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Både politisk og fagligt er der fokus på at højne kvaliteten i
den sociale indsats til udsatte borgere. Senest har social- og
integrationsminister Karen Hækkerup lanceret planen
Metoder der virker på narkoområdet, der skal sikre bedre
behandling på stofmisbrugsområdet bl.a. gennem et metodeprogram, som skal give os et tungt fagligt fundament
i behandlingen. Og mange kommuner arbejder allerede
målrettet på sikre effektive og gode sociale indsatser via nye
metoder og organiseringer.

Klarhed, ærlighed,
meningsfuldhed –
det skal man kunne
kommunikere som
leder!”

Når vi udvikler viden, virksomme metoder og nye arbejdsformer skal vi medtænke implementeringen fra første færd.
Succes med at højne kvaliteten af det sociale arbejde – ved
både selv at udvikle nyt og ved at lære af udlandet og af andre kommuner – fordrer en vellykket implementering af de
nye indsatser og organiseringer, vi ønsker at indføre.

Implementering var omdrejningspunktet på social- og integrationsministerens nyligt afholdte socialpolitiske årsmøde.
Det er også temaet for denne udgave af Social Fokus. Vi
håber, at de artikler, vi vælger at bringe, kan inspirere og bidrage til at forøge den allerede eksisterende opmærksomhed
på implementeringens betydning, når indsatsen over for de
mest udsatte borgere udvikles.
For her – ligesom i det praktiske sociale arbejde med den
enkelte borger – skal der være fokus på såvel proces som mål
og resultat for at den forandring, der sættes i værk, ender
med at lykkes.

Foto: Morten Holtum

For nye arbejdsformer, nye forståelser og nye metoder indfører ikke sig selv og kan ikke med enkle håndgreb blot kopieres. Vi må have omhyggelig opmærksomhed på, hvordan
metoder udviklet ét sted kan bruges andre steder – hvordan
de kan omsættes og tilpasses uden at miste metodens særkende og virkning. Og vi må huske, at omstillingsprocesser
skal planlægges nøje, understøttes og have tid. Skepsis er
stort set altid er en sund del af processen, og nye metoder
kan fordre nye kompetencer.

Professor Steen Hildebrandt,
Aarhus Universitet
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kort nyt

– fra Socialstyrelsen

Vold i familien
Få rådgivning hos VISO

Illustration: Shutterstock

VISOs netværk af dygtige specialister er klar til at
rådgive fagpersoner inden for det specialiserede socialområde, når de oplever eller har mistanke om
vold i familien. Det kan fx være fysisk eller psykisk
partnervold, forældres vold mod deres børn eller
stalking. Også mennesker med handicap, psykiske
lidelser eller misbrug kan være udsat for vold.
For fagpersoner kan et rådgivningsforløb fx indebære udredning af en borgers samlede situation
og rådgivning om eventuelle støtte- og behandlingsbehov.
VISO rådgiver også borgere om fx håndtering
af deres aktuelle situation som hjælp til at komme
videre.
På vores hjemmeside kan du læse mere om,
hvem der kan få rådgivning hos VISO, og hvad et
rådgivningsforløb kan indebære. Du er
altid velkommen til at kontakte
os på telefon 72 42 40 00.
socialstyrelsen.dk/viso

Fra barn
til voksen

Unge med psykiske vanskeligheder

Viden om vold
Bestil en temadag
Savner din kommune mere viden om vold i
familien, kan I booke en fælles temadag med
Socialstyrelsen. Tilbuddet er gratis og retter
sig mod alle faggrupper, der kommer i kontakt
med voldsramte familier i kommunen.
Rigig mange kommuner har allerede nydt
godt af tilbuddet, men man kan stadig nå at være med her i efteråret og i første halvdel af 2013.
Projektet er iværksat som en del af Den
nationale strategi til bekæmpelse af vold i
nære relationer (2010). Der er også udviklet en
omfattende hjemmeside med viden og konkrete
værktøjer.
socialstyrelsen.dk/udsatte
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Overgangen fra barn til voksen er en
brydningstid, der kan være særligt
svær at håndtere for unge med psykiske
vanskeligheder. Men nu skal det være
nemmere for både de unge og de kommunale forvaltninger, der skal hjælpe
dem. Det er tanken bag et nyt udviklingsprojekt, som netop er sat i gang her
i sommer.
Mange kommuner har en organisering, der følger Servicelovens tydelige
afgrænsninger mellem bestemmelserne
på børneområdet og voksenområdet.
Det stiller store krav til kommunerne
om en tydelig koordinering, hvis
sammenhængen i indsatserne skal
opretholdes henover 18-års-grænsen.
Det vil man rette blikket mod i
det nye metode- og modeludviklings-projekt, som skal understøtte
en glidende overgang mellem både

kommunale forvaltninger og lovgivningsmæssige bestemmelser for
unge med psykiske vanskeligheder.
Målgruppen her er de 16-24-årige.
Projektet skal desuden bidrage til
udvikling af tidlig støttende indsatser
i overgangen fra barn til voksen.
Projektet Fokus på overgangen fra
barn til voksen løber fra august 2012
til januar 2015 og løses i samarbejde
med fire kommuner. Det er en del
af Psykiatriaftalen 2011-14, som også
sætter fokus på dobbeltdiagnoser og
særforanstaltninger.
Kontaktperson: Sara Lindhardt
sli@socialstyrelsen.dk
socialstyrelsen.dk/udsatte

Foto: Shutterstock

Nye metoder
i misbrugsbehandlingen
Ti initiativer på vej
Social- og integrationsminister Karen Hækkerup
lancerer nu Metoder, der virker på narkoområdet, en
ny plan, der skal give misbrugere en bedre kvalitet
i den sociale stofmisbrugsbehandling. Ambitionen
er, at flere stofmisbrugere forbliver stoffri, når behandlingen er afsluttet. Planen indeholder ti konkrete initiativer til i alt 103 mio. kr.
"Der er brug for en ny tilgang på misbrugsområdet. Vi er for ofte så fokuserede på at behandle folk
for deres misbrug, at vi helt glemmer alle de andre
problemer, som de også kæmper med, og som ofte
er årsagen til deres misbrug," siger ministeren.
Blandt initiativerne er en helt ny metode, som
skal sikre, at den sociale stofmisbrugsindsats i
Danmark hviler på et tungt fagligt fundament.
Samtidig får kommunerne pligt til løbende at følge
op på den enkelte misbrugers situation i det første
kritiske år efter endt behandling.
Metodeprogrammet forankres i Socialstyrelsen.
sm.dk

Menneskehandel
med børn og unge
Kender du signalerne?

Menneskehandel med børn og unge foregår over hele verden – også i Danmark.
Børn og unge menneskehandles til fx husarbejde, gadesalg, prostitution, tiggeri og
kriminalitet og kan være at finde blandt
løsarbejdere, uledsagede mindreårige, migranter, asylsøgere og hjemløse.
Manglende viden og fokus på problemet
kan betyde, at myndighederne ikke opdager børnene. Center mod Menneskehandel
opfordrer særligt kommunerne til at have
ekstra opmærksomhed på de udenlandske
børn og unge, der fx hænger ud på gaden
eller færdes i misbrugs- og prostitutionsmiljøet – de kan være ofre for menneskehandel.

Det er svært at se om et barn eller en
ung er offer for menneskehandel. Center
mod Menneskehandel har derfor udgivet
hæftet Når børn er ofte for menneskehandel.
Her kan man læse om indikatorerne på
menneskehandel, lovgivning, procedurer,
tilbud til børnene mv.
Hvis du får mistanke eller viden om, at
et barn eller en ung er udsat for menneskehandel, så kontakt Center mod Menneskehandels hotline på tlf. 70 20 25 50. Her kan
du også få råd og vejledning.
centermodmenneskehandel.dk

Viden til gavn
Mød professor i psykologi Svend Brinkmann
og foredragsholder Soulaima Gourani.
Deltag i workshops og minikonferencer med fokus
på specialiseret viden og erfaringer fra praksis.
For dig som arbejder med børn, unge og voksne
inden for handicap- og udsatteområdet.

Konference 2012
Den 4. december på Nyborg Strand
Læs mere og tilmeld dig på
www.socialstyrelsen.dk/viso
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TEMA: Implementering

Esbjerg
har en plan

”

Jeg er bidt af den tænkning, der ligger i masterplanen!”, lyder det entusiastisk i telefonen.
”Jeg er helt sikker på, at vi kan
skabe en forebyggelse og en indsats,
så de fleste ret hurtigt kan klare sig
selv. Jeg tror, de kan meget mere,
end vi drømmer om. Vi har haft for
meget fokus på de problemstillinger,
brugerne har. Nu gør vi noget helt
andet, og jeg er sikker på, at vi også
får nogle anderledes resultater.”

Illustration: Shutterstock/Datagraf

Læringsorienteret
Den overbeviste stemme tilhører
Hanne B. Andersen, leder af Esbjerg
kommunes nye store satsning, Kraftcentret. Og power har det – ca. 100
medarbejdere er ansat der, og om-
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Et nyt menneskesyn, bedre
styring og bedre resultater.
Esbjerg kommmue er ved at
implementere sin nye masterplan for hele voksenområdet,
og ambitionerne er store. Fem
strategiske sigtelinjer og et
stadigt fokus på dialog er
afgørende for at komme i mål.

kring 600 borgere bruger stedet, der
åbnede 1. januar i år.
Kraftcentret er et uvisiteret tilbud og henvender sig til de borgere,
der bor for sig selv, men har brug for
støtte i hverdagslivet. Centret går på
tværs af gængse målgrupper, så uanset om borgeren har en sindslidelse,
en udviklingsforstyrrelse, en udviklingshæmning, et misbrugsproblem
eller noget helt femte, som måske
ikke lige lader sig rubricere, er det
muligt at få hjælp i Kraftcentret – og
kompetenceudvikling. For støtten er
læringsorienteret, og seks-ugers forløb i snart sagt alt fra madlavning og
økonomi til motion og mindfulness
er derfor en kerneydelse.
”Vi tager afsæt i borgernes ressourcer og spørger: ’Hvad tror du

selv, der skal til, for at ændre nogle
uhensigtsmæssigheder i dit liv?’ Så
tilrettelægger vi læringsforløbene
ud fra det,” fortæller Hanne B. Andersen.

Masterplanen
Kraftcentret er blot ét konkret og
direkte resultat af den masterplan,
centerlederen henviser til. For masterplanen gælder hele voksenområdet – eller Social og Tilbud, som man
siger her i Esbjerg kommune.
Masterplanen blev politisk vedtaget sidste år og ambitionerne er
store: Den nye helhedsplan skal
vende bøtten og give plads til både et

indtryk af, om det overhovedet var
realistisk at gennemføre projektet .
”Vi fik lavet en parathedsanalyse
for at se, om organisationen var
gearet til det her. Var medarbejdere
og ledelse indstillet på så store ændringer? Var de med på perspektivet
og den resultatorienterede tilgang?
Det kunne vi jo ikke være sikre på.
Men konklusionen var, at det var
de,” siger hun.

Et hav af workshops
Også senere har der været stort fokus på processen for at sikre ejerskabet og involvere så mange interessenter som muligt.
”Vi har holdt et hav af workshops,
og brugere og pårørendegrupper, andre borgere, politikere og de faglige
organiationer har været inviteret
til interessentmøder. Vi har haft fat
i alle lokale samarbejdsudvalg, og
samtlige medarbejdere har fået et
nyhedsbrev. Og vi har også talt med
meget med de andre forvaltninger,
for det, vi laver her os, kan jo få afledte konsekvenser hos dem,” siger
Britta Martinsen.
Det helt afgørende skridt blev
formuleringen af fem strategiske
sigtelinjer (se boks), der forelå tidligt
i processen og både er blåstemplet
politisk og drøftet i hele orga-

>>

Masterplanen

I foråret 2010 besluttede Esbjerg kommune at der skulle
udarbejdes en masterplan for Social og Tilbud, dvs. hele det
specialiserede voksenområde. Masterplanen er baseret på
fem strategiske sigtelinjer:
1.	Tidlig og koordineret indsats i forhold til at få belyst borgerens ressourcer og problemstillinger med efterfølgende
iværksættelse af relevante handlinger.
2.	Med udgangspunkt i borgerens funktionsniveau ydes der
individuel støtte til udvikling af borgerens kompetencer
med henblik på, at den enkelte borger er i stand til at føre
et liv så tæt på det almindelige som muligt, hvad angår
beskæftigelse, uddannelse, fritid og bolig.
3.	Hverdagslivet skal tilrettelægges læringsorienteret og
fremadrettet for den enkelte borger med mulighed for
overskridelse af nuværende tilbudsramme og kompetenceniveau.
4.	Via en fleksibel indsats på tværs af formelle strukturer
tilgodeses borgerens behov bedst muligt med anvendelse
af mindst mulige ressourcer.
5.	Udvikling og afprøvning af metoder i forhold til inddragelse af civilsamfundet.
Indsatserne struktureres i to såkaldte indsatsflows – ét, der
vedrører ’hjemligheden’ (dvs. bolig og fritid) og ét med fokus
på beskæftigelse.

Kilde: Præsentation af Masterplanen, Esbjerg kommune.

nyt menneskesyn, en bedre styring
og – ikke mindst – bedre resultater
for borgerne. Et centralt led er derfor
også indførelse af Resultatbaseret
Styring (RBS), der skal sikre, at der
måles på effekterne af indsatserne,
og at ressourcerne bruges hensigtsmæssigt. Indsatsen skal være tidlig,
koordineret, indviduel og – apropos
Kraftcentret – læringsorientret. Der
sigtes hele tiden efter den mindst
indgribende indsats, og målet er, at
den enkelte borger bliver i stand til
føre et et liv så tæt på det almindelige som muligt.
For at gennemføre planen i praksis er hele organisationen lagt om.
Tilbud er blevet sammenlagt og redefineret, nye ledere er kommet til,
og det er ikke mange sten, der ikke
er blevet vendt undervejs.
”Det er kæmpestort det her, det er
der vist ingen, der er i tvivl om!,” siger chefen for Social og Tilbud Britta
Martinsen og griner.
For at det også kan være en anelse kaotisk undervejs, lægger hun
ikke skjul på. Selvom projektperioden ophører formelt til sommer, regner hun med, at masterplanen først
er fuldt implemteret om et par år.
Det tager tid at vende en færge, og
derfor var noget af det første, kommunen gjorde, også at danne sig et

Indsatsflow for ’hjemligheden’. Den mest omfattende
indsats gives i de midterste ringe. Tanken er,
at borgeren hele tiden skal udvikle sig hen
imod en mindre indgribende indsats.

Særlige strukturerede
bo-tilbud – SEL §108 og 85
Træningsfællesskaber
SEL – §107, 85 og 110
Individuel støtte – SEL §§85
Samværs, aktivitets- og
læringstilbud – SEL §104
Kraftcenter – SEL §§79 og 99
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TEMA: Implementering

Fokuspunkter i implementeringen

• Forvaltningen formulerer fem strategiske sigtelinjer for den fremtidige
opgavevaretagelse i Social og Tilbud.
Sigtelinjerne vedtages politisk i januar
2011.
• Et bredt spektrum af medarbejdere og
interessenter udarbejder forandringsteorier for målgruppen af borgere.
• Kommunen udvikler en tilbudsvifte i
overensstemmelse med forandringsteorierne og sigtelinjerne.

>>

nisationen. Det var dem, der var basis, da medarbejdere og interessenter
udarbejdede forandringsteorier for
målgruppen, og de var også afgørende, da tilbudsviften blev udviklet.
Men de er også brugbare i den
nære hverdag. Måske fordi de er
tilpas korte og overskuelige, måske
fordi de faktisk bliver oplevet som
meget præcise. I al fald er det dem,
der hele tiden er rettesnoren for
Hanne B. Andersens daglige arbejde i
Kraftcentret.
”Det er dem, jeg styrer på,” fastslår hun og fortæller, at nye tiltag i
centret bliver målt på, om de lever
op til sigtelinjerne. Fx er forskellige
konkrete aktiviteter blevet ændret,
for at de skulle blive mere læringsorienterede. Og når problemerne har
banket på, har det også været sigtelinjerne, centerlederen har støttet sig
til – selvom hun gerne medgiver, at
det netop i de situationer har været
fristende søge trygheden i det gammelkendte.

Retten til at dumme sig
”Vi har haft så frygteligt travlt! Og
når det så også er svært, får man lyst
til at gå tilbage til det, man kender.
Det har virkelig været en udfordring
at blive ved med at tænke nyt samtidig med, at hverdagen skulle køre,”
siger hun.
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For at værne om arbejdsmiljøet
midt i turbulensen har Hanne B.
Andersen gjort åbenhed til en kardinaldyd.
”Vi skal kunne tale sammen om
det hele! Man har retten til at dumme sig, og vi skal sikre, at trygheden
blandt medarbejderne er så stor, at
frustrationerne får lov at komme ud.
Lederne får supervision, og vi taler
indbyrdes rigtig meget om, hvad det
er for en form for ledelse, vi vil have.
Jeg oplever, at det fungerer, men det
kræver enormt meget dialog! Det er
den eneste måde, vi kan styre på, og
det er selvfølgelig et dilemma, fordi
vi også har så travlt.”

Fra beskyttet til støttet
En af de medarbejdere, der fra
begyndelsen var overbevist om
perspektivet i masterplanen, er
socialpædagogen Lone Ellegaard
Christensen. Indtil nytår arbejdede
hun med udviklingshæmmede og
sentudviklede i Hjemmevejledningen, men i januar blev hun efter eget
ønske overført til Kraftcentret, hvor
hun har med de unge voksne mellem 18 og 27 år at gøre.
”Jeg troede på ideen!”, siger hun
straks og forklarer, at hun især
var nysgerrig på at bryde med den
traditionelle målgruppetænkning
og tage afsæt i borgerens funktionsniveau fremfor i en diagnose eller
problemstilling.
”Vi kan alle have nogle stereotyper om, hvad det fx vil sige at være
senhjerneskadet eller have en udviklingsforstyrrelse. Men i Kraftcentret

• Resultatbaseret styring (RBS) har fra
starten været tænkt ind som det værktøj, der skal holde organisationen på
rette kurs.
• It-understøttelsen styrkes via et nyt
socialfagligt it-system.
• Sidste led i processen er realiseringen
af den nye organisation (ledelsesstruktur mv.)
Kilde: Præsentation af Masterplanen,
Esbjerg kommune.

møder vi borgeren som et menneske
med særlige behov,” siger hun.
Også læringsperspktivet er helt i
tråd med, hvordan hun selv tænker.
”Den støtte, vi yder, er ikke for tid
og evighed. Før var det sådan, at hvis
du fx fik tildelt en hjemmevejleder,
så var det nærmest livsvarigt. Sådan
er det ikke mere. I dag siger vi: ’Hvad
kan gøre, at du bliver så tryg, at du
kan undvære mig, når du skal med
bussen?’ Vi skal gå fra en beskyttet
til en støttet indsats og arbejde på at
overflødiggøre os selv.”

Skaber bedre liv
Lone Ellegaard Christensen oplever,
at forbindelsen mellem hendes egen
hverdag og den store masterplan er
meget tydelig. Set fra hendes vinkel
er det dog ikke styringsværktøjer
som RBS og fine strategiplaner, der
skaber den røde tråd ned gennem
organisationen, og får tingene til at
ske. Centralt er derimod samarbejdet
med en ledelse, der er troværdig og
kan skabe gejst, synes hun. Og så skal
de nye tanker vække genklang – også fagligt – hos frontmedarbejderne.
”Det afgørende er det, der foregår ude i praksis mellem borger og
fagperson. Når jeg tror på det her, så
er det fordi, meget af det går hånd i
hånd med pædagogiske værdier. Fx
normaliseringsbestræbelserne og
hele tankegangen om den mindst
mulige indgriben. Jeg tror, det her
skaber bedre liv!” ❚❙
Af redaktør Sanne Bertram
sbe@sm.dk

Hånd om eget liv
Socialpsykiatrien i Høje
Taastrup kommune er
med i et projekt om
medicinpædagogik, og
resultaterne er for længst
nået helt ud i borgernes
hverdag. Gruppeforløb
og en medicindagbog er
nogle af redskaberne.

Fotos: Michael Daugaard

D

et er ikke psykiaterens eller
lægens krop, men din. Den sætning er hel central del i Benedikte Larsens medicindagbog.
”Når man er psykisk sårbar, så
mangler man tit selvtillid. Man tror
ikke længere på sine egne kræfter og
fornemmelser. Det virker som om, det
er nemmere at lægge al magten hos sin
psykiater eller læge,” forklarer hun, der
selv har været psykisk sårbar siden hun

var 16. Ind imellem har der været gode
perioder, hvor Benedikte blandt andet
er blevet uddannet som hjemmehjælper,
men i dag lever hun med, at hun er og
bliver psykisk sårbar.
Benedikte bor i et botilbud under
Høje Taastrup Kommune, og det seneste
år har hun været involveret i et medicinpædagogisk projekt, hvor den overordnede idé er, at psykiatriens brugere
skal få medansvar og medindflydelse på

deres egen medicin og derigennem blive
bedre til at mestere eget liv.
Den målsætning greb Benedikte
med det samme og kom med en i gruppe, som har været med til at udvikle
Høje Taastrups vinkel på medicinpædagogikken. På et lille år er ideerne
gået fra at være administrative målsætninger til at være en del af borgernes
dagligdag – takket være blandt andet
Benedikte.

>>
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Jan Vestergaard og Bendikte Larsen er begge psykisk sårbare
og aktivt engageret for at hjælpe andre i samme situation.
Jan er noget af en tusindkunstner og er ved at starte et værksted på det lokale værested, hvor brugerne kan lave lidt af
hvert under hans kyndige vejledning. Benedikte maler og har
bl.a. udsmykket forsiden på den medicindagbog, hun selv har
været med til at forme, og som på kort tid er blevet udbredt
blandt borgere i socialpsykiatrien.

>>

Medicinpædagogik og psykoedukation

CFK – Center for Folkesundhed og Kvalitetsudvikling i Region
Midtjylland gennemfører projektet Medicinpædagogik og
psykoedukation for Socialstyrelsen. Det sker i samarbejde
med kommunerne Høje Taastrup, Bornholm, Vejle, Odense,
Aarhus, Holbæk, Horsens og Slagelse.
Projektet skal medvirke til at give brugere af medicin øget
medansvar, indflydelse og kontrol over egen medicinanvendelse. Der udvikles og afprøves tre medicinpædagogiske
metoder: Den gode konsultation, gruppe-psykoedukation og
komplementære strategier.
Medicinpædagogik er et nyt felt inden for socialpsykiatrien.
Der arbejdes ud fra et recoveryperspektiv og lægges fokus på
at støtte brugeren i at anvende medicin på en måde, der giver
bedst mulige betingelser for at opnå egne mål for hans eller
hendes hverdag.
socialstyrelsen.dk/medicinpaedagogik og cfk.rm.dk
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Rygtet er gået
I dag ligger resultatet af Benediktes
engagement fremme på sofabordet i
hendes lille rækkehus, hvor hendes
farverige maleri og en smuk samling af gudestatuer fra hele verden
gør stuen til et magisk og spændende sted.
Ta’ hånd om dit liv og din medicin
står der på forsiden af det lille hæfte,
som også er prydet med et af Benediktes malerier. To hænder og en
pille – hænder, der kunne gribe efter
pillen. Eller lade være.
Hæftet er en medicindagbog,
som Benedikte over et par måneder
sidste efterår skrev sammen med
sosu-assistent Jannie Larsen. Medicin
dagbogen var på forhånd et led i
hele medicinpædagogik-ideen, men
dengang bestod den af en række papirer med spørgsmål.
”Hvis man har det psykisk skidt,
så duer det ikke at få afleveret en

stak papirer. Det er det, borgerne er
vant til, og det virker på mange både uoverskueligt og skræmmende,
forklarer Jannie om baggrunden
for, at hun og Benedikte besluttede
at lave det lille hæfte, som er overskueligt sat op og trykt på lækkert
papir.
”Vi ville bestemt ikke gå ned på
lækkerhed,” siger Jannie. De to griner til hinanden. Og der er virkelig
noget at smile af.
Medicindagbogen har på kort tid
gået sin sejrsgang blandt brugerne
i socialpsykiatrien i Høje Taastrup
Kommune. Og nu er rygtet også
nået til andre kommuner og deres
borgere. Benedikte og Jannie bruger
megen tid på at turnere rundt og
fortælle om dagbogen, som for nylig
er blevet trykt i yderligere 5000 eksemplarer.
”Det er vigtigt, at så mange som
muligt får mulighed for at få en dag-

bog. Og helst også flere, for man får jo fyldt
den på sigt,” som Benedikte siger.

”Det var fantastisk”
Jan Vestergaard er en af de borgere, der har
haft glæde af medicindagbogen. For fem
år siden fik han pludselig en psykose. Den
tidligere elektronikingeniør havde aldrig
før oplevet psykisk sygdom, og det var en
voldsom oplevelse pludselig at befinde sig
på en psykiatrisk afdeling i månedsvis.
Psykosen er han kommet over, men han
er plaget af depressioner, som betyder, at
han i dage ad gangen end ikke magter at stå
ud af sengen. Jan har derfor måttet acceptere, at han må tage medicin for at fungere.
Meget medicin, efter hans egen mening, og
det har plaget ham.
”Jeg bryder mig virkelig ikke om al den
medicin, så når jeg føler, jeg har det nogenlunde, begynder jeg at trappe ud af medicinen – og derefter får jeg det rigtigt skidt,”
fortæller Jan.
Bortset fra en kæmpestøtte fra sin kone
har Jan hidtil følt sig meget alene med sin
sygdom og sine tanker. Derfor meldte Jan
sig hurtigt, da kommunen i forbindelse
med projektet opslog et tilbud om gruppepsykoedukation, dvs. et forløb på ti gange,
hvor deltagerne delte erfaringer om deres
dagligdag og deres medicin og også delte deres tanker om et godt liv. Her var medicindagbogen været et af redskaberne.
”Det har været fantastisk,” lyder det
på nordjysk, og så er man klar over, at det
virkelig har været noget ud over det sædvanlige.
For Jan har gruppeforløbet betydet, at
han føler sig mere tilpas i sit eget liv. Nedturene er der stadig, men nu ved han, at han
ikke er alene om at have det skidt. Indblikket i andres sygdom og medicinforbrug har
samtidig fået ham til at tage en beslutning:
”Jeg vil ikke længere tænke så meget
på de piller, jeg tager, for jeg har brug for
dem. Og jeg har bestemt, at jeg ikke vil have
færre. Jeg har sagt til min læge og andre
omkring mig, at de gerne må være med til
at holde mig i kort snor, hvis jeg igen skulle
få tanken om at trappe ned, for jeg kan ikke
holde til de dyk, jeg får,” siger han.
”Det har jeg accepteret nu. Og det føles
godt, for beslutningen er min.” ❚❙
Af freelancejournalist
Mette Engell Friis

Intet uden borgerne
Borgerne har været med fra start i projekt
’Medicinpædagogik og psykoedukation’. Det giver
implementeringen en særlig gennemslagskraft.

H

un er ikke et sekund i tvivl
om, at hun lige nu har et job,
som giver mening.
”Jeg er ikke i tvivl om,
at vi laver noget vigtigt. Det er et
projekt, hvor borgerne har været
involverede fra start til slut, og det er
helt klart en væsentlig forklaring på
projektets succes,” siger Lisbeth Ørtenblad, konsulent i CFK – Center for
Folkesundhed og Kvalitetsudvikling i
Region Midtjylland.
Centret er projektansvarligt for Medicinpædagogik og psykoedukation, som
Socialstyrelsen satte i gang sidste år.
”Projektets formål er først og
fremmest at give mennesker med
en sindslidelse øget medansvar og
medindflydelse for deres medicin og
derigennem bedre betingelser for at
mestre deres eget liv,” siger Lisbeth
Ørtenblad, og fastslår samtidig, at det
ikke nødvendigvis betyder, at man
skal have mindre medicin.
”Målet er derimod at blive mere
bevidst omkring medicinen. Hvordan
virker den? Hvordan vil jeg gerne
have, den skal virke? Hvad har jeg i
det hele taget af mål for mit liv? Og
hvordan kan medicinen være med
til at støtte opnåelsen af de mål? Det
er fortsat de praktiserende lægers og
psykiaternes ansvar at kontrollere
medicinen. Men som borger skal blive
bedre til at kunne stille spørgsmål om
sin medicin og få de svar, som man
har brug for.”

Naturligt flow
'Intet om brugerne uden brugerne' er
en kendt devise i socialspsykiatrien
og i høj grad også én, man kan skrive
under på i Høje Taastrup, der er en af
de otte projektkommuner. Derfor har
der også været et naturligt flow, da
man skulle implementere tankerne
fra medicinpædagogik-projektet.

De brugere, der har haft overskud
og lyst, har siddet med i grupper for at
udvikle ideer til, hvordan man konkret kan bruge medicinpædagogik i
dagligdagen. Og når ideerne er faldet
på plads, er de blevet præsenteret på
møder, hvor andre brugere er blevet
sat ind i tankegangen – altid med
oplæg fra nogle af de borgere, der har
deltaget i udviklingsarbejdet.
”Det er aldrig sådan, at ledelsen af
socialpsykiatrien tænker tanker, som
vi så lægger ned over vores borgeres
hoveder. Vi implementerer intet, uden
borgerne er involverede fra start, så
sådan er det selvfølgelig også i dette
projekt,” siger Jane Svendsen, som er
daglig leder for to botilbud og ansvarlig for Høje Taastrups arbejde med
projektet.

Gode ambassadører
Projektperioden, som startede i 2010,
udløber til nytår. Næste step er at
evaluere de udviklede metoder for at
se, hvilken effekt de har, og er resultatet tilfredsstillende, skal metoderne
udbredes til landets samlede socialpsykiatri.
Lisbeth Ørtenblad er ikke i tvivl
om, at netop denne del af implementeringen vil gå lettere, fordi der har
været brugere involveret fra starten.
Det giver en særlig gennemslagskraft:
”Når man selv er med til at få ideerne til, hvordan livet kan blive bedre
og mere værdigt for både en selv og
andre, så er man selvsagt også mere
åben over for projektet og en god ambassadør. Der er allerede borgere, som
er ude at fortælle om deres erfaringer
til andre psykisk sårbare, personalegrupper og andre interesserede. Det
vil uden uden tvivl få stor betydning,”
vurderer Lisbeth Ørtenblad. ❚❙
Af freelancejournalist
Mette Engell Friis
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Succes gennem
fælles værdier
Samspillet mellem embedsfolk, frontmedarbejdere og politikere betød alt, da
Odense skulle implementere sin hjemløsestrategi. ”Jeg tror, hele processen har
gjort os til bedre politikere,” siger rådmand Peter Rahbæk Juel.

I

et udvalgsværelse, der ligger på
niende sal hos Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen på Tolderlundsvej i Odense, træder en ung
mand ind ad døren, mens socialudvalget holder sit faste møde.
Han er det synlige bevis på, at alle
lige fra politikere over embedsværket til frontmedarbejdere har kørt
et tæt samarbejde for at nye metoder
og arbejdsgange har kunnet implementeres med succes i kommunen.
Den unge mand er blevet inviteret for at fortælle sin historie. Han
forklarer, at han nu bor i egen bolig
og er i fuld gang med en uddannelse.
Før var han en udsat ung mand
uden mod på fremtiden.
”Det var helt vildt at høre hans
transformation. Han er helt ude af
vores system, og vi fik syn for sagen
– at det, vi har gjort, er rigtigt. Jeg
tror, hele processen har gjort os til
bedre politikere,” fortæller en begejstret Peter Rahbæk Juel, rådmand for
Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen i Odense.
Episoden er samtidig et billede på,
hvordan kommunens embedsværk,
frontpersonale og politikere konstant
holder hinanden orienteret om implementeringen og succesraten på hjemløsestrategiens Housing First-projekt.

Recovery for hjemløse
Odense kommune forpligtede sig i
2010 til at være med i den nationale
hjemløsestrategi, der bl.a. skal hjælpe de mest udsatte borgere med at
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komme væk fra gaden og ind i egen
bolig med styr på eget liv. Strategien,
der er en aftale mellem Social- og
Integrationsministeriet og satspuljepartierne, forpligter kommunen til
at arbejde med nogle bestemte metoder og sætte mål for indsatsen.
”Det var en enorm udfordring,
der krævede en tilpasning på alle niveauer,” understreger rådmand Peter
Rahbæk Juel.
Den nationale hjemløsestrategi
tager afsæt i metoder udviklet i New
York. Metoderne har et recovery-perspektiv og har ifølge udenlandske effektstudier vist sig at kunne hjælpe
op til 80-85 % af de hjemløse ud af
hjemløsheden. Den bærende tanke
er princippet om Housing First, dvs.
at der tidligt sættes ind for at finde
en boligløsning. Samtidig med at boligsistationen løses, ydes en intensiv
social og individuel støtte.
For Odense har Housing First indebåret nye arbejdsgange. Kommunen
forsøger nu at ”træne borgeren tilbage
i eget liv,” som det udtrykkes. Tidligere
pressede kommunen ikke på, som
den gør nu, med at få hjemløse ud af
herbergerne og ind i egen bolig, hvor
de lærer at få styr på egen økonomi,
måltider og netværk. Der var derfor
lagt op til en større forandring, som
har krævet et intensivt samarbejde
med alle involverede på området.

Kreipke, der er chefkonsulent og
projektleder for hjemløseplanen. For
det var vigtigt at udvalget vidste,
hvad de sagde ja til:
”Det handler meget enkelt om
at give en fælles platform. Det er
jo ret vigtigt, at politikerne kan se
projektet i sin helhed. Ligesom de
skal kunne se mulighederne rent
økonomisk: At det også på sigt – hvis
metoderne, som afprøves, viser sig
effektfulde – kan betale sig at implementere,” fortæller chefkonsulent
og projektleder Helle Kreipke.
”Vi fremlagde metoderne for
socialudvalget, og jeg tror, at netop
de metoder og værdierne bag dem
gav mening for alle. Housing First
og metoderne er så løbende blevet
afprøvet. Og da vi kunne se, det
begyndte at give effekt både på
måltallene og hos borgerne, var det
vigtigt at orientere på alle niveauer
i organisationen og ikke mindst til
socialudvalget”.
Det er også vigtigt at have en
plan for, hvad der skal ske, når projektet udløber, og projektpengene
ophører. Kort sagt, hvordan de virksomme metoder skal videreføres i
driften. Her har kommunen valgt
at satse meget på efteruddannelse af
både ledere og medarbejdere, så man
fagligt gearer sig til den nye virkelighed og de nye måder at arbejde på.

En fælles platform
Helt fra projektstart blev socialudvalget klædt godt på af Helle

Klar til røde ører
Både inden socialudvalget sagde ja
og i selve implementeringsfasen

Housing First i Odense

Alt skal falde i hak
At få en fælles værdi-og vidensplatform i en organisation er ikke noget,

der lykkes på én dag. Heller
ikke selvom politikerne og
embedsværket har skabt
et fælles afsæt. For alle,
der er involveret, skal
forstå hvorfor og baggrunden. Det essentielle
er derfor at sætte ord på
og gentage dem igen og
igen, så værdierne når hele
vejen rundt i systemet, dvs.
både til politikerne, til sagsbehandlerne, frontmedarbejderne og borgerne. Her er tålmod og
tid vigtige faktorer.
Direktør Peter Pietras og rådmand
Peter Rahbæk Juel ser også den fælles
værdiplatform som en udfordring,
der krævede tid – og måske endda
mere tid end ellers, fordi kommunen
også valgte at bruge metoderne fra
Housing First på udsatte unge, der ikke nødvendigvis var hjemløse, men
som via den intensive sociale støtte
kunne sluses ud af fx botilbud:
”Der var en naturlig nervøsitet i
organisationen, fordi der samtidig
blev skåret nogle ledelsesniveauer
væk, og nye elementer skulle prøves
af. Men vi fik skabt en dialog på
tværs i forvaltningen, og der opstod
en tro på, at det kunne lykkes,” siger
Peter Pietras.
Rådmand Peter Rahbæk Juel supplerer:
”Alle skulle rykke ud af deres
komfortzone. Borgeren, frontmedarbejderen, socialrådgiveren osv. Det er
svært at ændre på, og det tager tid at

Projektperioden udløber i år, men arbejdet fortsætter med
midler fra det eksisterende driftsbudget.
Ifølge chefkonsulent Helle Kreipke har projektet indtil nu:
• reduceret antallet af borgere, der lever på gaden, fra 34 til
seks personer.
• rereduceret antallet af unge, der bor på forsorgshjem, med
62 %.
• ført til,at ingen af kommunens egne borgere per september
2012 opholder sig på forsorgshjem i over 120 dage.
• reduceret antallet af borgere som udskrives til hjemløshed
fra sygehuse og fængsler
Der opgøres også tal for de langsigtede effekter, fx for hvor
mange af de hjemløse som boligplaceres med støtte og forbliver i boligen.

komme ud af sin det-plejer-vi-at-gøreterminologi. Man kan ikke tage en
top down-beslutning, og derfor har
der været rum til processnak leder
og medarbejder imellem. Det vigtige er og har været, at der på intet
tidspunkt har hersket tvivl om den
kurs, vi har sat. Alle har vidst, hvor vi
skulle hen. I det her tilfælde, at den
udsatte borger skulle i centrum.”
”Jeg ville lyve, hvis jeg sagde, at
alle var begejstrede i starten. Der var
skeptiske miner, for ændringerne
var omfattende, men nu er folk
stolte over, at det lykkes, og at de er
med til at ændre hverdagen blandt
udsatte borgere til det bedre.” ❚❙
Af journalist Helene Bøgvad
heb@sm.dk
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gjaldt gjaldt
det for embedsfolkene
om at støtte op
om processen.
Det fortæller
direktøren for
forvaltningen,
Peter Pietras:
”Det aller-, allervigtigste som
embedsmand er at kunne lytte.
Opfange de politiske signaler og
fornemme, hvad der sker i det omkringliggende samfund,” siger han.
”Vi kan som embedsværk ikke
stå alene, og heldigvis har vi et tillidsfuldt samspil med politikerne.
Det er noget, man skal være meget
glad for, når det er der, og man skal
være opmærksom på, at der skal
tages vare på det hele tiden. Troværdighed er væsentligt. Hvis man som
embedsværk lover politikerne noget,
så skal man være ærlig. Virker noget
ikke, så skal man være ærlig. Man
skal være klar til at få røde ører og
tage evt. udfordringer up front,” siger Peter Pietras.
Han har desuden efteruddannet sine medarbejdere i at bruge et
procesværktøj. Det klæder dem på
til at vide, hvilke processer man kan
sætte i værk, når der skal forandres
i en arbejdsgang og tilføres en ny
metode.

Odense kommune er med i den nationale hjemløsestrategi
og har modtaget satspuljemidler til implementeringen i perioden 2010-2012. Hjemløsestrategien hviler på evidensbaserede metoder. Den bærende tanke er princippet om Housing
First, dvs. at der tidligt sættes ind for at finde en boligløsning
og samtidig ydes en intensiv støtte.

TEMA: Implementering

Det virker nok
ikke hos os
Selvfølgelig er der forskel på kommuner. Men man kan godt implementere
en indsats, der er udviklet et andet sted. Det kræver blot lidt ekstra.

M

an hører ofte indvendingen, at indsatser
der er udviklet et sted,
ikke kan overføres til
et andet. Ofte synes vi, at vi er helt
unikke og har organiseret os på en
særlig måde, som betyder, at vi ikke
helt kan bruge de andres erfaringer.

Reelle forskelle
Men ofte er forskellene ikke så store,
som vi går rundt og tror. Eksempelvis findes der danske undersøgelser,
der viser, at der på beskæftigelsesområdet er større forskelle i praksis
inden for kommunerne end på
tværs af dem (May & Winter, 2007).
Helt overordnet skyldes vores
forbehold formentligt, at vi som
mennesker naturligt har et større
ejerskab til indsatser, vi selv har været med til at udvikle, end indsatser
vi skal overtage fra andre.
Derudover er der selvfølgelig
reelle forskelle i kontekster. Både
de bredere samfundsmæssige og de
rent organisatoriske. Eksempelvis

fagligt
indspark
Af chefkonsulent Bo Jensen bje@socialstyrelsen.dk
Bo Jensen er uddannet cand.scient.pol og er teamleder i Metodeenheden, Socialstyrelsen. Hans primære arbejdsområder er rådgivning vedrørende planlægning og implementering af projekter.
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kan man på prostitutionsområdet
ikke uden videre implementere
indsatser fra USA. Det skyldes bl.a. at
prostitution i USA er ulovligt de fleste steder. Incitamentsstrukturerne
for at modtage indsatsen er derfor
vidt forskellige fra den danske kontekst, hvor prostitution er lovlig.
Samtidig er der selvfølgelig organisatoriske forskelle (forstået bredt)
mellem landets kommuner, der gør,
at indsatser, der virker på Ærø, nogle
gange skal tilpasses, før de virker i
København.
Men forskelle i kontekst er ikke
det samme som, at indsatser ikke
kan overføres fra et sted til et andet.
Det betyder blot, at vi skal finde
en balance mellem tilpasning og det,
der kaldes fidelitet: Det vil sige, at vi
skal være tro mod de dele af indsatsen, vi forventer fører til de ønskede
resultater, mens vi tilpasser de dele,
der gør, at indsatsen kan passe ind i
vores organisation Det kræver, at vi
har en god beskrivelse af indsatsen
(fx en forandringsteori), så vi ved
hvilke dele, der er centrale, og hvilke
dele vi kan tilpasse. Og selv der er
det selvfølgelig ikke en nem øvelse.
Men hvad skal der så til?

Motivation og ledelse
Når man vil implementere en indsats, der er udviklet af andre, så
kræver det, at der er taget stilling
til, hvilket problem der skal løses og
hvorfor. Hvis ikke der er en bræn-
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dende platform – dvs. hvis problemet
ikke opleves som påtrængende nok –
vil der heller ikke være den tilstrækkelige motivation til at iværksætte
en forandring.
Derudover kan det ikke understreges nok, at man altid skal have et
vedvarende og fokuseret blik på implementeringen af indsatsen. Selv de
bedste indsatser giver ingen effekt
for borgeren, hvis de ikke er implementeret ordentligt, og det kræver,
at en række forudsætninger til stede:
En af de allervæsentligste er, at
der altid skal være ledelsesmæssigt
fokus på implementeringen – ikke
kun for at sætte processen i gang,
men i lige så høj grad for at følge den
til dørs. Selv de største ildsjæle brænder ud, hvis ikke de har opbakning
fra deres ledelse. Samtidig skal der
være lavet en plan for implementeringen, der er både realistisk og
tydelig i forhold til den opgave, man
står over for.

Praktikerne er indsatsen
Det sociale område er kendetegnet
ved, at ”praktikerne er indsatsen,”
som den amerikanske implementeringsekspert Dean Fixsen har

Litteratur

May, P. & S. Winter: “Politicians, Managers,
and Street-Level Bureaucrats, Influences
on Policy Implementation", Journal of Public Administration Research and Theory.
Advance Access Published October 25, 2007
Kotter, J.: Hvorfor forandringer mislykkes,
Børsens Forum A/S, 2000.
Fixsen, D. m.fl.: Implementation Research:
A Synthesis of the Literature, University of
South Florida, 2005.
Gearing R. m.fl.: Major ingredients of
fidelity: A review and scientific guide to
improving quality of intervention research
implementation, Clinical Psychology Review 31, 2011.
Winter, S. C. & V. L. Nielsen: Implementering
af politik, Hans Reitzels Forlag, 2008.

udtrykt det. Om det er stofmisbrugsbehandling, behandling af senfølger
af seksuelle overgreb eller en helt
tredje problemstilling, så vil den
vigtigste og mest centrale del af
indsatsen være de mennesker, der
udfører den.
Så meget desto vigtigere er det, at
man i implementeringen ikke blot
får sat det rigtige hold, men også
at det hold hele tiden får støtte og
kompetenceudvikling. Det er langt
fra nok at sende folk på uddannelse.
De skal løbende have feedback og
mulighed for at reflektere over og
tilpasse deres praksis, så den understøtter de mål, man vil nå.
Samtidig er det vigtigt, at man
får gearet organisationen til både at
undersøge og understøtte, hvordan
indsatsen virker. Gennem monitorering må man løbende følge med i,
hvordan det går med implementeringen og derefter lave de tilpasninger, der er behov for. Det gælder både
for den indsats, der sættes i værk, og
i forhold til de samarbejdspartnere,
der er omkring borgeren.

Ting tager tid
Sidst, men ikke mindst kræver implementering tid og tålmodighed.
Implementeringsprocesser er lange,
og der vil uundgåeligt være vanskeligheder undervejs. Man kan derfor
heller ikke forvente, at de ønskede
resultater opnås fra dag ét. Det tager
typisk to-fire år fra en større proces
sættes i værk, til man kan sige, at
indsatsen er implementeret ordentligt.
Udfordringer er der altså nok
af. Implementering kan være krævende, og det gælder ikke mindst,
når det drejer sig om indsatser, der
er udviklet af andre. Men umuligt
er det ikke. Det kræver blot grundig
planlægning, balance mellem troskab over for metoden og lokal tilpasning og en målrettet understøttelse af processen. Og så en accept af,
at det tager tid, før man kan høste
frugterne af arbejdet. ❚❙
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Køreplan

for godt samarbejde
Implementering på tværs
af sektorer kan tage tid.
Lang tid. Samarbejdet
mellem kriminalforsorg
og kommuner har i årevis
været præget af store
udfordringer, men nu
vejrer begge parter
morgenluft. 47 kommuner har i dag en
samarbejdsaftale med
kriminalforsorgen, og
mange flere er på vej.

”

Målet er 98!”
Det er frivilligt, om
landets knap hundrede
kommuner vil indgå en
samarbejdsaftale med kriminalforsorgen for at sikre en lempeligere
overgang for de borgere, der går fra
fængsel til frihed. Men for socialfaglig konsulent Jan Førde, Direktoratet
for Kriminalforsorgen, er der ikke
tvivl om, at aftalerne er afgørende
for at skabe det gode tværsektorielle
samarbejde, der gerne skulle føre
til, at ingen borger løslades, uden
kommunen har fat, hvor fængslet
slipper.
”Vi er rigtig godt på vej! Foreløbig
er der indgået aftaler med 47 kom-
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muner, og yderligere 39 kommuner
er undervejs,” fortæller han.

Køreplanen
Det omfattende projekt hedder God
løsladelse, og det er nøjagtig, hvad
det handler om: Det er ikke mange
indsatte, der forlader fængslet med
et fast job på hånden – sunde, raske,
clean og parat til at genoptage et
roligt familieliv. De fleste er kendt
af det kommunale system, inden de
ryger ind. Og de fleste har også brug
for støtte, når de kommer ud.
Et velfungerende samarbejde
mellem kommuner og kriminalforsorg er derfor helt centralt, og det er
netop det, de samarbejdsaftaler, som
nu falder på plads i en lind strøm,
skal sikre. Men faktisk starter historien længere tilbage end som så.
Allerede i 1998 udsendte Socialministeriet et sæt Vejledende
retningslinjer for samarbejde mellem de
sociale myndigheder og kriminalforsorgens institutioner og afdelinger for at
sikre en koordineret indsats mellem
parterne. Men der kan være langt
fra papir til praksis, og en senere undersøgelse pegede på, at samarbejdet
haltede – trods alle gode viljer. Det
førte i 2006 til et pilotprojekt. Fem
kommuner og tre fængsler var med
til metodeudviklingen, og i 2009
kunne Socialstyrelsen udsende den
afsluttende rapport. Den fastslog,
at det primære problem var ikke

manglende lovgivning, men en
utilstrækkelig implementering, og
angav et metodisk værktøj, Køreplan
for god løsladelse, der skulle rette op
på problemerne.
”Køreplanen rummer for så vidt
ikke noget nyt, men er en systematisering af eksisterende regler og
retningslinjer,” siger Jan Førde og
forklarer, hvordan køreplanen trin
for trin viser slagets gang for den
omfattende sagsbehandling, der
skal foregå på tværs af instanser fra
en borger bliver indsat i fængslet, til
han eller hun er fri igen.

Komplekse systemer
Men køreplanen fungerer selvsagt
kun, hvis den bliver fulgt, og her er
samarbejdsaftalerne redskabet, der
skal forankre metoden lokalt. Aftalerne er alle kommet i land inden for
de sidste par år, og når man ser på de
store og forgrenede systemer, både
kommunerne og kriminalforsorgen
repræsenterer, får man en fornemmelse af kompleksitetsgraden:
Ud over direktoratet omfatter
kriminalforsorgen arresthuse, åbne
og lukkede fængsler, de såkaldte
pensioner og det, der kaldes KIF –
Kriminalforsorgeren i Frihed, der
bl.a. fører tilsyn med prøveløsladte.
Og kommunerne er som bekendt
mere end rådhuset. En borger, der
løslades, har måske brug for kontakt
med både jobcenter, socialforvalt-
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Den gode løsladelse

God løsladelse er en køreplan, der
viser den omfattende sagsgang trin
for trin, fra en borger sættes ind, til
han eller hun løslades. Køreplanen
involverer både kommuner og kriminalforsorg.
Køreplanen er udviklet som led i et
pilotprojekt, der løb 2006-2008. Socialstyrelsen havde projektledelsen.
Projektets formål var at støtte implementeringen af den lovgivningsmæssige forpligtelse for kommuner og
kriminalforsorgen til at koordinere
borgerens handleplan.
Den enkelte kommune kan vælge at
indgå en frivillig samarbejdsaftale
med kriminalforsorgen for at sikre den
lokale forankring af køreplanen.
socialstyrelsen.dk
kriminalforsorgen.dk

ning og misbrugsbehandlingscenter. Oven i kommer, at en københavner sagtens kan afsone i Jylland
og omvendt. Principielt kan ethvert
fængsel altså skulle samarbejde med
alle 98 kommuner og vice versa – og
ikke mindst det er en stor udfordring, lyder det fra Statsfængslet i
Sønder Omme, der har været med i
processen siden pilotfasen.
”Vi har 195 indsatte, der kommer
fra det meste af Danmark, og det er
en jungle at finde rundt i de mange
kommunale systemer,” siger behandlings- og socialfaglig konsulent
Helle Riisberg.

Kend hinanden
Juridisk er der ikke så meget at
rafle om. Når borgeren løslades,
skal hjemkommunen tage over. En
typisk udfordring er til gengæld,
at kommunen bliver involveret for
sent i løsladelsen. Årsagen kan være
den banale, at fængslet ikke ved,
hvem og hvor mange i kommunen

de egentlig skal kontakte om hvad.
Et lavpaktisk, men helt centralt
element i samarbejdsaftalerne er
derfor navne, telefonnumre og
mailadresser på de relevante personer i de enkelte kommuner.
”Vores klientel udgør en forsvindende lille del af de borgere, kommunerne har kontakt med. Derfor
kan de nemt blive lidt væk i systemerne,” siger Helle Riisberg, der har
store forventninger til, at samarbejdet bliver smidigere fremover.
”Vi kan mærke, at bare det, at
samarbejdsaftalerne bliver lavet, betyder, at der kommer mere fokus på
området i kommunerne,” siger hun.
Også direktoratet fremhæver,
hvor afgørende dialogen er. Kriminalforsorgen og kommunerne
arbejder i hverdagen på forskelligt grundlag, men i samarbejdet
omkring den løsladte skal de gerne
mødes frem for at tørne sammen –
og det kræver viden om hinanden,
pointerer Jan Førde.
”Det er rigtig vigtigt, at man har
et kendskab til hinandens systemer
og de muligheder og begræsninger,
de rummer. Det gælder både lovgivningsmæssigt og organisatorisk,”
siger han.

København forenkler
En af de kommuner, der har lagt sig
i selen for at forenkle forretningsgangen, er København. I hovedsagen vil der fremover kun være én
indgang til socialforvaltningen for
de borgere, der er på vej tilbage til
normalsamfundet.
”Vi håber, det giver pote!”, siger
projektleder Louise Gielov Olsen.
”Vi er jo den største og mest komplekse kommune, og alternativet
ville være, at vi skulle opremse 15
enheder i samarbejdsaftalen, alt
efter hvor borgeren hører til geografisk, og om borgeren har et boligproblem, skal i misbrugsbehandling

osv. Det er for meget! Derfor har vi
besluttet, at alle henvendelser fra
kriminalforsorgen skal til socialforvaltningens modtagelsescenter på
Vesterbro, og så sørger de for, at borgeren kommer videre i systemet,”
forklarer Louise Gielov Olsen.
Forudsætningen for at det kan
fungere, er dog, siger hun, at kriminalforsorgen har sørget for en fyldig
følgeskrivelse, der beskriver borgerens situation og støttebehov.
”Det er jo dem, der kender borgeren bedst,” siger projektlederen
og tilføjer, at det allerbedste er, hvis
parterne også kan nå at holde et
møde i den enkelte borgers sag ca.
tre måneder før løsladelsen.

Et langt sejt træk
Sammen med sine kolleger fra statsfængslet i Sønder Omme har Helle
Riisberg været med siden pilotprojektet startede for seks år siden
og har derfor taget alle de op- og
nedture med, der så at sige er uundgåelige i så stort et projekt.
”Vi er der for én ting: For borgernes skyld. Vi skal gøre arbejdet
omkring borgerne bedre. Det er
vigtigt at holde fokus på det – ellers
kan man godt komme til at pege
fingre af hinandens systemer! Vi
må tro på, at vi alle gerne vil gøre
tingene bedst muligt,” fastslår Helle
Riisberg.
Også Københavns kommune har
været med siden den spæde begyndelse i 2007.
”Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at det rykker, og der sker
noget. Men det sker ikke fra den ene
dag til den anden. Det er et lang sejt
træk, og det er vigtigt at huske for at
bevare gejsten,” siger projektlederen
Louise Gielov Olsen. ❚❙
Af redaktør Sanne Bertram
sbe@sm.dk
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Hvordan sikrer vi en
Foto: Peter Elmholt, Ove Smedegaard med flere.

Socialchef Niels Danstrup,
Fredericia kommune
Inddragelse, uddannelse og tryghed
Der skal tænkes nyt, hvis vi skal tilbyde de udsatte borgere indsatser med høj faglighed i en tid, hvor opgaverne øges, og økonomien samtidig er under pres. Fredericia kommune var tidligt
ude med planen En ny vej. På udsatteområdet har det betydet en
hel ny organisering: Alkohol- og narkobehandling, socialpsykiatri, væresteder, § 85-indsatser, SKP’er mv. er sammenlagt til én afdeling, suppleret med en
ny omsorgsafdeling og oprettelsen af et misbrugspsykiatrisk team. Samtidig har vi indført
nye metoder og arbejdsgange.
I implementeringen har vi været meget opmærksomme på at give anerkendelse af de afdelinger, der er kommet til, så de ikke har følt sig underlegne. En lang række arbejdsgrupper har
arbejdet med indholdet i den fælles struktur, så alle har kunnet tage ejerskab og følt sig inddraget. Vi har etableret fælles kurser og temadage samt ensartet supervision. Og endelig har
vi givet jobgaranti i den store omlægning, hvilket har skabt tryghed blandt medarbejderne til
at indgå i processen.

Q&A

effektiv implementering?

Professor Vibeke Lehmann Nielsen,
Aarhus Universitet
Fokus på frontmedarbejdere
Fra forskningen ved vi, at frontliniemedarbejderne spiller en væsentlig rolle i implementeringen af
offentlig politik og nye initiativer.
Nogle vil gå så langt som til at sige,
at de er de virkelige politiske beslutningstagere, eftersom det er dem, der – som sidste led i implementeringskæden – afleverer den offentlige politik til borgerne.
Som sidste led i kæden udfylder de nemlig det handlings- og
fortolkningsrum, der altid er, idet ingen politik og intet initiativ
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kan definere de nye regler og procedurer helt ned i detaljen. Derfor
bliver frontliniemedarbejdernes vilje og evne til at ændre praksis –
dvs. deres tilslutning, forståelse, motivation, viden og kompetencer
– meget væsentlige i spørgsmålet om effektiv implementering.
Endvidere ved vi, at netop ledelse – herunder stabilitet og troværdighed i ledelse – er en helt central faktor i skabelsen af medarbejderes vilje og evne til at ændre praksis.

Formand for Dansk
Socialrådgiverforening
Bettina Post

Formand for Rådet for
Socialt Udsatte Jann Sjursen
Mennesket skal i centrum

Skab plads i
hverdagen

”På socialkontoret kan man komme ind og se hele sit liv
blive til paragraffer, kasser og handleplaner. Men én selv
kan de ikke få øje på”.
Det kan man høre fra de mennesker, som ellers skulle
drage nytte af sagsbehandlernes socialfaglige kompetencer. Alt for mange indsatser går galt, når det er borgeren,
der skal passe til tilbuddet. Selv når professionelle konsulenter står for implementeringen, er den dømt til at
mislykkes, hvis det blot er en stangvare, som borgeren
skal passe ind i.
Den sociale lovgivning giver gode og fleksible muligheder for tilbud, der tager udgangspunkt i den enkelte
borgers behov og motivation. De udnyttes alt for
sjældent. Førtidspensionsreformens ressourceforløb kan blive et nybrud i
hjælpen til udsatte borgere,
hvis hensigten om at give
borgeren medejerskab for
indsatsen omsættes til
virkelighed – det bliver en
kæmpeudfordring!

Det er en kendt udfordring at implementere
ny viden i det praktiske
sociale arbejde. Den
dominerende årsag til
det er, at dagligdagens
opgaveløsning fylder
ekstremt meget og fortrænger ønsket om at sikre både faglig udvikling og
medarbejdermæssig opkvalificering. Dertil betyder
den trængte økonomiske virkelighed, at det er vanskeligt for medarbejderne at få bevilget den efteruddannelse, som kan tilføre afdelingen eller forvaltningen ny viden.
Skal implementeringen af nye arbejdsmåder sikres,
skal dette gøres til en lige så legitim og vigtig del af
den daglige opgaveløsning som at sikre ‘kerneydelsen’
i det sociale arbejde. Det kan fx ske ved, at der skabes
faste rutiner for opkvalificering, tilegnelse af forskningsresultater og faglig refleksion af enhver slags.
Prioriteringen kræver, at dette fokus dagsordensættes både lokalt og landspolitisk, når mål og midler
for det sociale arbejde besluttes.

Borgmester Iver Enevoldsen (V),
Ringkjøbing-Skjern kommune
Et effektivt styringssystem
Det handler om et effektivt styringssystem, der sikrer, at
byrådets politiske udmeldinger omsættes til handling ud
i yderste led. Der er tale om noget så trivielt og svært som
vedholdende, administrative processer, der tillader byrådet
at sætte den nødvendige retning gennem politiske målsætninger og pejlemærker.
I Ringkøbing-Skjern er det blandt andet eksemplificeret
ved frivillig-indsatsten på udsatteområdet. Indsatsen begyndte som et pejlemærke udformet af byrådet, og nu har

hver enkelt leder på området initiativer, der alle inddrager frivillige som et ekstra element.
Et andet eksempel er byrådets målsætning om en tidlig
og forebyggende indsats. Her har det socialpsykiatriske
center Rosengården gennem en målrettet indsats ændret
beboernes ryge-, kost- og motionsvaner. Og det er sket i forhold til en brugergruppe, der i forvejen er udsatte, og som
derfor traditionelt har været svære at nå.
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At lede en

forandring
Det kræver sin leder at implementere nye metoder og arbejdsgange.
For forandringer vil ofte møde modstand, og det er helt naturligt, siger
professor Steen Hildebrandt, der er ekspert i ledelse. Fokuser på
meningen, vær klar og vær ærlig, lyder hans råd.

”

Det er jo det sværeste af
alt: At omsætte noget til
virkelighed!”, kommer
det prompte fra Steen
Hildebrandt, da Social Fokus spørger,
hvorfor det er tilsyneladende ofte
er så svært at implementere en ny
metode, nye arbejdsgange eller på
anden vis skabe forandring i en organisation.
Hildebrandt er professor i organisations- og ledelsesteori på Aarhus
Universitet og blev i 1976 ph.d. på en
afhandling om implementering af
styringsmodeller. De sidste mange år
har han beskæftiget sig indgående
med forandringsledelse, og her kan
det næppe skorte på empiri, for
forandringer er for længst blevet
hverdagskost i mange menneskers
arbejdsliv.

Angsten for forandring
Alligevel har mange ledere og projektansvarlige fomodentlig oplevet,
at implementeringsprocesser kan
være tunge. Selvom forandringer
er almindelige, er vi ikke nødvendigvis gode til at håndtere dem, og
det er helt naturligt, mener Steen
Hildebrandt. For de fleste mennesker
rummer forandringer nemlig et element af noget angstprovokerende,
især hvis der er tale om forandringer, de ikke selv har valgt.
”Menneskets hjerner er indrettet på, at når der sker noget i vores
omgivelser, så skal vi være opmærk20 social fokus udsat

somme. Så er vi på dupperne og parat til kamp eller flugt. Det er en helt
normal menneskelig reaktion, at når
der sker noget, der kan opleves som
en trussel, så er jeg i en forsvars- og
vågenhedsposition,” fortæller Steen
Hildebrandt.
Han opfordrer derfor til, at ledere og andre, der har ansvar for at
gennemføre forandringer, tænker
ordentligt igennem, hvad konsekvenserne er for medarbejderne. Der
skal naturligvis tages hånd om alle
de rationelle aspekter – organisering, økonomi, faglighed osv. – men
det er mindst lige så vigtigt at have
blik for de følelsesmæssige aspekter
af processerne.
”Så lederens menneskelige egenskaber er vigtige, man må have
empati! Hvis man ikke er i stand til
at forstå, hvordan andre mennesker
kan reagere, fordi de skal flytte kontor, have nye kolleger eller arbejde
på nye måder, så er man heller ikke i
stand til at kommunikere med dem,”
siger han.

Væk med fedteriet
Men også ledere kan være forandringstrætte, især hvis der er tale
om en opgave, der er pålagt ovenfra,
og som lederen måske ikke rigtig
brænder for. I en sådan situation kan
det være fristende åbent at distancere sig fra de nye tiltag højere oppe
i systemet. Men det dur bare ikke,
siger Hildebrandt, for så ødelægger

man sit eget ledelsesgrundlag. Man
er nødt til at gå ind for sagen.
”Hvis lederen skal have succes
med en forandring, så skal hun eller
han selv forholde sig positivt over
for projektet. Hvis lederen signalerer
resignation eller negativitet, så er
sagen allerede halvt tabt. Man må
vise, at man ved, hvad man vil med
projektet og hvorfor. Og det skal
kommunikeres klart og med personlig integritet – det vil sige, at det
skal fremstå som noget, lederen selv
står inde for – selvom det er en pålagt
opgave.”
Klar kommunikation er altså et
helt centralt aspekt i forandringsledelse, og det gælder også, når der
skal tages stilling til, om medarbejderne skal involveres i beslutningsprocesserne undervejs, eller om de
nye tiltag skal serveres som en færdig pakke. Ifølge Steen Hildebrandt
er begge dele er fuldt ud acceptable,
også for medarbejderne. Fedteriet
midt imellem går til gengæld ikke:
”Hvis man vil involvere mennesker, så skal man ville det reelt. Man
skal være ærlig! Skal man som leder
have mulighed for at lede, så skal
man være én, man kan have tillid
til. Der skal være rene linjer. Og det
betyder, at man skal sige det, som
det er, hvis beslutningerne er truffet
på forhånd,” siger han og bemærker,
at der er mange ledere, der laver en
falsk involvering af deres medarbejdere.

Foto: Morten Holtum

”Så laver lederen høringsrunde og
siger ’min dør er altid åben’, men lige
meget hvad man siger som medarbejder, så har det ingen effekt.”

Ton rent flag
Steen Hildebrandt mener, at der i
disse år er særligt pres på lederne i
den offentlige sektor, fordi de ofte
bliver pålagt at gennemføre besparelser – enten direkte i form af
regulære nedskæringer eller mere
indirekte i form af nye tiltag, der på
lidt længere sigt skal føre til lavere
omkostninger. Det kan være svært
at stå på mål for, men der er ingen
vej uden om, understreger han.
Lederen må enten gå ind i det, eller –
hvis han eller hun er reelt bekymret
for fagligheden – gå til sin ledelse

”

de ansatte i stikken. Folk er jo ikke
dumme, og siger man tingene ærligt
som politiker, bliver det meget nemmere at håndtere for de operationelle systemer.”

Forklar meningen
Det har længe været populært at
omdøbe problemer til udfordringer,
og hver anden jobannonce efterlyser
medarbejdere, der ser muligheder
frem for begrænsninger. Det er dog
ikke en sprogbrug, Hildebrandt går
voldsomt i brechen for.
”Som medarbejder kan man nok
blive lidt træt,” kommenterer han.
”Jeg tror hellere, jeg vil fokusere
på meningen, for det, vi oplever som
meningsfuldt, har vi altid lettere
ved at engagere os i: ’Ja, meningen er,
at vi skal spare’. Eller:
’Meningen er, at vi skal
gøre tingene bedre.’
Igen: Stikordet er ærlighed! Man må kalde
en spade for en spade,”
siger Steen Hildebrandt
og opsummerer tre af
samtalens – og forandringsledelsens – nøgleord:
”Klarhed, ærlighed,
meningsfuldhed – det
skal man kunne kommunikere som leder!
Man skal vise, hvor der
er risici, og hvor er der muligheder,
så man kan overskue tingene som
medarbejder,” siger han og tilføjer:
”Men i øvrigt findes der ingen
formler. Ledelse handler om menneskers følelser, handlinger, holdninger og tanker. Det er det, der gør
ledelse til noget specielt: Det handler
om mennesker, ikke om maskiner
eller systemer. Og mennesker er
komplicerede!” ❚❙

Steen Hildebrandt er cand.
merc. og ph.d. på en afhandling
om implementering af styringsmodeller. Han er professor i
organisations- og ledelsesteori
på Aarhus Universitet og partner i rådgivningsvirksomheden
Hildebrandt & Brandi A/S. Forfatterskabet er omfattende og
rummer bl.a. titler om ledelseskommunikation, forandringsledelse, bæredygtig ledelse og
teori u.

Det er en helt normal
menneskelig reaktion,
at når der sker noget, der
kan opleves som en trussel, så er jeg i en forsvarsog vågenhedsposition.”
med risiko for at gøre sig upopulær.
Bedst er det under alle omstændigheder at tone rent flag, og det er
også den anbefaling, Hildebrandt vil
give den politiske ledelse rundt om i
kommunerne.
”De fleste kan regne ud, at hvis
man sparer 10 %, så får man altså
ikke det samme som før. Og hvis
det er sådan, det hænger sammen,
må man som borgmester, udvalgsformand eller kommunalbestyrelse
være ærlig og sige: ’Vi er i gang med
at reducere velfærdens omfang og
kvalitet.’ Det skal kommunikeres,
ellers lader man både borgerne og

Af redaktør Sanne Bertram
sbe@sm.dk
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Banalt og ikke-banalt
Behovet for implementeringsforskning
I en tid, hvor der er meget fokus på kvalitet og effekt af ydelser og indsatser, har
forskningen også en særlig udfordring. Den bør nemlig integrere implementerings- og effektstudier. Det skriver Niels Ploug og Jørgen Søndergaard, begge SFI, i
artiklen Hvorfor er der brug for implementeringsforskning.
Ifølge de to forskere er det banalt, at effekten af en politik afhænger af, hvad
der rent faktisk tilbydes, kræves eller gennemføres i forhold til den enkelte borger. Derimod er det ikke banalt at udvikle metoder og data, der kan fange den
heterogenitet, der karakteriserer både modtagerne og adfærden hos frontmedarbejderne. Og ”det er i dette krydsfelt af heterogenitet på mikroplanet, en politiks
effekter bestemmes,” skriver de to i artiklen, der indgår i et festskrift til dansk
implementeringsforsknings nestor, professor Søren Winter, SFI.
Kilde: Når politik bliver til virkelighed, SFI, 2007

Handlekraft
Råd til ledelsen
Forestil dig et stort åkandeblad med tre frøer. Den ene frø beslutter at springe i vandet. Hvor mange frøer er der så tilbage?
Det rigtige svar er tre – for frøen besluttede sig jo kun!
Anekdoten indleder Tune Heins bog Handlekraft i ledelse og organisation
(2010), der handler om, hvad man gøre for få mere handlekraft ind i sin
organisation.
Det er særligt ledelsens rolle, der er fokus på i bogen, som dog har den
pointe, at i moderne organisationer er vi alle ledere – i al fald alle, der tager
ansvar for ”job, processer, projekter, teams, leverancer eller funktioner.” Og
så er man vel nogenlunde dækket ind!

70 %

slår fejl
Implementering ifølge Kotter
70% af alle større forandringsprojekter slår fejl.
Det hævder en af en af de store navne inden for
forandringsledelse, den amerikanske professor
John Kotter.
Ifølge Kotter er problemet, at organisationer ikke anlægger den nødvendige, helhedsorienterede
tilgang. Han har derfor udformet en lineær model,
som hånd i hånd med en effektiv ledelse skulle
sikre en god implementering:
1. Etabler en oplevelse af nødvendighed
2. Opret en styrende koalition
3. Udvikl en vision og en strategi
4. Kommunikér forandringsvisionen
5. Skab grundlag for handling på bred basis
6. Generer kortsigtede gevinster
7. K
 onsolider resultater
8. Forankr de nye arbejdsmåder i kulturen
De første fire trin drejer sig om planlægningen
forud for implementeringen. Det femte og sjette
trin handler om selve gennemførelsen af ændringerne, mens de sidste to trin skal sørge for, at
ændringerne konsolideres og bliver kulturelt funderede i organisationen.
kotterinternational.com og samfundsviden.dk

Gode råd
Inspiration til implementering
Opskriften på den sikre implementering
findes ikke, men man kan godt give nogle
råd. Det vurderer Sundhedsstyrelsen, der
står bag hæftet Inspiration til implementering
af kommunale sundhedsindsatser (2011).
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Her noterer forfatterne, at arbejdet med
implementering begynder allerede i planlægningsfasen af en indsats og fortsætter, til
indsatsen er evalueret og eventuelt justeret. I
denne lange proces anbefaler de, at man forholder sig aktivt til disse syv forhold:
• Karakteristika ved selve indsatsen
• Organisatoriske faktorer
• Medarbejdernes rolle
• Ledelsens rolle
• Inddragelse af målgruppen

•
•

Dokumentation og evaluering
Nøjagtighed eller tilpasning
Hæftet, der især tager sigte på evidensbaserede indsatser, gennemgår de syv forhold
systematisk og rummer også fire kommunale eksempler på implementering, bl.a. i
forhold til alkoholmisbrug.
Sundhedsstyrelsen har tidligere udgivet
rapporten Implementeringsforskning om forebyggelse (2010).
sst

Social- og integrationsministerens

å r s m ø de

2012

Effekt, evidens og nye metoder er på dagsordenen både politisk og i kommunerne. Men
hvordan får vi udbredt de gode ideer og omsat de politiske tiltag i praksis, så de bliver til
gavn for borgerne? Det var emnet for socialog integrationsminister Karen Hækkerups
første årsmøde, der blev afholdt 27. september.
120 ledende kræfter på social- og integrationsområdet var inviteret for i fællesskab at
sætte fokus på effektiv implementering. På
mødet blev der udarbejdet 12 principper, som

skal åbne for fortsat dialog om, hvordan man
bedst får løst implementeringsopgaverne på
social- og integrationsområdet.
Overskrifterne på principperne lyder:
1	Skab fælles forståelse og sæt mål med
mening
2 God implementering kræver begejstring
3	Skab klarhed om målene med udgangspunkt i borgeren
4 Hvad med os selv?
5 Tag et virkelighedstjek

6 Intet om brugerne uden brugerne
7 Gør alle ressourcer aktive
8	Forandring skal give mening for dig
og mig
9	Hold fokus på målet og husk at måle
10	G ør viden brugbar med involvering
11	Mål på tre bundlinjer
12	Hold liv i forandringen.
Læs mere om principperne på www.sm.dk.
Se også ministerens kommentar på bagsiden.

Foto: Social- og Integrationsministeriet
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KOMMENTAR
Foto: Claus Bjørn Larsen

Skab forandring!
Implementering lyder teknisk, men handler om,
at vi faktisk får skabt en positiv forskel.
Af social- og integrationsminister
Karen Hækkerup (S)

Implementering er et af tidens nøgleord – også på socialområdet. Det lyder
teknisk og tørt, men det handler om
kød og blod. Det handler om, hvordan
de indsatser, vi sætter i gang, faktisk
kommer ud og gør den positive forskel, som vi gerne vil have.
Den 27. september 2012 holdt jeg
årsmøde med ledende kræfter på
social- og integrationsområdet. Mit
udgangspunkt for årsmødet var, at
vi skal gøre op med den negative sociale arv. I dag kan vi stort set stå på
fødegangen og kigge på vuggerne –
og allerede dér udpege, hvem der får
et godt liv, og hvem der må kæmpe
gennem hele voksenlivet.
Og det er på trods af, at vi har
gode forudsætninger for en stærk og
virksom social- og integrationspolitik. Vi bruger mange penge på området. Vi har dygtige og engagerede
frontmedarbejdere. Vi har en lovgivning, der giver muligheder for at
lave en god indsats. Vi har forskere,
der hele tiden gør os klogere. Og vi
sætter hele tiden nye og gode ting
i gang. Men hvorfor kommer vi så
ikke i mål med vores indsatser?
Et godt eksempel er stofmisbrugsbehandlingen. Godt 65 % af stofmisbrugerne i behandling er gengangere. Af de stofmisbrugere, som er
stoffri efter endt behandling, er det
kun godt 20-25 %, som fortsat er stoffri ét år senere. Dette tal har stort set
været det samme i 40 år! Det er trist
at tænke på, at stofmisbrugsområdet
i vidt omfang har kørt i en fast cyklus med misbrug, behandling, stoffrihed, tilbagefald og ny behandling
i de sidste 40 år – uanset alle de gode
viljer, der har været til stede.

Jeg har netop lanceret en plan
for stofmisbrugsområdet, der skal
rette op på det. Den skal sikre en
misbrugsbehandling, som i højere
grad får stofmisbrugere ud af misbruget – og holder dem stoffri. Jeg
vil ikke gå i detaljer med planen her,
men det vigtige er at få sat fokus
på, at komplekse problemer kræver
sammenhængende og koordinerede
løsninger. De kræver indsatser, hvor
man ser det hele menneske og gør
det stærkere ved hjælp af omsorg,
faglighed og rettidig omhu. Hvor
man følger op på, om man kommer
i mål med de indsatser, man sætter i
værk. Kun på den måde kan de gode
viljer blive omsat til gode resultater.
Implementering er ikke et trylleord eller et quick-fix. Men det
sætter ord på, at forandringer og
forbedringer ikke kommer af sig
selv. Alle de gode viljer skal arbejde
sammen, føle begejstring og have en
fælles forståelse af udfordringer og
mål – ellers rykker vi os heller ikke
de næste 40 år.
På årsmødet blev der udarbejdet
12 principper (se s. 23) for en effektiv
implementering. Principperne kan
fx bruges i kommunerne, når der
skal indføres nye metoder i arbejdet
med udsatte borgere. Derfor kan
principperne være med til at opfylde
målsætningen om, at alle mennesker
skal have mulighed for et godt liv –
også selv om de ikke fik de bedste
odds fra start.
Jeg håber, at I vil tage godt imod
principperne, og jeg sender en stor
tak til dem, der deltog på årsmødet
og lagde energi og engagement i
arbejdet.

