatIsCollectiveImpact.aspx
http://www.sus.dk/omraader/collective-impact/
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Siden ’the founding fathers’ Mark Kramer og John 

Kania fra den amerikanske konsulentvirksomhed FSG 

 skrev den første artikel om collective impact i Stan-

ford Social Innovation Review i 2011, er der på få år 

vokset et omfattende virtuelt netværk og lærings miljø 

frem på området, som deler viden og erfaringer, og 

der findes efterhånden en række cases med 

imponerende resultater. Bl.a. er det på få år lykkedes 

at nedbringe ungdomskriminaliteten i New York 

markant og at øge skoleparatheden med 50 pct. i 

byen Red Wing i det midtvestlige USA.

Et længe ventet svar

I SUS ser vi også et stort potentiale i collective 

impact som en struktureret og meningsfuld ramme at 

arbejde i for at løse sociale problemstillinger. Derfor 

var SUS repræsenteret, da der i oktober 2014 var 

collective impact summit i Toronto, Canada, med 

mere end 250 deltagere.

 Men vi samarbejder jo allerede på tværs og med 

mange partnere, vil nogen så indvende. Hvad er det 

vi skal gøre anderledes? Vi har taget tre væsentlige 

ting med os hjem fra Toronto, som vi synes, vi også i 

Danmark kan lære noget af:

 

1) Spørg, hvorfor problemet er et problem

Vi kan blive bedre til at blive klogere på vores 

problemer, inden vi forsøger at løse dem. Alt for  

ofte hopper vi fra den indledende analyse direkte til 

udviklingen af en ny eller forbedret indsats eller 

løsning. Men hvis løsningerne for alvor skal virke 

efter hensigten, er der behov for at bruge tid på at 

få dyb og kontekstuel viden om problemerne, og 

hvad der er medvirkende årsager til både kerne og 

omfang. Det er et langt bedre udgangspunkt for 

forandring end halve løsninger udviklet på kort tid.

2) Byg bro mellem systemet og brugernes liv

At udforske et problem i dybden kræver desuden, at 

vi bliver bedre til systematisk at inddrage og lytte til 

dem, det hele handler om – nemlig brugerne. Man 

kan involvere brugerne på mange måder. Den rette 

metode afhænger af problemstilling og kontekst. Der 

er efterhånden flere eksempler på, at brugere selv 

deltager i arbejdet i diverse undergrupper af en 

større collective impact indsats. Fx har det canadiske 

initiativ Hamilton Roundtable for Poverty Reduc tion 

uddannet et korps af tidligere og nuværen de  

menne sker berørt af fattigdom til oplægsholdere,  

der i læringsøjemed bookes af virksomheder, skoler, 

organisationer mv. til at holde oplæg om deres vej 

ind og ud af fattigdom. Indsatsen minder i øvrigt om 

de brugerindflydel ses guider, SUS har uddannet i regi 

af Platform for brugerindflydelse.

3) Skab vilkår for løsninger 

– flyv samme vej og hold formationen

Endelig kan vi i højere grad blive bedre til at invitere 

andre end ’the usual suspects’ med i processen. 

Dem, der har nye perspektiver og friske øjne på 

problemerne.

 Usikkerhed og konstant forandring er et vilkår i 

arbejdet med komplekse sociale problemstillinger. I 

stedet for at fokusere på at finde præcis den rette 

og varige indsats skal vores tvær gående samarbejder 

have større fokus på at inddrage de rette kompeten-

cer og skabe de rette vilkår for, at løsningerne opstår 

og løbende kan tilpasses til konteksten.

 Det kræver få og simple regler eller principper for 

organi seringen af det tvær gående samarbejde. For en 

fugleflok i formation gælder tre simple regler for 

succes: Hold hastigheden, hold afstanden til den 

foran og flyv mod midten. På samme måde handler 

collective impact om at skabe en simpel, men gunstig 

grobund for at ændre udfaldet af vores fælles 

anstrengelser.

(Forkortet) – fra SUS’ blog november 2014. 

Læs hele indlægget her.

http://www.fsg.org/AboutUs/OurPeople/MarkKramer.aspx
http://www.fsg.org/AboutUs/OurPeople/JohnKania.aspx
http://www.fsg.org/AboutUs/OurPeople/JohnKania.aspx
http://www.fsg.org
http://www.ssireview.org
http://www.ssireview.org
http://collectiveimpactforum.org
http://www.fsg.org/Portals/0/Uploads/Documents/PDF/NYS_Juvenile_Justice_Progress_Report.pdf
http://everyhandjoined.org/wp-content/uploads/2014/05/Every-Hand-Joined-Report-Card.pdf
http://everyhandjoined.org/wp-content/uploads/2014/05/Every-Hand-Joined-Report-Card.pdf
http://hamiltonpoverty.ca
http://www.brugerindflydelse.dk/guider-i-brugerindflydelse/
http://www.sus.dk/projekter/platform-for-brugerindflydelse
http://www.sus.dk/blogs/collective-impact-naar-opskriften-paa-succes-ikke-findes/
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Collective impact – SUS’ konsulenter

SUS’ ydelser

• Strategi og rådgivning  

om collective impact

• Undervisning i  

collective impact

• Analyse – afdækning af 

viden om problemstillinger 

og aktører

• Understøttelse og 

facilitering af forløb med 

collective impact

• Kapacitetsopbygning i 

organisationer

• Evaluering af forløb med 

collective impact

Jørgen Anker 
temachef

Anna Helene Mollerup 
konsulent

Elsebeth Kirk Muff 
vicedirektør

Per Holm
direktør

Signe Groth Andersson 
projektmedarbejder

Sussi Maack 
chefkonsulent



Vi har fokus 

på koordination 

og sammen-

hængende 

borgerforløb, 

fordi socialt 

udsatte og 

sårbare borgere 

ofte kommer i 

klemme i den 

sociale indsats.
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Koordinerede borgerforløb
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– Hvis der er mulighed for det dér med, at man kun skal 

have én sagsbehandler, så vil jeg blive glad. For nu skriver vi 

femte måned, og jeg har allerede haft seks forskellige siden 

januar.

 Det fortæller en 42-årig kontanthjælpsmodtager i 

rapporten ’Hvad vil de mig?‘, som Rådet for Socialt Udsatte 

udgav sidste år. Rådet har spurgt 17 socialt udsatte borgere, 

hvordan de oplever førtidspensions- og kontanthjælps-

reformerne. 

 Med reformerne er der indført krav om koordineret sags-

behandling, men i praksis har mange borgere ikke oplevet en 

ændring i den hjælp, de får. Og både borgere og professionelle 

oplever, at samarbejdet på tværs af de forskellige systemer 

langtfra altid er koordineret.

 Det understreger, at behovet for en helhedsorienteret og 

velkoordineret indsats for socialt udsatte og sårbare menne-

sker fortsat er højaktuelt.

 En af de helt store udfordringer er, at ingen af de ofte 

mange aktører, der skal arbejde sammen, kender den samlede 

indsats for borgeren, og det går ud over helheds synet.

 Koordinerede borgerforløb er et af SUS’ prioriterede 

indsats  områder. Vi har i flere år arbejdet sammen med 

kommuner og regioner om at udvikle og implementere nye 

metoder og redskaber til koordination og sammenhængende 

borgerforløb.

 

Fremskudt sagsbehandling og borgerlog

I 2014 afsluttede vi et treårigt udviklingsarbejde med fire 

kommuner om fremskudt sagsbehandling for borgere med 

sindslidelse. Erfaringerne fra kommunernes arbejde med at 

tilbyde sagsbehandling dér, hvor borgerne befinder sig, er 

gode. Evalueringen af forløbet viser blandt andet, at flere 

borgere får den nødvendige støtte fra kommunen, at det 

tværfaglige arbejde er styrket, og at borgernes egne mål og 

ønsker til samarbejdet med kommune og region er kommet 

tydeligere i centrum

 I det forløbne år har vi også arbejdet med at udvikle 

skitserne til en borgerlog – en online system, hvor alle 

relevante oplysninger om en udsat borgers sagsforløb er 

samlet ét sted. Og sammen med Socialstyrelsen og fem 

kommuner har vi har vi udviklet og afprøvet en samarbejds-

model for socialt udsatte grønlændere i Danmark.

Koordinerede borgerforløb

Borgeren skal i centrum for indsatsen

Både borgere 

og professionelle 

oplever, at 

samarbejdet 

på tværs af de 

forskellige systemer 

langtfra altid 

er koordineret.
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Borgerlog

SUS har i 2014 arbejdet med at udvikle en skitse til en borger-

log. Et online-system, hvor alle relevante oplysninger om en 

udsat borgers forskellige planer er samlet på ét sted. Ofte er 

der mange parter involveret i indsatsen for mennesker, som 

har problemer ud over ledighed. Det kan gøre det vanskeligt at 

have det fuldstændige overblik over, hvilke indsatser der er sat 

i værk. Og samtidig kan de mange aktører og planer være med 

til at holde borgeren på sidelinjen i indsatsen. 

 Målet med borgerloggen er at sætte borgeren i centrum og 

sikre et styrket sammenhængende forløb. Loggen skal samle 

oplysninger om borgerens sag på tværs af forvaltningsafsnit og 

myndigheder. Så både borgeren og de professionelle let kan få 

et overblik over de relevante aktører, og hvad der er plan lagt 

for borgeren. 

 Som led i udviklingsarbejdet inviterede SUS en lang række 

aktører, der er involveret i komplicerede borgersager i to 

kommu ner, til at komme med input på to heldagsworkshops

 Finansiering: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Samarbejdsmodel for 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  

grøn landske borgere i København, Aarhus, Aalborg, Odense og 

Esbjerg. Et væsentligt element i modellen er en tovholderfunktion, 

når borgeren har behov for en støtteindsats, der går på tværs af 

forvaltninger og sektorer.

 I 2014 har de fem kommuner afprøvet samarbejdsmodellen.  

SUS har ydet processtøtte til at implementere model len i forskellige 

kontekster. Vi indsamler erfaringerne, så samarbejds model len kan 

tilpasses, inden den formidles til øvrige kommuner i Danmark. 

 SUS driver også hjemmesiden udsattegroen laendere.dk og 

faciliterer et netværk for ca. 90 fagpersoner, der arbejder med 

socialt udsatte grønlændere.

 Finansiering: Socialstyrelsen.

 www.udsattegroen laendere.dk

Det arbejdede vi med i 2014

http://www.udsattegroenlaendere.dk
http://www.udsattegroenlaendere.dk


Koordinerede borgerforløb   |   Årsberetning 2014 18

Mikrolån til arbejdsledige 

Et mikrolån fra kommunekassen til arbejdsledige er et godt 

bud på en individuel og jobrettet indsats. Erfaringer fra Aarhus 

Kommunes og SUS’ samarbejde om mikrolån viser, at det er en 

gevinst for både borgeren og kommunen. Også Koch-udvalget 

peger i deres spritnye rapport med anbefalinger til jobindsats 

for udsatte borgere på mikrolån som en mulighed.

 Sammen med beskæftigelsesafdelingen i Aarhus Kommune 

har vi udviklet et koncept for mikrolån, og i Aarhus er mikrolån 

i form af erhvervsrådgivning og lån (op til 50.000 kr.) nu et 

fast tilbud til kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister, 

der ønsker at etablere sig som selvstændige. 

 Vi arbejder for at brede de gode erfaringer ud til flere 

kommuner og inspirere dem til at arbejde med konceptet.  

I 2014 holdt vi fire informationsmøder for kommuner, og vi  

har hjulpet Næstved, Lejre og Faxe Kommuner i gang med at 

arbejde med mikrolån.

Tilbud til sårbare gravide 
og småbørnsforældre

SUS gennemførte i 2014 en landsdækkende spørgeskema-

undersøgelse om kommuner og fødesteders tilbud til sårbare 

gravide og småbørnsforældre. 

 Det Obelske Familiefond ønskede med undersøgelsen at 

medvirke til at skabe et overblik over omfanget og karakteren 

af de eksisterende tilbud til sårbare gravide og småbørns-

forældre. Og at afdække, hvilke behov og udviklings potentialer 

jordemødre, sundhedsplejersker og andre fag professionelle 

ser.

 Undersøgelsen peger blandt andet på, at tidligere opsporing 

af sårbare gravide og småbarnsfamilier er central for effekten 

af en indsats. Der er gode erfaringer at hente fra de steder, 

hvor der er konkrete retningslinjer og forpligtende aftaler om 

tilbud til sårbare gravide og småbørnsfamilier i fx fødeplaner 

og sundhedsaftaler. 

 Finansiering: Det Obelske Familiefond.

11
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SUS’ ydelser

• Processtøtte

• Redskaber til koordineret 

sagsbehandling

• Udvikling af formåls- og 

funktionsbeskrivelser

• Kompetenceløft i forhold 

til velkoordinerede 

sagsgange og recovery-

orienterede indsatser

• Dokumentationssystem, 

der monitorerer 

koordinerede sagsforløb

• Implementering og 

forankring af modeller  

for ko0rdineret 

sagsbehandling

Koordinerende borgerforløb – SUS’ konsulenter

Elsebeth Kirk Muff 
vicedirektør

Louise Boye Larsen 
konsulent

Signe Groth Andersson 
projektmedarbejder

Tina Hjulmann  
Meldgaard  
chefkonsulent

Fremskudt 

sagsbehandling. 

Afrapportering af  

satspulje  projekt. SUS,  

BDO og Socialstyrelsen,  

2014.

Udvidede tilbud til 

sårbare gravide og 

småbørnsfamilier i 

Danmark.

SUS, 2014.

Udgivelser
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Civilsamfund og frivillighed

Vi ved, at brugere, 

professionelle 

og frivillige 

sammen kan 

skabe nye sociale 

løsninger, der 

kommer socialt 

udsatte og sårbare 

mennesker 

til gavn.
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Borgerstyrede budgetter i Bolbro, madborgerskab i 

Vallensbæk og inkluderende partnerskaber i Lejre og Holbæk 

Kommuner. Det er nogle af de initiativer, vi har arbejdet med  

i det forløbne år.

 Fælles for dem er, at de har fokus på, hvordan samfundet  

i højere grad kan profitere af borgernes forskellige ressourcer 

og erfaringer og deres lyst til at deltage og være med til at 

udvikle lokale løsninger på et lokalt behov – til gavn for dem 

selv om andre. 

 I SUS har vi set, at brugere, professionelle og frivillige i 

samarbejde kan skabe innovative sociale løsninger. Og vi har 

gode erfaringer med at designe forløb med co-creation. 

 

Samskabelse i praksis

Vi er optaget af, hvordan vi skaber et nyt mindset, hvor 

frivillige initiativer og offentlige tilbud ikke kun mødes i 

enkeltstående projekter, men hvor kommunernes front-

personale og frivillige initiativer kan samarbejde konkret i 

hverdagen. 

Når ambitionen er at arbejde med samskabelse i praksis, kan  

vi som en neutral part være med til kickstarte processen og 

skabe et bredt samarbejde. Vi har et omfattende kendskab til 

både den frivillige verden og det offentlige. Vi forstår begge 

parter og kan derfor være en stærk mediator for processen.

 Vi faciliterer gerne udviklingsprocesser lokalt mellem 

borgere, virksomheder, frivillige og kommuner. I året der gik, 

har vi fx været ude i flere jobcentre og facilitere workshops  

om brugerindflydelse i ressourceforløb.

 Vi udfordrer og udvider også frivilligbegrebet og bringer 

mennesker, der normalt ikke er frivillige, i en position, hvor 

deres ressourcer gør en forskel, og hvor de kan bidrage. 

 Med vores fokus på samskabelse og brugerdrevne processer 

er vi med til at skabe en stærk platform for deltagelse og 

indflydelse. Det øger sammenhængskraften i vores samfund  

og skaber bedre løsninger for alle.

Civilsamfund og frivillighed:

Sammen om nye sociale løsninger

Med vores fokus 

på samskabelse 

og brugerdrevne 

processer er vi 

med til at skabe 

en stærk platform 

for deltagelse og 

indflydelse. 
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Madborgerskab og gode idéer  
i Vallensbæk

I efteråret 2014 inviterede SUS og Vallensbæk Kommune knap 

50 børn og aleneforældre til fire lørdage med madborgerskab. 

Sammen med en kok lavede de større børn og voksne brunch 

til alle og aftensmad til at tage med hjem. Hver lørdag havde 

sit madtema.

 Sideløbende med madlavningen faciliterede SUS en idé-

proces. Forældrene udviklede idéer til, hvordan de kan gøre 

livet som alenefar og -mor sjovere, nemmere og billigere. De 

fik blandt andet idéer til en fælles madklub og en Facebook-

gruppe, hvor man finder andre, der fx har lyst til en søndagstur 

i skoven, vil bytte flyverdragter eller andet. 

 Den sidste lørdag besluttede forældrene sig for, hvilke idéer 

de ville arbejde videre med, og kommunens frivilligkonsulent 

hjalp efterfølgende med at realisere dem. 

 Vallensbæk Kommune stod for den praktiske del af mad-

borger skabet, og SUS stod for idéprocessen.

Kom videre mand

Som noget nyt oprettede fem frivilligcentre på Sjælland i 

foråret 2014 mandegrupper med hjælp til selvhjælp for mænd, 

der har problemer i forbindelse med en skilsmisse. Forløbet 

blev planlagt i samarbejde med en mandecoach, og grupperne 

blev ledet af frivillige, mandlige gruppeledere, der selv havde 

erfaring med problematikkerne.

 De første mandegrupper har været en succes, og frivillig-

centrene udvider i 2015 tilbuddene med selvhjælpsgrupper for 

arbejdsledige mænd og nybagte fædre.

 Mandegrupperne er en del et treårigt projekt ‘Kom videre 

mand’, som udvikler nye selvhjælpsmetoder, der appellerer  

til mænd i svære livssituationer. Frivilligcentre & Selvhjælp 

Danmark (FriSe) og SUS står bag projektet.

 Finansiering: Ministeriet for Børn, Ligestilling Integration og 

Sociale Forhold. 

 www.komvideremand.dk.

Det arbejdede vi med i 2014

http://www.komvideremand.dk
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Borgerbudgetter i Bolbro

En lørdag i september 2014 mødtes 432 borgere i Bolbro for  

at stemme om, hvilke gode idéer der skulle udløse de 100.000 

kr., som Odense Kommune havde lagt ud til borgerne i lokal-

området i et borgerstyret budget. 

 Inden afstemningen havde SUS sammen med interesserede 

borgere holdt tre møder, hvor borgerne drøftede, hvilket løft 

deres lokalområde havde brug for. Der kom flere gode idéer  

på bordet, og de modnedes gradvist over møderne. 

 Det blev idéen om en bevægelsespark på det grønne 

område foran Bolbro Hallen, der vandt afstemningen og  

de 100.000 kr. Flere af de øvrige idéer blev også realiseret, 

allerede inden afstemningen, fordi de i realiteten ikke 

behøvede at få del i pengene. Fx gik en gruppe småbørns-

familier sammen om et stort sankthansbål på et børnevenligt 

tidspunkt. 

 Initiativet ‘Bolbro bestemmer’ har været med til at skabe 

netværk blandt beboerne i området.

Mere brugerindflydelse  
i Silkeborg jobcenter

Hvordan kan borgere i ressourceforløb få mere ejerskab og 

indflydelse på eget forløb? Det var overskriften for to halvdags 

workshops, som SUS gennemførte i jobcenteret i Silkeborg 

Kommune. Deltagerne var brugere af jobcentret, ansatte, 

samarbejdspartnere og frivillige foreninger. Sammen skulle de 

give bud på, hvordan borgerne får mere indflydelse på deres 

forløb. Og hvordan samarbejde med frivillige foreninger kan 

skabe flere tilbud til de borgere, der benytter jobcentret.

 Afsættet for de to workshops var en idéproces med  

over skriften: Tænk, hvis ... Tænk, hvis opfølgningssamtalen  

ikke behøvede at foregå i jobcentret ... Tænk, hvis borgerne  

selv indkaldte til møde med sagsbehandleren ... Tænk, hvis 

jobcenteret havde en café drevet af frivillige ...

 Idéen om at etablere en borgerdrevet café arbejdede 

ansatte og borgere efterfølgende videre på at realisere. Flere 

af de andre idéer fra workshoppen er også ført ud i livet.
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SUS’ ydelser

• 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 borgerstyrede 

budgetter og madborger-

skab, IT-frivillige på sociale 

tilbud

• Igangsættelse og 

facilitering af udviklings-

processer mellem borgere, 

kommuner, foreninger og 

virksomheder

Guide: IT-frivillige  

i kommunen. 

SUS, 2014.

Selvhjælp 

– kun for mænd 

Midtvejsrapport, 

SUS, 2015.

Civilsamfund og frivillighed – SUS’ konsulenter

Udgivelser

Sussi Maack 
temachef

Elsebeth Kirk Muff
vicedirektør

Louise Boye Larsen 
konsulent

Signe Groth Andersson  
projektmedarbejder

Tina Hjulmann Meldgaard
chefkonsulent



Konflikter og vold

Voldsforebyggelse 

på arbejdspladsen 

handler både om 

at sikre et godt 

arbejdsmiljø for 

medarbejderne  

og om at sikre, 

at borgeren får en 

god behandling  

og service. 
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At forebygge konflikter og vold på botilbud for mennesker 

med udviklingshæmning, plejecentre for mennesker med 

demens, psykiatriske afdelinger, jobcentre mv. handler om på 

én og samme tid at give medarbejderne bedre arbejdsmiljø og 

borgerne bedre livsvilkår.

 Det er en faglig udfordring. En udfordring, der danner afsæt 

for SUS’ mangeårige arbejde med at forebygge og håndtere 

vold på arbejdspladser på, fortrinsvis, social- og sundheds-

området.

 Volden har konsekvenser for de medarbejdere, den går ud 

over, for arbejdspladsen, for borgeren, som slår eller truer, og 

for samfundet. Fysisk og psykisk vold koster dyrt i sygefravær.

 

Brugerinddragelse i voldsforebyggelse

At forebygge vold er en fælles interesse, så det giver god 

mening at inddrage borgerne. I årets løb har vi interviewet en 

række sociale botilbud m.fl. om, hvordan de arbejder med at 

inddrage brugere og beboere i at forebygge vold og konflikter. 

Det kom der temahæftet ’Vi gør det sammen’ ud af. I 2015 

følger vi op med et ’arbejdspladslaboratorium’ – et udviklings-

forløb for 12 arbejdspladser om brugerinddragelse i volds-

forebyggelse.

Fokus på risikovurdering

I det forløbne år har vi sat særligt fokus på risikovurdering som 

et bidrag til at forebygge vold. Forrige år inviterede vi en række 

arbejdspladser med i et udviklingsforløb om risiko vurdering.  

I 2014 udgav vi en publikation, der præsenterer nogle af de 

redskaber, der blev udviklet i forløbet. Det førte til øget 

opmærk somhed på risikovurdering og til efterspørgsel på 

oplæg, rådgivning og sparring fra en række arbejdspladser og 

organisationer. 

 SUS’ indsats i forhold til voldsforebyggelse handler især om 

at udvikle metoder og værktøjer til at identificere, forebygge 

og håndtere volden og de skader, den fører med sig. Det sam-

arbejder vi bredt med kommuner, regioner, organisationer og 

arbejdspladser om.

 Desuden formidler vi viden om voldsforebyggelse ind hentet 

fra praksis og forskning. På hjemmesiden www.voldsom-

udtryks form.dk, sociale medier, på temamøder landet over  

og gennem publikationer og film.

 De fleste aktiviteter og initiativer er finansieret af satspuljen 

under ’paraplyprojektet’ Vold som Udtryksform.

Konflikter og vold på arbejdspladsen:

Vold og trusler skal forebygges i fællesskab

At forebygge 

konflikter og vold 

handler om på én 

og samme tid at 

give medarbejderne 

bedre arbejdsmiljø 

og borgerne bedre 

livsvilkår.

http://voldsomudtryksform.dk
http://voldsomudtryksform.dk
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Temamøder om konflikter og vold
 

’Konflikt uden konfrontation – med low arousal’. ’Kommuni-

kation, relation og konflikthåndtering’. ’Gode og grusomme 

konflikter på arbejdspladsen’. Sådan lød overskrifterne på Vold 

som Udtryksforms temamøder i 2014. 11 temamøder holdt vi 

over hele landet. Møderne trak godt 1000 deltagere fra sociale 

tilbud, kommuner, organisationer mv.

 Ud over temamøderne inviterede vi i juni 2014 36 erfarne 

voldsforebyggere til et todages stævne med inspiration og 

erfaringsudveksling. 

Hjemme hos Morten – film om 
kommunikation og relationer

Morten har fået en ny hjemmehjælper, Sif. De to kommer lidt 

skævt ind på hinanden, og det prøver Sif at rette op på: ”Jeg 

vil gerne finde ud af, hvordan vi skal samarbejde, så vi ikke 

bliver uvenner,” forsøger hun. 

 ”Uvenner,” fnyser Morten. ”Jamen, vi to er slet ikke venner. 

Du er bare én, der kommer fra kommunen ...”

 Herfra udvikler kommunikationen sig dramatisk.

 Scenen er fra filmen ’Hjemme hos Morten’, en af to film  

om samspillet mellem ansatte og borgere, som Vold som 

Udtryks form producerede i 2014. Filmene kan fx bruges som 

afsæt for drøftelser i personalegruppen og til at sætte fokus 

på kommunikation, voldsforebyggelse eller risikovurdering.

 Se filmene ’Hjemme hos Morten’ og ’På botilbuddet’ på 

www.voldsomudtryksform.dk. 

 Finansiering: Beskæftigelsesministeriet.

Det arbejdede vi med i 2014

http://voldsomudtryksform.dk


Konflikter og vold   |   Årsberetning 2014 28

Resonans – når relationer får liv

Kan man ved at sætte fokus på resonans skabe bedre arbejds-

miljø og trivsel for ansatte og borgere i socialpsykiatrien?

 Ja, det kan man, viser erfaringerne fra et treårigt (2012-14) 

udviklingsprojekt: Resonans – den livgivende relation. I projek-

tet arbejdede medarbejdere og ledere i socialpsykiatrien i Høje 

Taastrup, Odense og Fredericia Kommuner med at udvikle det 

psykiske arbejdsmiljø.

 Tesen bag projektet var, at kvaliteten af de relationer, der 

hver dag former og udspiller sig i de socialpsykiatriske tilbud, 

er afgørende for både borgernes og medarbejdernes trivsel. 

 Det viste sig at holde stik. Ansatte og ledere i de tre 

kommuner oplever, at det at sætte fokus på resonans har 

skabt øget trivsel hos medarbejdere og borgere. Projektet har 

bidraget til, at samarbejdet er blevet bedre, og konflikterne 

færre. 

 Finansiering: Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

Borgerinddragelse i voldsforebyggelse

’Jette’ har en psykisk lidelse. Hun blev misbrugt som barn, og 

derfor føler hun det som et overgreb, hvis en mand lægger 

hånden på hende. Når Jette bliver vred, er det en hjælp, at det 

er en kvinde, der går ind i dialogen. Hvis det er en mand, er 

det vigtigt, at han ikke bruger fysisk kontakt for at skabe 

tryghed. Det er vigtig viden for personalet i Jettes botilbud,  

og det bliver skrevet ind i Jettes tryghedsplan. 

 Alle beboere på botilbuddet Orion i Hillerød har en personlig 

tryghedsplan, en samarbejdsaftale mellem beboere og med-

arbejdere, som skal være med til at forebygge konflikter og 

voldsomme episoder. 

 Orion er en af de 12 arbejdspladser, der fortæller om 

brugerinddragelse i voldsforebyggelse i publikationen  

‘Vi gør det sammen’, som Vold som Udtryksform udgav i 2015. 

 Finansiering: Beskæftigelsesministeriet.



 
 
 
 

Vi gør det sammen!
Brugerinddragelse i arbejdet 
PHG�DW�IRUHE\JJH�NRQÁLNWHU�RJ�YROG

Vold som Udtryksform
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Risikovurdering  

– et bidrag til 

voldsforebyggelse.

SUS, 2014.

Resonans – når 

relationer får liv. 

Erfaringer med at opnå bedre 

arbejdsmiljø ved at sætte 

resonans på dags ordenen i 

socialpsykiatrien. SUS, 2014.

Inspirationskatalog i 

resonans. Erfaringer, gode 

råd og øvelser i at sætte 

resonans på dagsordenen i 

socialpsykiatrien.

SUS, 2014.

Vi gør det sammen – 

brugerinddragelse i arbejdet 

med at forebygge konflikter 

og vold. SUS, 2015.

Nyhedsbrevet  

Job uden Vold

6 numre om året.

Konflikter og vold – SUS’ konsulenter

Udgivelser

SUS’ ydelser

• Temadage, procesforløb og kurser om 

konflikthåndtering og voldsforebyggelse

• Arbejdspladslaboratorier og udviklingsfora

• Formidling: www.voldsomudtryksform.dk,  

sociale medier, nyhedsbreve, publikationer, film 

• Udviklingsaktiviteter i kommuner

Bjarne Møller 
temachef 

Birgitte Bækgaard  
Brasch 
chefkonsulent

Karen Pedersen 
kommunikations -
konsulent 

Per Holm
direktør

Signe Groth Andersson 
projektmedarbejder

http://voldsomudtryksform.dk
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Storbylandsbyen
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De 20 sorte træhuse med røde trædøre ligger 

skulder ved skulder på Marienlystvangen. Nede for 

enden i nummer 107 bor Torben Theill.

 Når Torben åbner døren fra sin stue, går han 

direkte ud i haven og har kig til naboen og resten af 

landsbyen. På den anden side af huset, ud mod 

marker og åbne vidder, holder Torbens campingvogn. 

Den boede han i en periode, hvor han var boligløs 

efter en tvangsauktion og sygemeldt med depression. 

 Det var en sagsbehandler i kommunen, der gjorde 

ham opmærksom på Storbylandsbyen. 

 – Han gjorde meget ud af at fortælle om idéen 

med fællesskabet, og at beboerne består af 50 pct. 

’almindelige’ og 50 pct. ’udsatte’ – eller hvad vi nu 

skal kalde folk. Det tiltalte mig med det samme. Jeg 

har tidligere boet i bofællesskab og kollektiv, og jeg 

havde brug for socialt samvær, siger 58-årige Torben 

Theill.

 – Når jeg ser bort fra mine mentale issues, så er 

det ideelt for mig at bo her. Jeg har fået det fælles-

skab, jeg har savnet. Og jeg nyder naturen og 

beliggen heden. Fordi jeg har en datter på 9 år, var 

jeg heldig at få en at de store boliger på tre værelser.

 Torbens 50 kvadratmeter er godt udnyttet. Han er 

gør-det-selv-mand, så det tæller også på plussiden, 

at der er mulighed for at bygge videre på huset og 

selv anlægge grunden. Noget af det første, han har 

planer om, er at udvide terrassen betragteligt og 

plante masser af krydderurter i kasser.  

Omvendt integration

Idéen om en Storbylandsby, hvor forskellige menne-

sker med forskellige ressourcer sammen skal skabe  

et socialt bæredygtigt boligområde, blev født for 

næsten 20 år siden. Politikerne i Aarhus var velvillige, 

boligselskabet var med på idéen, men økonomien 

spændte ben. Forrige år lykkedes det endelig at finde 

en løsning, der også er økonomisk bæredygtig, og i 

sommeren 2014 flyttede beboerne ind i Storbylands-

byen. 

Halvdelen af dem er visiteret af kommunen, nogle er 

tidligere hjemløse og har levet på gaden, andre har 

sociale eller psykiske problemer af forskellig art. Den 

anden halvdel kommer fra boligselskabet Østjysk 

Boligs almindelige venteliste. På den måde bygger 

Storbylandsbyen på idéen om omvendt integration.

 – I hverdagen tænker jeg ikke over, om folk er  

fra den ene eller den anden liste. Men man skal ville 

fælles skabet og have lyst til at have en lidt større 

berøringsflade, end man normalt har i en almindelig 

boligafdeling. Jeg synes, vi er gode til at bruge hinan-

den og vise omsorg for hinanden, siger 46-årige Lene 

Akselsen, som er formand for afdelingsbestyrel sen i 

Storbylandsbyen og bor her sammen med sin mand. 

 Omsorgen viste sig blandt andet, da en af beboer-

ne var ved at blive smidt ud af sin bolig, fordi han 

’tændte af’ over for viceværten en dag, hvor han var 

frustreret over byggesjusk. Her gik de øvrige beboere 

ind og hev fat i boligselskabet og fandt en løsning 

sammen.

„Vi har et øje på hinanden“

I Storbylandsbyen ved Aarhus bor mennesker med forskellige udfordringer og ressourcer. 

Her er fællesskab og omsorg for hinanden. Men fællesskabet kommer ikke af sig selv.
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Det praktiske spænder ben for fællesskabet

Fællesskab er et nøgleord i Storbylandsbyen, men det 

kræver noget at sparke det i gang og holde det i live: 

 – Vi har holdt en arbejdsweekend, hvor vi byggede 

pallemøbler, vi har holdt fælles sankthans og jule-

frokost og forsøgt med tirsdagskaffe. Vi vil gerne lave 

flere fælles aktiviteter, men det er svært at få folk til 

at byde ind med idéer, siger Lene Akselsen.

 Og så har der været en masse praktiske problem-

er, som har fyldt i den første tid og taget kræfter fra 

fællesskabet, fortæller hun. Byggefirmaet gik konkurs, 

så der var mange lappeløsninger, da beboerne 

flyttede ind i husene sidste sommer. Området er 

stadig meget mudret og kræver gummi støvler året 

rundt. Og den 800 meter lange grusvej, der fører ind 

til Storlandsbyen er uden lys. Det er også bøvlet, at 

der ikke er offentlig transport i nærheden. 

 – Den største udfordring har faktisk ikke været 

fællesskabet, men praktiske problemer med bygge- 

  r iet. Det er en vigtig erfaring, siger Lene Akselsen.

 Torben Theill er enig, og han peger på endnu en 

udfordring:

 – Når kommunen visiterer til Storbylandsbyen, 

bliver man ’screenet’ for at se, om man passer ind. 

Det gælder ikke for dem, der kommer fra ventelisten 

i boligselskabet. Det giver loven ikke mulighed for.  

Jeg synes, der burde være dispensation. Hvis man 

skal have en social opfindelse som Storbylandsbyen 

til at blive en succes, må man have lovgivningen med. 

Hvis man skal bo her, er det vigtigt, at man ved, hvad 

man går ind til og har lyst til at være en del af fælles-

skabet.

Man kan godt rejse sig!

Storbylandsbyen består af 20 dobbelthuse med i alt 

40 boliger. De fleste boliger er på 40 m2 og har to 

rum. 5 af boligerne er på 50 m2 og har et ekstra 

værelse. Husene er bygget af træ og har solfangere 

på taget. Det betyder, at der ikke er udgifter til 

fjernvarme, og det er med til at holde huslejen nede. 

Den ligger på hhv. 3900 og 4400 kr. om måneden.

 I Storbylandsbyens fælleshus er der fælleslokale, 

køkken og vaskeri. Her har bostøttemedarbejderne 

fra Aarhus Kommune åben rådgivning to gange om 

ugen, og her har viceværten sit kontor. Han tager sig 

både af sociale udfordringer og praktiske gøremål. 

39-årige Johnny Hansen, der også er beboer i Storby-

landsbyen, hjælper til med det praktiske.

 – Jeg spurgte Jørn (viceværten, red.), om jeg kunne 

have nogle timer. For ikke at komme til at isolere mig 

i min bolig er jeg nødt til selv at gøre noget, fortæller 

Johnny, der er på førtidspension. Inden han flyttede 

ind i Storbylandsbyen boede han i et  bofællesskab 

under psykiatrien i 10 år. 

– På et tidspunkt var jeg oppe at ryge 125 gram hash 

om dagen, jeg har også prøvet kokain og speed. Men 

man kan altså godt rejse sig! Jeg trængte til at flytte 

fra bofællesskabet og for mig selv og få mere ansvar. 

Og jeg var heldig at få et hus herude, fortæller 

Johnny, som ikke har fortrudt springet. 

 – Jeg er glad for at bo her – og her er gode 

naboer. Jeg synes, det er vigtigt, at man taler med 

sine naboer og ikke bare lukker døren. Her har vi  

lige et øje på hinanden.

SUS fik idéen til at etablere Storbylandsbyen 

for snart 20 år siden. Siden har vi arbejdet på at 

realisere den i tæt samarbejde med Aarhus Kommune 

og først Andelsboligforeningen Alboa siden Østjysk 

Bolig. Arbejdet med at udvikle Storbylandsbyen har  

gennem alle årene været støttet af Helsefonden.  

SUS står for erfaringsopsamling fra Storbylandsbyen 

og er sparringspartner i forhold til at etablere et  

godt socialt miljø.
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“Gider du stille mit ben ved siden af sengen?”, sådan kan Tina 

godt finde på at sige, når hun skal i seng med en fyr for første 

gang. Tina er nemlig født uden højre hånd og højre underben. 

Normalt har hun en protese på sit ben, som hun tager af, når 

hun sover, svømmer og knalder …

29-årige Tina er en af de unge, der er med i projekt Lige-

Lysts fotokampagne om unge, sex og kærlighed.

 – Håbet med kampagnen er at sætte fokus på den mang-

foldige krop og den mangfoldige seksualitet – at vise, at 

seksualitet har mange ansigter og kroppe og ikke mindst,  

at man som ung med et handicap også har seksuelle drifter, 

tanker og drømme, fortæller Sigrid Stilling Netteberg, bestyrel-

ses medlem i Sammenslutningen af Unge Med Handi cap,  

som sammen med Socialt Udviklingscenter SUS står bag foto-

kampagnen.

 13 unge med hver deres baggrund lægger historie og krop til 

fotoudstillingen og fortæller om deres kærligheds- og seksual-

liv. Udstillingen vandrede i 2014 rundt på 24 gymnasier over 

hele landet og var med til at sætte fokus på handicap og 

seksualitet.

 

LigeLyst – sex, kærlighed og handicap

Har man et sexliv, når man har et handicap? Hvordan fungerer kroppen, når alle funktioner ikke er til stede? 

Og hvordan er det med kærester og sex? Det sætter LigeLyst fokus på.

Udstillingen er en 

aktivitet erne under projekt 

LigeLyst.  

 Projekt LigeLyst tilbyder 

også seksualoplysning  

til unge (12-35 år) med 

handicap. Det kan fx være 

korte events a 1-3 timer, en 

hel temadag eller længere 

forløb om at lave kæreste-

regler. Projekt medarbejderne 

har i årets løb besøgt 

bosteder, efter skoler, 

klubtilbud og festi valer for 

mennesker med handicap.

 Læs mere om udstillingen 

og LigeLysts øvrige aktivi-

teter på www.ligelyst.dk.

Foto: Maria Fonfara

http://ligelyst.dk
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Brugerindflydelse

Vi har markant 

fokus på at 

understøtte 

udvikling af 

brugerindflydelse 

på socialområdet. 

Ved at bringe 

borgerens 

ressourcer i spil 

og sætte borgeren 

i centrum får vi 

den bedst mulige 

kvalitet i indsatsen.
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I SUS arbejder vi for, at mennesker med fysiske og 

psykiske funktionsnedsættelser, sårbare og udsatte unge og 

ældre samt mennesker, der er hjemløse eller har et misbrug, 

får størst mulig indflydelse på eget liv og mulighed for at 

deltage aktivt i samfundet på lige fod med andre borgere. 

 Det gør vi selvfølgelig sammen med dem, det handler om.  

De mennesker, der bruger de sociale tilbud, skal også selv have 

mulighed for at være med til at udvikle og forbedre dem. 

Brugerne er eksperter i deres liv og behov, og de har en unik 

indsigt i de tilbud og ydelser, kommunen stiller til rådighed. 

Det er vigtigt at få adgang til den indsigt, så den kan bidrage 

til nye idéer og løsninger. 

 Vi har markant fokus på at understøtte udvikling af bruger-

indflydelse på socialområdet. Vi understøtter professionelle  

og systemer i at bringe borgerens ressourcer i spil og sætte 

borgeren i centrum for indsatsen – for at få den bedst mulige 

kvalitet i tilbud og løsninger.  

Platform for brugerindflydelse 

I nogle af vores indsatser er målet i sig selv at skabe bruger-

indflydelse. I det treårige projekt Platform for brugerindflydelse, 

som slutter i foråret 2015, (videre)udvikler og tester vi metoder 

til at arbejde med brugerindflydelse. Projektet har også til 

formål at sprede metoderne, så de får mere liv i praksis, på 

sociale botilbud og andre steder. 

 I Platform for brugerindflydelse arbejder vi tæt sammen med 

både professionelle og brugere. Fx har vi uddannet en gruppe 

brugerindflydelses guider, som botilbud, kommuner, uddan nel-

ses institutioner og andre kan booke til at holde oplæg og 

sætte gang i en dialog om brugerindflydelse. 

Effekten af brugerindflydelse

For at få et overblik over den eksisterende viden om effekten 

af brugerindflydelse har vi i 2014 afdækket erfaringer og 

gennem læst evalueringer og undersøgelser på området. 

Afdæk ningen identificerede syv områder, som øget brugerind-

flydelse kan forventes at have en positiv effekt på. Sideløben-

de med afdækningen har vi arbejdet med at ud  vikle et spørge-

skema, der kan spore forandringen på de syv områder, når 

sociale tilbud arbejder med at øge bruger ind flydel sen.

Brugerindflydelse

Ingen løsninger uden dem, det handler om

Brugerne er 

eksperter i deres 

liv og behov, og de 

har en unik indsigt 

i de tilbud og  

ydelser, kommunen 

stiller til rådighed.
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Dilemmaspil om brugerindflydelse

I dag er det min fødselsdag, nu er jeg femten år. Dagen er 

gået bedre end frygtet. Far og hans familie blev væk, så det 

var bare mor, mormor og mig, der sad og spiste pizza. Mor  

var næsten i godt humør. I hvert fald indtil mormor gik …

 

Sådan begynder historien i spillet ‘I mine sko’, som handler  

om at være ung og anbragt uden for hjemmet. Spillet giver et 

indblik i de dilemmaer, en anbragt ung kan støde på i sin 

familie og i mødet med ‘systemet’. Spillet fører læseren 

gennem en historie, og læserens valg undervejs afgør, hvordan 

historien udvikler sig. 

 Historien er opdigtet, men er baseret på virkelige 

situationer. Spillet er blevet til på baggrund af interviews med 

tidligere anbragte unge.

 Finansiering: Det Obelske Familiefond og Helsefonden.

 www.brugerindflydelse.dk

Afdækning af viden om 
effekten af brugerindflydelse

For at få et overblik over den eksisterende viden om effekten 

af brugerindflydelse har SUS indsamlet erfaringer, evalueringer 

og undersøgelser på området. 

 Vi har gennemført en litteratursøgning og interviewet 

fagpersoner, der arbejder med brugerindflydelse i forhold til 

socialt udsatte og sårbare mennesker. Afdækningen viser, at 

brugerindflydelse kan forventes at føre til forandringer på syv 

områder: 1) Bevidsthed om egne behov, 2) Ansvar og ejerskab 

3) Initiativ og spontanitet 4) Arbejdsmiljø 5) Sociale relationer 

og netværk, 6) Åbenhed og gennemsigtighed i organisationen 

og 7) Anerkendelse af brugernes ressourcer. 

 Vi supplerede den indsamlede viden med en kvalitativ 

undersøgelse af forandringerne på de syv områder på 

herberget Overførstergården, som har arbejdet med at øge 

brugerindflydelsen på stedet.

 Finansiering: Det Obelske Familiefond og Helsefonden.

Det arbejdede vi med i 2014

http://www.brugerindflydelse.dk
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Inspirationsmøder og 
brugerindflydelsestræf

Som en del af Projekt Platform for brugerindflydelse har vi i 

2014-15 holdt en række inspirationsmøder om brugerind flydelse 

for fagpersoner og brugere. Møderne satte fokus på bruger-

ind flydelse på ældreområdet, brugerindflydelse og social IT 

samt de juridiske rammer for brugerindflydelse – dilemmaer  

og udfordringer i mødet mellem idealer, praksis og lovgivning. 

Jurist Susanne Holm har som led i projektet endvidere holdt  

ti oplæg om brugerindflydelse og jura for botilbud, kommuner 

m.fl. rundt om i landet.

 I årets løb har vi også inviteret fagpersoner og brugere til 

brugerindflydelsestræf. Vi har holdt fire træf, hvor brugere  

har fortalt om deres erfaringer med brugerindflydelse og 

fagpersoner har holdt oplæg.

 Finansiering: Det Obelske Familiefond og Helsefonden.

Spørgeskema til at måle 
effekten af brugerindflydelse

Mange sociale tilbud har fokus på brugerindflydelse. Hvad 

betyder det for brugere, medarbejdere og hele organisationen? 

 På baggrund af et litteraturstudie og en kvalitativ under-

søgelse på Overførstergården har SUS udviklet et elektronisk 

spørge skema, som gør det muligt at lave en kvantitativ før-og-

efter-måling på syv forandringsområder, når man arbejder med 

brugerindflydelse. 

 Tre sociale tilbud pilottester spørgeskemaet. Medarbejdere 

og brugere svarer på skemaets 20 spørgsmål to gange med  

et års mellemrum, i foråret 2014 og foråret 2015. Det giver 

mulighed for at måle og vise, hvilke forandringer der er sket  

i den mellemliggende periode og dermed hvilken betydning 

deres arbejde med at øge brugerindflydelsen kan formodes at 

have haft. 

 På baggrund af pilottesten gøres spørgeskemaet tilgænge-

ligt for andre sociale tilbud.

 Finansiering: Det Obelske Familiefond og Helsefonden.

Det arbejdede vi med i 2014
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IDÉKATALOG 
Brugerindflydelse – også i voksenlivet!? 
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Redskabs- og 

metodekatalog 

– idéer til arbejdet med 

brugerindflydelse i sociale 

dag- og botilbud. 

SUS, 2015. 

Idékatalog: 

Brugerindflydelse 

– også i voksenlivet. 

SUS, 2015.

Afdækning af viden 

om effekten af 

brugerindflydelse. 

SUS, 2014.

Undersøgelse af effekten 

af øget brugerindflydelse 

på Overførstergården. 

SUS, 2014. 

Guide til mere 

brugerindflydelse. 

SUS, 2014. 

Brugerindflydelse – SUS’ konsulenter

Udgivelser

SUS’ ydelser

• Elektronisk brugerindflydelsesindeks BINDEKS, www.bindeks.dk

• Brugerindflydelsesguider – book en guide på  

brugerindflydelse.dk

• Rådgivning om brugerindflydelse til kommuner  

og organisationer

• Formidling, blandt andet via hjemmesiden brugerindflydelse.dk

• Facilitering af workshops og processer med fokus på at 

inddrage brugere og borgere,

Signe Groth Andersson 
projektmedarbejder

Sussi Maack 
chefkonsulent

Tina Hjulmann Meldgaard 
chefkonsulent

http://www.bindeks.dk
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Social+ er et laboratorium for sociale opfindelser og 

sociale eksperimenter. Social+ 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 i opfindelser 

og social innovation. 

 I december 2014 holdt Social+ en stor konference om 

sociale eksperimenter. I løbet af 2014 har mere end 25 

organisationer deltaget i Social+’ programmer. Social+ har i 

årets løb blandt andet medvirket til at udvikle og realisere 

Comeback Industries, som giver nye mulig heder for unge, der 

har været på kanten af samfundet, fx i et bandemiljø. Grund-

idéen bag Comeback Industries er at etablere en sikker ramme 

for de unge, så de kan skabe deres egne arbejdspladser gen-

nem opstart af virksom heder inden for rammerne af Comeback 

Industries som kooperativ koncern og praksisfællesskab.

Social+
Social+ 
arbejder med

• At kvalificere og bane 

vejen for helt nye 

løsninger på sociale 

problemer

• At indsamle og producere 

viden om sociale 

opfindelser og sociale 

eksperimenter

• At bringe innovative folk 

sammen på tværs af 

sektorer

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

Medarbejdere i Social+

Andreas Hjort 
Frederiksen, leder

Anne Sørensen Bernhard Jensen Bjørn Frost Maja Dalgård Hansen Mathias Bruhn Lohmann

http://socialeopfindelser.dk
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Afprøvning af social IT i Guldborgsund Kommune

Aktive hænder – et projekt for førtidspensionister

Better Off – brugerforum for nedtrapning af antidepressiv medicin

Boligliv i balance

Bryd den sociale arv – collective impact i to kommuner

Børn og unge-netværk

Collective Impact – forundersøgelse i to kommuner

Evaluering af DigiSund

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

Fra fængsel til frihed

Fremskudt sagsbehandling i fire kommuner

Fremtidslab

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 

LigeLyst – sex, kærlighed og handicap

Living IT Lab

Mentorskab og netværk for sårbare unge

Mikrolån Næstved

Mødregrupper for udsatte grønlandske kvinder

Nova – erfaringsopsamling og formidling af projekt om at styrke  

 forældreinvolvering og tidlig indsats i daginstitutionen Nova, Greve Kommune

Opstartsstøtte til afprøvning af social IT, Gentofte Kommune

Platform for brugerindflydelse

Resonans – den livgivende relation

RådgivningsDanmark

Selvhjælp kun for mænd

Socialt udsatte grønlændere i Danmark

StorbyLandsbyen

Teknologiscreening i Gribskov Kommune

Udvikling af borgerlog – fælles adgang til borgerens sag

Udvikling af modeller for forældrekurser

ULF Vennetjenester

Ulighed i sundhed

Vidensbank over social IT

Vi vil – vi kan forebygge vold

VOKS – Viden Og Kvalitet i Skolen

Voldsforbyggelse i samarbejde med børn og unge

Vold som Udtryksform

Projekter i 2014-15

http://www.sus.dk/projekter/aktive-haender-et-projekt-for-fortidspensionister/
http://www.sus.dk/projekter/bryd-den-negative-sociale-arv-collective-impact-i-to-kommuner/
http://www.sus.dk/projekter/collective-impact-forundersoegelse-i-to-kommuner/
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/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/ligelyst-sex-kaerlighed-og-handicap/
http://www.sus.dk/projekter/living-it-lab/
http://www.sus.dk/projekter/platform-for-brugerindflydelse/
http://www.sus.dk/projekter/raadgivningsdanmark/
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/vidensbank-over-social-it/
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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På tryk

Download eller bestil  

udgivelserne på sus.dk

Afdækning af viden om effekten 

af brugerindflydelse 

2014. 13 sider

Fremskudt sagsbehandling 

– En forebyggende indsats for 

mennesker med psykiske 

vanskeligheder. Afrapportering 

af satspuljeprojekt. 

2014. 32 sider + bilag

Guide til mere brugerindflydelse

2014. 21 sider

Inspiration til sociale tilbud, der ønsker 

at arbejde med øget brugerindflydelse. 

Guiden er blevet til på baggrund af et 

udviklingsarbejde i tre sociale tilbud.

Guide: IT-frivillige i kommunen

2014. 14 sider

Inspiration til kommuner, der vil 

arbejde med IT-frivillige på sociale 

tilbud for borgere med 

funktionsnedsættelse. 

Idékatalog: Brugerindflydelse 

– også i voksenlivet

2015. 10 sider

Idéer udviklet på innovationscamp med 

fokus på sårbare unge, december 

2014.

Inspirationskatalog i resonans

2014. 26 sider

Erfaringer, gode råd og øvelser i at 

sætte resonans – livgivende relationer 

– på dagsordenen i socialpsykiatrien.

Redskabs- og metodekatalog  

– idéer til arbejdet med 

brugerindflydelse i sociale  

dag- og botilbud. 2015. 33 sider

Resonans – når relationer får liv

2014. 100 sider

Opsamling af erfaringer med at opnå 

bedre psykisk arbejdsmiljø ved at 

sætte resonans på dagsordenen i 

socialpsykiatrien.

Risikovurdering – et bidrag til 

voldsforebyggelse

2014. 52 sider

11 arbejdspladsers erfaringer med at 

anvende risikovurdering i deres indsats 

for at mindske vold og trusler på 

arbejdet.  

Selvhjælp – kun for mænd 

Midtvejsrapport, marts 2015.

Social IT katalog – tidens mest 

spændende bevægelser inden 

for social IT. 2014. 52 sider

Kataloget giver et overblik over apps, 

platforme og projekter – og et blik på 

fremtidens social IT.

Udgivelser 2014-15 Download eller bestil udgivelserne på sus.dk

http://www.sus.dk/udgivelser
http://www.sus.dk/udgivelser
http://www.sus.dk/udgivelser
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Social Kritik nr. 138, juni 2014. 

Temanummer om resonans

SUS er temaredaktør.

Undersøgelse af effekten af 

øget brugerindflydelse på 

Overførstergården

2014. 12 sider 

Som led i projekt Platform for 

brugerindflydelse har SUS undersøgt 

effekten af øget brugerindflydelse på 

Overførstergården i Gentofte, et 

herberg for hjemløse. 

Udvidede tilbud til sårbare 

gravide og småbørnsfamilier  

i Danmark

2014. 95 sider

Kortlægning af eksisterende tilbud og 

fremtidsperspektiver på området. 

Vi gør det sammen! 

Brugerinddragelse i arbejdet 

med at forebygge konflikter  

og vold

2015. 35 sider

11 arbejdspladser fortæller om, 

hvordan de inddrager brugere og 

borgere i arbejdet med at forebygge 

konflikter og vold. 

På film

Se filmene på voldsomudtryksform.dk 

eller på kanalSUS på YouTube

 

Konflikter på arbejdspladsen 

2014. 5 minutter

Konflikter er en del af hverdagen på 

arbejdspladsen, men konflikter kan 

også eskalere og påvirke den enkelte 

og samarbejdet negativt. Filmen 

præsenterer fem strategier til 

konflikthåndtering.

’På botilbuddet’ & ’Hjemme 

hos Morten’

Vold som Udtryksform, 2014. 3:30 

minutter og 3:45 minutter

To små film, som handler om 

kommunikation og relationer mellem 

borgere og ansatte. Brug fx filmene 

som udgangspunkt for drøftelser i 

personalegruppen, når temaet er 

voldsforebyggelse, kommunikation 

eller risikovurdering.
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Medarbejdere Kontakt SUS medarbejderne på sus.dk

Per Holm, direktør Elsebeth Kirk Muff 
vicedirektør

Jørgen Anker  
projektchef  
(ansat 2014)

Karin Toft-Christensen 
chefsekretær

Ledelse

Karin Toft-Christensen 
sekretariatsleder

Anette Bundgaard 
Aggesen, regnskabschef 
(ansat 2015)

Bente Folke Andersen 
sekretær

Jeanne Olander 
sekretariatsmedarbejder 
(ansat 2014)

Johannes  
Holm-Rasmussen 
it-specialkonsulent

Viera Knipschildt 
regnskabsmedarbejder

Sekretariat

Andreas Borre 
projektmedarbejder

Anna Helene Mollerup 
konsulent (ansat 2014)

Bernhard Jensen 
chefkonsulent

Birgitte Bækgaard  
Brasch, chefkonsulent

Bjarne Møller 
chefkonsulent

Elsebeth Kirk Muff 
vicedirektør

Jørgen Anker  
projektchef (ansat 2014)

Konsulenter og projektmedarbejdere

http://www.sus.dk/medarbejdere
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Karen Pedersen 
kommunikations -
konsulent

Louise Boye Larsen 
konsulent
 

Maria Lincke Jørgensen 
chefkonsulent
 

Signe Groth Andersson 
projektmedarbejder
 

Sussi Maack 
chefkonsulent
 

Tina Hjulmann  
Meldgaard  
chefkonsulent

Villads Bach Petersen 
konsulent

Konsulenter og projektmedarbejdere, fortsat

Andreas Hjort 
Frederiksen, leder

Anne Sørensen Bernhard Jensen Bjørn Frost Maja Dalgård Hansen 
(ansat 2014)

Mathias Bruhn Lohmann 
(ansat 2014)

Social+

Amalie Utzon  
(ansat 2014)

Elisabeth Mamsen
 

Freja Meldgaard Moltke
 

Oskar Enghoff Sissel Secher- 
Nielsen  
(ansat 2014)

Studentermedarbejdere og praktikanter Farvel og tak til ...

Fra marts 2014 til april 2015  
sendte vi ti SUS’ere videre  
til nye udfordringer: 

Bodil Pugholm Andersen, konsulent
Jesper Henriksen, projektchef
Kasper Nizam, chefkonsulent
Laura Steenbuch Krabbe,  
 studentermedarbejder
Maria Trangbæk Ahrensburg, 
 chefkonsulent
Mette Grønbæk Rasmussen, 
 studentermedarbejder
Mikkel Kirketerp Smed, praktikant
Ole Rønn, regnskabschef
Sacha Dyrdorf Kondrup, 
 studentermedarbejder
Sofie Stage, konsulent
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AIDS-Fondet
Aalborg Kommune 
Aarhus Kommune 
Alexandra Instituttet a/s 
Alzheimerforeningen
A.P. Møller Fonden 
Arbejdstilsynet 
Arbejdstilsynet, 
 Tilsynscenter Nord
Arbejdstilsynet, 
 Tilsynscenter Syd 
Baglandet, Vejle 
Ballerup Kommune 
BAR FOKA 
BAR SoSu 
BAR U+F 
Beskæftigelsesministeriet 
Café Exit
Center for Digital Pædagogik/
 Cyberhus
CMS Øst – Center for  
 seksuelt misbrugte 
COK 
conflict.dk
ContraZone 
Danner 
Dansk Flygtningehjælp
Dansk Horton  
 Hovedpineforening 
Dansk Sygeplejeråd

Danske Handicaporganisationer 
De Grønlandske Huse
Den Fri Rådgivning, Odense 
Depressionsforeningen 
Det Obelske Familiefond 
Det Sociale Netværk 
Esbjerg Kommune 
Faxe Kommune
Fonden for Forebyggelse og  
 Fastholdelse 
Foreningen Børn og unge i  
 voldsramte familier
Foreningen Grønlandske Børn 
Fredericia Kommune
Frederiksberg Centeret – center 
 for misbrugsbehandling  
Frederiksberg Kommune 
FriSe – Frivilligcentre og 
 Selvhjælp Danmark
FSG – Social Impact Advisors
Gentofte Kommune 
Girltalk
Gladsaxe Kommune 
Gribskov Kommune 
Guldborgsund Kommune
headspace 
Helsefonden 
Helsingør Kommune
Holbæk Kommune 
Horsens Kommune 

Høje Taastrup Kommune 
KFUM’s Sociale Arbejde 
Kirkens Korshær
KL
Kofoeds Skole, 
 Grønlænderafdelingen 
Kolding Kommune 
Kræftens Bekæmpelse
Københavns Kommune 
Køge Kommune 
LAP – Landsforeningen af  
 psykiatribrugere
Landsforeningen LEV 
Landsforeningen SIND 
Landsforeningen Spædbarnsdød 
Lejre Kommune 
LGBT Danmark – 
 Lands foreningen for bøsser, 
 lesbiske, biseksuelle og 
 transpersoner
Linien – Når sindet gør ondt 
Living IT Lab 
Livslinien 
LMS – Landsforeningen mod 
 spiseforstyrrelser og 
 selvskade
Ministeriet for Børn, Ligestilling,  
 Integration og Sociale  
 Forhold 
Misbrugsportalen

Mødrehjælpen 
Nordstjernen Film & TV 
Odense Kommune 
Offerrådgivningen i Danmark 
Ombold
ProReact 
Psykiatrifonden 
Psykiatrisk Center København
Realdania 
Red Barnet Ungdom
Region Hovedstaden 
Region Hovedstadens Psykiatri 
Region Sjælland 
Rødovre Kommune 
SAND, de hjemløses 
landsorganisation
SAVN – børn og pårørende 
 til indsatte
Settlementet
Sex & Samfund 
Silkeborg Kommune
SINDs Pårørenderådgivning, 
 Aarhus
SUMH, Sammenslutningen 
 af Unge Med Handicap 
Socialpædagogerne 
Socialstyrelsen 
Styrelsen for Arbejdsmarked 
 og Rekruttering 
Sundhedsstyrelsen 

Svendborg Kommune 
Team børn af psykisk syge, 
 Psykiatrien i Region 
 Nordjylland 
Thora Center – center for 
 seksuelt misbrugte o.a.  
TrygFonden 
TUBA 
Ungdommens Røde Kors
ULF, Udviklingshæmmedes 
 Landsforbund 
ULF Ungdom 
Vallensbæk Kommune 
VELUX FONDEN 
Ventilen Danmark 
Velfærdsfabrikken
www.sundhedsplejersken.dk 
Ventilen
Voksne for Barn, Norge  
Østjysk Bolig 

En lang række bosteder, 
plejehjem og institutioner m.fl. i 
flere af vores projekter.

Flere end 110 tilbud til børn med 
forældre der har psykisk lidelse 
– og/eller deres forældre – i 
SUS’ børn og ungenetværk.

Samarbejdspartnere 2014-15
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Ballerup Kommune 

Boligselskabernes Landsforening 

Dansk Psykologforening 

Dansk Socialrådgiverforening 

Danske Handicaporganisationer 

Det Europæiske Hus 

Ergoterapeutforeningen 

FOA – Fag og Arbejde 

FSD – 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 

Socialpolitisk Forening 

Socialpædagogerne 

SUMH, Sammenslutningen 

 af Unge Med Handicap 

ULF, Udviklingshæmmedes 

 Landsforbund 

ULF Ungdom 

Ole Pass (formand), socialdirektør, Rødovre Kommune

Stig Langvad (næstformand), formand collective impact-initiativ ’Rum for alle’ 

Anette Laigaard, administrerende direktør, Københavns Kommune, 

 Socialforvaltningen 

Ingelise Svendsen, Landsforeningen SIND, formand for Vestsjællands Kreds 

Marie Sonne, 1. næstforbundsformand, Socialpædagogerne 

Per Støve, HK/Kommunal, formand for socialpolitisk udvalg

Sytter Kristensen, formand, Landsforeningen LEV 

Tage Jensen, konsulent, Boligselskabernes Landsforening 

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

Medlemmer og bestyrelse
Socialt Udviklingscenter SUS er organiseret som en almennyttig forening. Medlemmerne er kommuner, institutioner og organisationer på det sociale område.

Medlemmer Bestyrelse
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Socialt Udviklingscenter SUS
Nørre Farimagsgade 13
1364 København K
Tlf. 3393 4450
sus@sus.dk
www.sus.dk

     2014
Siden 1992 har SUS brændt for at skabe bedre livsvilkår  

for socialt udsatte og sårbare mennesker. Vi udvikler og 

gennemfører projekter og indsatser, der involverer borgerne  

og deres erfaringer, fordi vi tror på, at det er med til at øge 

sammenhængskraften i vores samfund.

 Vi ser verden med nye øjne og udvikler nye, stærke sociale 

løsninger gennem social innovation og sociale opfindelser.  

Vi arbejder på tværs af fagområder og involverer brugere og 

medarbejdere i kreative og legende rammer.

 Vi samarbejder med et stort netværk af organisationer, 

kommuner, ministerier og fonde. 

 SUS er organiseret som en almennyttig, nonprofit forening.

mailto:sus%40sus.dk?subject=
http://www.sus.dk
http://www.facebook.com/sus.dk
http://www.twitter.com/sus_dk
http://www.linkedin.com/company/socialt-udviklingscenter-sus

