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”

… det er ikke nok at vide,
’what works’. Vi må også
spørge ’for hvem’ og måske
tilføje ’under hvilke omstændigheder’.
Psykolog Anegen Trillingsgaard, Aarhus Universitet
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Fokus på effekter af socialt arbejde er øget gennem en
årrække, også i Socialstyrelsen. Én spændende udvikling på børne- og ungeområdet er den stigende brug af
evidensbaserede programmer. Som det fremgår af dette
blad, bruger op imod halvdelen af landets kommuner
nu – i forskelligt omfang – ét eller flere af de evidensbaserede programmer, som Socialstyrelsen udbreder.
Evidensbaserede programmer kendetegnes af at have
dokumenteret effekt i forhold til konkrete problemstillinger som adfærdsproblemer, kriminalitet, misbrug,
skolefravær mv. Programmerne er udviklet på baggrund
af forskningsmæssig viden om, hvilke risiko- og beskyttelsesfaktorer den sociale indsats mest hensigtsmæssigt
kan adressere, fx samspillet i familien, børn og unges
vennekreds og sociale færdigheder. Og endelig er programmerne kendetegnet ved velbeskrevne, systematiske
metoder, så andre kan lære at bruge netop dén virkningsfulde indsats.
Der er hovedsageligt tre grunde til at styrke fokus
på effekter og evidens. Først og fremmest har vi et etisk
ansvar for at sikre, at vores indsatser gør gavn – at de rent
faktisk hjælper børn, unge og familier bedst muligt. For
det andet er det vores erfaring, at systematisk genereret
viden om effekterne af en indsats kan understøtte den
organisatoriske udvikling og læring. For det tredje er der,
i en tid med pres på ressourcerne, behov for at prioritere
de mest effektive indsatser.
Socialstyrelsen har arbejdet med evidensbaserede
programmer siden 2004 i et tæt og godt samarbejde med
en række kommuner, regioner og private leverandører.
Noget af det arbejde, og dets betydning for familierne,
kan du læse om i dette blad.
Med satspuljeaftalen for 2012 blev der afsat varige
midler til yderligere at styrke indsatsen omkring de
evidensbaserede programmer. I år igangsætter vi derfor
arbejdet med at udmønte disse midler for fortsat at understøtte kommunernes anvendelse af programmerne.
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Med chance for gevinst

"Vi vil gerne forstærke den positive adfærd,
og det prøver vi at gøre meget tydeligt."
Martine Pedersen, pædagog, MultifunC København.
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kort nyt

– fra Socialstyrelsen

Børn med ADHD

Startsæt
til unge

Kostens betydning
En ny rapport gennemgår den videnskabelige litteratur
om kostens betydning for børn med ADHD.
Forskere fra Institut for Human Ernæring, Københavns Universitet, har sammen med eksperter fra
børne- og ungdomspsykiatrien gennemgået de eksisterende studier om kostens betydning for børn
med ADHD.
Rapporten belyser både mulige risici og potentialer knyttet til kostændringer for børn med
ADHD, og den påviser, at der mangler essentiel og
veldokumenteret viden på området.
Rapporten er finansieret af Social- og Integrationsministeriet og er et bidrag til den nationale kortlægning af
ADHD-området, som Socialstyrelsen koordinerer.

Hjælp til tidligere
anbragte
Unge, der har været anbragt uden
for hjemmet, har ofte et begrænset
netværk og mangler viden om de
mange forhold, der knytter sig til
en selvstændig voksentilværelse. Nu
kan de snart nu få en meget praktisk
håndsrækning.
Socialstyrelsen er på vej med et
startsæt, som gerne skal gøre det nemmere for den unge at overskue forskellige praktiske forhold, når han eller
hun for første gang skal bo for sig selv.
Startsættet består af en mappe
med syv kortsamlinger. Kortene rummer gode råd og vejledninger om fx
madlavning, rengøring, jobsøgning,
sex, sundhed og sociale rettigheder og
forpligtelser. Det hele er beskrevet kort
og præcist og i en form, der skal skabe
nysgerrighed, overblik og struktur.
På websitet kortfortalt.dk kommer
der mere materiale, bl.a. videoer, budgetskabelon, madopskrifter og forslag
til udformning af en jobansøgning.
Startsættet distribueres formodentlig umiddelbart efter sommerferien,
hvor hjemmesiden også åbner. Det er
finansieret af satspuljemidler og er et
af initiativerne i den såkaldte efterværnspakke.

socialstyrelsen.dk/udgivelser

Vold i familien
Nem adgang til viden

Hjælp unge til den bedste
start på et nyt liv

Startsættet kan downloades på www.kortfortalt.dk
Materialet er i PDF-format, og du skal bruge Acrobat
Reader for at læse og udskrive dem.
Hvis du ikke har Acrobat Reader, kan den downloades
gratis på http://www.adobe.com/dk/
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socialstyrelsen.dk

Fra 1. maj har fagpersoner i kommunerne kunnet få nem adgang til hjælp, når der skal tages
hånd om sager om vold i familien. Socialstyrelsen har lavet en elektronisk håndbog i form
af hjemmesiden Vold i familien.
På websitet kan du få vejledning i, hvordan du får øje på volden, og hvordan du handler
og taler med den voldsudsatte familie. Du kan også finde oplysninger om tilbud til kvinder
og mænd, der enten udøver vold eller selv er udsat for den, og til børn og unge, der oplever
vold. Har du brug for henvisninger til lovgivningen på området, kan du også få det her.
Hjemmesiden vil
løbende blive opdateret.
I juni vil der fx komme
mere viden på siden om
god social praksis og
tværfagligt samarbejde
i forhold til vold i familien.
Det nye site er en
del af projektet Vold i
familien, som også tilbyder gratis temadage til
fagpersoner i alle kommuner. Kommuner, som
endnu ikke har booket
en temadag, kan stadig
nå det.
socialstyrelsen.dk/
voldifamilien

Forebyggelse af kriminalitet
Ny udgivelse

Senfølger efter overgreb
Gratis psykologhjælp

En ny udgivelse samler aktuel viden om indsatser, der virker, når det
handler om at forebygge kriminalitet blandt børn og unge.
Forebyggelse af kriminalitet blandt børn og unge – en videns- og erfaringsopsamling er et bidrag til at styrke grundlaget for viden i kommunernes
arbejde med den lovpligtige plan for en
sammenhængende indsats mod ungdomskriminalitet.
Opsamlingen, der udgives af VISO i samarbejde med Center for Folkesundhed og
Kvalitetsudvikling, indeholder en afklaring
Forebyggelse af
kriminalitet blandt
af nogle centrale begreber på området og en
børn og unge
oversigt over aktuel viden om virksomme
tiltag. Man kan også læse om aktuelle
forskningsresultater i relation til risiko- og
beskyttelsesfaktorer. Udgivelsen afrundes
med eksempler på perspektivrige tiltag og
projekter i danske kommuner.
VISO tilbyder alle kommuner rådgivning, når de skal lave en sammenhængende plan mod ungdomskriminalitet. Rådgivningen er gratis og
tager afsæt i den enkelte kommunes praksis.
- en videns- og erfaringsopsamling

CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Et center for forskning og udvikling på social og sundhedsområdet

Psykologordningen 2012-2015 er åben for nye
ansøgninger. Har man været udsat for seksuelle
overgreb i barn- eller ungdommen, kan man få
gratis psykologbehandling. Tilbuddet gælder
unge, der er fyldt 18 år, samt voksne mænd og
kvinder.
Behandlingen foregår hos psykologer, der er
tilknyttet ordningen. Tilbuddet gælder op til 11
individuelle behandlinger.
Psykologordningen administreres af Socialstyrelsen, som også huser visitationen. Der er
mange ansøgere til psykologordningen, og der
er derfor ventetid til visitationssamtalen. Nye
ansøgere må forvente først at blive visiteret
efter ca. 1 måned. Der skal bruges et særligt ansøgningsskema, som er tilgængeligt på Socialstyrelsens website.
Psykologordningen holder sommerferielukket i perioden 1. juli til 15. august 2012.
socialstyrelsen.dk

socialstyrelsen.dk

Viden om efterværn
Ny rapport fra SFI

Ungdomssanktionen
Lovændringerne virker
Ungdomssanktionen er blevet styrket gennem de lovændringer, der blev gennemført i 2007. Det er resultatet af en evaluering, der blev offentliggjort tidligere på året.
Ændringerne bestod bl.a. i en øget målretning af handleplansarbejdet og tilknytning af en fast koordinator.
Intentionen med ændringerne var ikke mindst at sikre,
at de unge kommer i gang med uddannelse eller i
beskæftigelse.
Evalueringen, der er gennemført af Rambøll, tyder på, at ændringerne har trukket
i den ønskede retning. Den viser således, at
der er større sandsynlighed for, at de dømte
unge er i uddannelse eller beskæftigelse ved
sanktionens afslutning, hvis der har været tæt kontakt mellem den unge og koordinatoren, og handleplanen fra sanktionens start har fokus på uddannelse og
beskæftigelse. Det hjælper også, hvis der
løbende følges op på handleplanens målsætninger, og den unge allerede undervejs i
forløbet deltager i skole- og beskæftigelsestilbud.

Modelfoto: Shutterstock

For at lette anbragte unges overgang til et
selvstændigt voksenliv kan kommunerne tilbyde de unge efterværn, når de som 18-årige
skal træde ud af anbringelsen. Men hvordan
skal efterværnsindsatsen tilrettelægges?
Det er et spørgsmål, som er centralt for
både fagfolk og politikere. En ny videns- og
erfaringsopsamling giver for første gang i
Danmark et sammenfattende billede af, hvad
vi på nuværende tidspunkt ved om efterværn
i Skandinavien, Storbritannien og USA og kan
derved bidrage til diskussionen.
Rapporten bygger på tre former for viden:
• Nøgletal og anden form for statistikdata
• En indsamling af viden om unge, som
forlader en anbringelse og indtræder i
efterværn
• En afdækning af praksis via kvalitative
interviews med nøglepersoner i otte udvalgte danske kommuner
Rapporten er udarbejdet af SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd og er et
af initiativerne i ’efterværnspakken’. Initiativerne er finansieret af satspuljemidler og
igangsat af Socialstyrelsen.

socialstyrelsen.dk/ungdomssanktionen & sm.dk
socialstyrelsen.dk/udgivelser
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”Det er lidt ligesom at lære at cykle. I starten er det meget bevidst, men så kører det!” MultifunC
er et manualbaseret program for unge med store adfærdsvanskeligheder. Vi har besøgt landets
første døgntilbud, hvor indsatsen hviler på et udenlandsk program.

Unge på Sund
H

er er blomster og plæner
og lidt skramlet her og der
bag den imposante port.
Det er et særegent sted, vi
er havnet – midt på Sundholmen,
hvor Københavns Kommune har sit
velkendte herberg til hjemløse og
en række andre sociale tilbud i de
statelige bygninger, hvor der engang
var tvangsarbejdsanstalt. Nu er atmosfæren nærmest gemytlig, og der
er fredeligt og stille.
Roen fortsætter, da vi kommer
indenfor i Danmarks første døgntilbud, hvor pædagogikken er baseret
på et udenlandsk program. Gangene
ser endnu næsten nymalede ud,
møblerne er nydelige og ikea-agtige
og her er meget ordentligt og pænt.

FAKTA

MultifunC er et program, der er stukket sammen af
en række evidensbaserede metoder. Det er udviklet i
Norge på baggrund af en forskningsgennemgang af de
mest virksomme indsatser over for unge i alderen 14-17
år med anti-social og udadreagerende adfærd.
Programmet er intensivt og kombinerer et institutionsophold med familiebehandling.
MultifunC-programmet er som helhed endnu ikke evidensbaseret, men er p.t. ved at blive testet i praksis.
De danske resultater skal senere evalueres af SFI – Det
Nationale Forskningscenter for Velfærd. Der forskes
også i programmet i Norge og Sverige.
.
MultifunC København er den første institution i Danmark, der er baseret på programmet. Den blev etableret i 2011. Senere i år åbner en ny MultifunC-institution
i Region Midtjylland.
 socialstyrelsen.dk & multifunc.kk.dk
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Og tilsyneladende tomt.
MultifunC København huser ellers en gruppe 14-17-årige piger og
drenge, der har en udadreagerende
adfærd. Det kan fx være trusler mod
andre, kriminalitet, vold, hærværk
og hyppige konflikter.
”Det er den tunge ende, vi henvender os til,” pointerer Claus Toftekær, der er socialpædagog og en af
teamlederne.
Men hvis de unge overhovedet er
i bygningen, bliver de inde på deres
værelser denne eftermiddag. Det
her er nok et behandlingstilbud, og
rammerne er måske mere fasttømrede end så mange andre steder. Men
det er også et hjem, og de unge skal
ikke forstyrres af en journalist og en
fotograf.
”De skal være fredet,” fastslår
Claus. Og hans kollega Martine Pedersen nikker.

Spøjse plancher
Vi sidder i et lille lyst lokale. Rundt
om på væggene hænger forskellige
opslag med ord som ’dæmpere’ og
’vredesskala’ og en liste med eksempler på ’kognitive forvrængninger’.
Det er her, de unge trænes i bl.a.
selvkontrol og sociale færdigheder,
og plancherne er vigtige værktøjer
i arbejdet. ART hedder pakken. Det
står for Aggression Replacement Training og er en af de evidensbaserede
løsninger, der bruges i MultifunCprogrammet.
”Ja, det ser nok lidt spøjst ud,”
kommenterer Martine, som også er
uddannet pædagog.

”ART er et kognitivt træningsforløb, og det er meget manualbaseret.
Det skal man lige vænne sig til. Det
er lidt ligesom at lære at cykle: I
starten er det meget bevidst, men så
kører det!”, siger hun.
MultifunC er delt op i et institutionsophold på seks-ni måneder
og et noget kortere udslusnings- og
opfølgningsforløb. Det intensive
program er udviklet i Norge på basis
af en norsk-svensk forskningsgennemgang af forskellige metoder til
behandling af unge med antisocial
adfærd, og i dag har nordmændene
etableret seks MultifunC-institutioner og svenskerne to. I Danmark har
vi foreløbig den ene her på Sundholm, hvor man tester programmet
i en dansk kontekst. Ét er nemlig, at
de metoder, programmet er stukket sammen af, er evidensbaserede
hver især. Noget andet er, hvordan
helheden fungerer, og det er det, der
nu undersøges både herhjemme og i
vores nabolande.
ART-pakken er et væsentligt element i MultifunC, men der trækkes
også på andre metoder, fx samtaleteknikken MI (Motiverende Interview), ligesom der ’lånes’ elementer
fra programmerne PMT-O (Parent
Management Treatment) og MST
(Multisystemisk Terapi).
Det nøjagtige indhold af indsatsen tilrettelægges i forbindelse med
udredningen, hvor et særligt team
lægger en individuel behandlingsplan. Men overordnet er programmet karakteriseret ved at kombinere
en anerkendende tilgang til både

>>

holmen
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Vi sætter ind der, hvor
der er størst chance
for gevinst. The biggest
bang for the buck! Og vi
følger op på de mål, der
er sat, på både uge- og
månedsbasis. Vi har ikke
bare en tyrkertro på, at
vi gør det rigtige; vi kan
se, at det virker!”
Claus Toftekær, teamleder

>>
Selvom man som
pædagog skal
følge en manual, er
der stadig brug for
de erfaringer, man
har i rygsækken,
fortæller Martine
Pedersen og Claus
Toftekær.

de unge og deres forældre med en
meget konkret træning, hvor man
prøver at fremme en socialt acceptabel adfærd.
”I ART træner vi i høj grad gennem rollespil. Bagefter sætter vi ord
på, hvordan det var, og så får den
unge en ’lektie’ til ugen efter. Det vil
sige, at den unge skal prøve det i virkeligheden. Det kan fx være at lære
at sige ’undskyld’, når der er grund
til det,” forklarer Martine Pedersen.

Pointsystemer
Som i mange andre lignende programmer fokuserer man i MultifunC på det positive. Tankegangen
er, at man skal fremhæve det hos
den unge, man gerne ser mere af,
og det gør man ikke kun verbalt,
men også gennem særlige pointsystemer, hvor den adfærd, man gerne
vil fremme, bliver belønnet eller
’forstærket’, som det formuleres i
programmet.
”Vi vil gerne forstærke den positive adfærd, og det prøver vi at gøre
meget tydeligt. Om eftermiddagen
laver vi det, vi kalder en spejling,
hvor vi har en dialog med den unge
om, hvordan dagen er gået. Ud fra
det vurderer vi, hvor mange points,
vi skal give. Har den unge så opnået
fx 80 % af det mulige antal points,
så udløser det en times PC-tid eller
8 social fokus børn & unge

noget andet, den unge sætter pris på.
Man kan også spare points op over
en længere periode, hvor forstærkningen fx kan være en biograftur,”
fortæller Martine, der oplever, at
mange af de unge ellers er vant til,
at man fokuserer på de fejl, de begår,
og bruger meget energi på at bebrejde og irettesætte. Og det er ikke
særligt frugtbart, mener hverken
hun eller Claus Toftekær.
Pointsystemet er et uomgængeligt omdrejningspunkt i programmet. I løbet af den periode, den unge
er tilknyttet institutionen, skal
han eller hun gennemgå en række
såkaldte niveauer, og det er antallet
af points, der er bestemmende for,
hvornår den unge rykker videre.
”Når man starter her, er man i
niveau et, og når man slutter, er man
i niveau fem,” siger hun og fortæller,
at det for de hurtige ikke behøver at
tage mere end seks-syv måneder at
komme igennem alle niveauerne,
mens andre har brug for lidt mere
tid. Derfor er der en vis variation i
længden af det samlede forløb.

Fokus på forældrene
Det er en del af filosofien bag MultifunC, at unge med tunge og komplekse adfærdsproblemer hjælpes via
et institutionsophold. Programmet
har dog også meget fokus på, at de

unge kommer til at fungere i et
normalmiljø, bl.a. i forhold til kammerater og skolegang. Derfor fylder
udslusning og opfølgning relativt
meget, og gennem hele forløbet
vægtes samarbejdet med forældrene.
Familiebehandling er således et vigtigt element.
”Det ligger i programmet, at der
skal opbygges gode relationer til forældrene,” understreger Claus.
Mange af de unge kommer fra belastede miljøer, hvor de voksne ikke
har det store overskud, og relationen
til deres børn kan være stærkt konfliktpræget. Ikke desto mindre spiller far og mor en helt central rolle i
de unges liv.
”Erfaringen er, at de unge lytter
mere til forældrene end til os. Det
er ikke ensbetydende med, at forældrene også helt magter forældrerollen, men så skal vi ind og styrke dem
i det og fx støtte dem i at varetage
kontakten til skolen,” siger Claus.

At følge en manual
For at de resultater, der opnås på MultifunC København, skal kunne gøres
til genstand for forskning, er det
nødvendigt, at manualer og metoder
følges omhyggeligt. Ellers bliver billedet mudret, og det bliver uigennemskueligt, om en given effekt skyldes
programmet eller en anden faktor.

Centrale begreber

Fotos: Michael Daugaard

Program
Et program er en ramme omkring én eller flere metoder. Et program indeholder en detaljeret metodebeskrivelse, som sikrer systematik i den måde,
praktikerne anvender metoderne over for børn, unge og familier. Programmer kendetegnes også af en grundig kvalitetssikring af det praktiske arbejde.
Metode
En metode er kendetegnet ved at indeholde struktureret og problemløsende viden, som er konkretiseret i en beskrevet indsats for en bestemt målgruppe. Fx anvendes motiverende samtaler (kaldet Motiverende Interview)
og såkaldte forstærkningssystemer som metoder i MultifunC-programmet.

Men selvom medarbejderne erkender nødvendigheden af at følge programmet til punkt og prikke, så har
det ind imellem budt på udfordringer.
Fx har alle måttet acceptere, at de her
og nu ikke kan bruge de metoder, de
måske før har oplevet succes med. Og
det har ikke altid været en hel nem
øvelse, erkender Claus Toftekær, der
selv har en fortid som institutionsleder. Men samtidig har det vist sig,
at hans og de øvrige medarbejderes
erfaringer fra andre sammenhænge
aldeles ikke er overflødige.
”Relationsarbejdet i forhold til
forældrene er faktisk et meget godt
eksempel. Det kollegiale samarbejde
et andet. Men der er også mange andre sammenhænge, hvor man tyr til
det, man har i rygsækken,” siger han
og eksemplificerer ved at fortælle
om et par nylige episoder, der udviklede sig på en måde, ingen kunne
have forudsagt.
”Den slags kan man ikke beskrive
i en manual!”
”Det kunne ellers være fint, hvis
man kunne,” indskyder Martine.
”For nogle gange padler vi!”
”Men det kan man nok ikke ... Der
vil altid være meget, der skal fortolkes. Et program er ikke en kogebog;
vi får ingredienserne, kan man sige,
men vi skal selv fastlægge fremgangsmåden, kogetider osv.,” mener

Manual
En manual er en detaljeret beskrivelse af, hvordan en metode systematisk
udføres i praksis. Den fungerer som støtteredskab til praktikerne. Manualer
kan være mere eller mindre detaljerede og handlingsanvisende.
Kvalitetssikring
Kvalitetssikring understøtter, at det rent faktisk er de definerede metoder,
der anvendes i praksis. Kvalitetssikringen i MultifunC består fx af en ugentlig sagsvejledning fra et nationalt kvalitetssikringsteam samt skriftlige
dokumentationsredskaber.
Evidensbasering
Både programmer og metoder kan være evidensbaserede. En evidensbaseret indsats er systematisk og har et solidt teoretisk grundlag. Der skal
desuden være dokumentation for, at indsatsen kan forventes at føre til en
positiv ændring i barnets, den unges eller familiens liv. MultifunC er fx sammensat af metoder, der hver især er evidensbaserede, mens programmet
som helhed endnu er ved at blive testet.
Kilde: Faglig leder Jakob Tjalve jt@socialstyrelsen.dk

Claus, der synes, den største forskel i
forhold til andet pædagogisk arbejde
ligger i målrettetheden.

The biggest bang
”Vi sætter ind der, hvor der er størst
chance for gevinst. The biggest bang
for the buck! Og vi følger op på de mål,
der er sat, på både uge- og månedsbasis. Vi har ikke bare en tyrkertro
på, at vi gør det rigtige; vi kan se, at
det virker!”
Det er Martine enig i.
”Vi kan se nogle fremskridt ret
hurtigt. Og det kan de unge jo også!”

De ord får lov at slutte interviewet. Vi rejser os og får – efter en let
tøven – en guidet tur rundt i resten
af huset.
”Er der nogle unge på gangen,”
spørger Claus forsigtigt en kollega, mens han linder på døren til
førstesalen, hvor de unge har deres
værelser.
Det er der ikke.
Så må vi godt smutte ind. ❚❙
Af redaktør Sanne Bertram
sbe@sm.dk
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Fagligt indspark

Den nødvendige
alliance
Når man arbejder efter en manual, er relationen
mellem klient og behandler ikke et mål i sig selv. Men
den terapeutiske alliance er også her helt central.

R
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vel at mærke ikke det samme som at
relationen er uvæsentlig. Tværtimod
er relationen en del af metoderne,
og behandlerens evne til at danne
en god alliance med klienten er
forudsætningen for at skabe positive
forandringer.

Går foran og viser vej
I forældreprogrammet PMTO arbejdes der fx konkret og systematisk
med den proces, der finder sted
mellem terapeut og forældre, når
man bruger principperne fra manualen, og der er et særligt fokus på,
hvordan terapeuten kan støtte og
opmuntre forældrene. Det er utrolig
vigtigt, for det er stort arbejde forældrene skal i gang med, og deres
Litteratur

Kilder:
Asay, T.P. and M.J. Lambert: 'The Empirical Case for the Common Factors in Therapy: Quantitative Findings', in: Hubble et. al., 1999
Langer, David A. et al.: ‘Do treatment manuals undermine youth-therapist alliance
in community clinical practice?’ Journal of Consulting and Clinical Psychology 79.
4, aug. 2011.
Webb., C.A. et al.: ‘Two aspects of the Therapeutic Alliance: Differential Relations
With Depressive Symptom Change’, Journal of Consulting and Clinical Pschology,
79 (3), 2011.
Danske introduktioner mv.:
’Terapimanualer og god kontakt’, Psykolog Nyt, 8/2012.
’To sider af terapeut-klient-forholdet’, Psykolog Nyt 1/2012.
Hougaard, Esben: Psykoterapi. Teori og forskning. Dansk Psykologisk Forlag, 2004.
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elationsarbejde i mange
former står højt på dagsordenen i meget socialt og
terapeutisk arbejde. Og med
god grund.
Utallige studier har vist vigtigheden af, at fx kontakten mellem klient og psykolog fungerer, og mange
terapeuter og socialarbejdere kan
formodentlig nikke bekræftende
til, at forholdet mellem dem selv og
de børn, unge og familier, de skal
hjælpe, er afgørende for, om indsatsen lykkes. Ja, der er endog blevet
argumenteret for, at relationen mellem den professionelle og klienten er
mere afgørende end den specifikke
metode (jf. fx Asay og Lambert, se
boks).
Pædagoger og terapeuter, der
arbejder med evidensbaserede programmer og metoder, bruger typisk
manualer i arbejdet. Hensigten er
at sikre, at klienten (hhv. barnet,
den unge eller familien) faktisk får
den indsats, der er planlagt, og som
evidensen er afhængig af. At arbejde
efter en manual er med andre ord
afgørende for, at man kan sige, at
metoden eller programmet er fulgt.
Arbejder man efter manual, vil
forholdet mellem den professionelle
og klienten derfor heller aldrig være
vigtigere end metoden. Men det er

engagement afhænger bl.a. af, at de
bliver mødt med både respekt og
empati.
Terapeuten går hele tiden foran
og viser vejen, og der arbejdes med
de elementer, som manualen foreskriver – ellers vil man bryde med
programmet. Men den måde, vi agerer på i forhold til vores børn, er – for
alle – et sårbart felt, og hvis forældrene ikke føler sig hørt og respekteret, kommer man ingen vegne.
Selvom manualen sætter rammerne,
må man derfor også tilpasse sin indsats til de konkrete personer, man
sidder over for, og en god terapeut
kan aflæse på forældrene, om de er
med, eller om der evt. skal justeres
på noget. Solide procesfærdigheder
er da også et vigtigt parameter i certificeringen af terapeuterne.
Målgruppen for programmet
MultifunC er 14-17-årige, og her retter en stor del af indsatsen sig direkte mod de unge selv. Men også her er
relationen mellem parterne – typisk
en pædagog og den unge - helt central. Det er hårdt arbejde, den unge
skal i gang med, og pædagogerne er
forandringsagenterne. Det kræver
en tillidsfuld relation, hvor pædagogen også må investere og ’bruge’ sig
selv for at være troværdig – nøjagtig
ligesom i meget andet pædagogisk
og socialt arbejde. Relationen er dog
altid styret af pædagogen og bruges
til at skubbe den unge i en bestemt,
positiv retning.

Det fælles tredje
Relationsarbejdet står således
centralt i begge programmer. Det
væsentlige er dog ikke parterne selv
som personer, men det, de er fælles om, nemlig målet for indsatsen.
Altså at barnet/den unge ændrer
adfærd, familien trives, eller hvad
der nu er tale om. Som vi ser det,
behøver det, der traditionelt kaldes
den terapeutiske alliance, altså ikke
at være et meget personligt anliggende, men er snarere udtryk for et
vellykket samarbejdsforhold, hvor
den professionelle og klienten har et
’fælles tredje’ som projekt.
Programmer er forskellige, og
relationsarbejdet har givet ikke den

samme status overalt – lige så lidt
som det har det i andre former for
psykologiske og pædagogiske indsatser. Men ud fra vores kendskab
til specielt PMTO og MultifunC er
der ikke noget der tyder på, at den
terapeutiske alliance er mindre vigtig eller har specielt dårlige odds i
manualbaserede indsatser.

Ny undersøgelse
Interessant i den sammenhæng er
en ny undersøgelse, der hviler på behandlingen af 76 børn og unge, som
led af enten angst eller depression,
og hvor netop relationen mellem
behandler og klient var i fokus. (jf.
Langer m.fl., se boks)
Halvdelen fik en indsats, der var
baseret på en manual i systematisk,
kognitiv adfærdsterapi, mens den
anden halvdel fik en ikke-manualbaseret indsats (hhv. psykoanalytisk
terapi, familieterapi og ikke-manualiseret kognitiv adfærdsterapi, alt
efter hvad den pågældende terapeut
normalt arbejdede med).
Spørgsmålet var nu, om kontakten mellem terapeut og klient var
dårligere i manualgruppen end i
kontrolgruppen – og svaret var et
klart nej. Især i den indledende fase
blev relationen faktisk vurderet til
at være mere velfungerende end i
den gruppe, hvor der ikke var brugt
manual. Terapeuterne havde en klient i hver gruppe, så resultatet kan
altså ikke tilskrives terapeuternes
individuelle relationsevne.
En svale gør ingen sommer, og
det hører naturligvis også med i
billedet, at de børn og unge, der her
er tale om, havde nogle specifikke
problemer. Ikke desto mindre kan
resultaterne måske være med til at
nuancere den generelle forståelse af,
hvad det vil sige at arbejde manualbaseret. Den terapeutiske alliance
har måske nok en anden status her
end i fx klassisk psykodynamisk
terapi, men den er fortsat både virksom og nødvendig. ❚❙
Af psykolog, PMTO-programmedarbejder
Christina Kjerholt, ack@socialstyrelsen.dk og
psykolog, vejleder på MultifunC i Danmark
Sine Møller, smo@socialstyrelsen.dk
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Programmer mål
Evidensprogrammer skaber ikke mirakler, men er en vigtig farve på paletten af
metoder. Programmernes systematik smitter af på andre indsatser og giver synergi.
Det er erfaringen i Herning kommune.
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Jeg tænkte, du kan
ingenting. Du er jo
helt på bar bund,”
griner Erling Bro,
da han tænker tilbage på
dengang, han skulle
lære at arbejde
med evidensbaserede
metoder.
Erling Bro er
behandlingskoordinator
på programmet
på MTFC (Multidimensional Treatment Foster Care) og
er blevet certificeret
i at bruge det evidensbaserede program. Da
først følelsen af ingenting
at kunne havde lagt sig, blev
læringsprocessen en øjenåbner for, hvor meget man
kan gøre for en borger ved
en fokuseret og målrettet
indsats.
En certificering krævede kurser i Sverige,
intensiv og vedholdende sparring med
underviserne og
videooptagelser, der
kunne dokumentere, at Erling Bro
brugte metoden rigtigt. Erling Bro var med
til at opstarte et MST-team
(Multisystemisk terapi) i Herning kommune og arbejdede
tre-fire år med det program.
I dag sidder han som en garvet
behandlingskoordinator i MTFC

(Multidimensional Treatment Foster
Care) for et fælles team for Herning
og Holstebro kommuner. De to kommuner har indgået et partnerskab
om MTFC-programmet.
”Jeg skulle lige vænne mig til at
arbejde ud fra en manual og med
klare delmål, selvom jeg havde mange års erfaring som afdelingsleder
på døgninstitutioner. Men det er en
spændende udvikling at være med
i,” fortæller Erling Bro.

Vendepunkt i 2005
Det var en rejse til USA helt tilbage
i 2005, der for alvor vakte kommunens interessere for de evidensbaserede programmer. I selskab med
Socialstyrelsen landede en gruppe
embedsmænd fra bl.a. Herning i
Seattle og fik indblik i de anderledes
behandlingsværktøjer. Rejsen bød
på samtaler med forskere, der både
havde udviklet og dokumenteret
metoderne, ligesom studiedelegationen besøgte steder, der brugte
evidensprogrammer og så film om
behandlingerne. USA-turen betød et
vendepunkt for Herning kommune,
som blev en frontløber i brugen
af evidensbaserede programmer i
Danmark.
Først var det PMTO (Parent Management Training – Oregeon) og
DUÅ (De Utrolige År), som kommunen begyndte at bruge, men i forbindelse med kommunalreformen
overtog Herning nogle døgninstitutioner, og så kom også familieprogrammer som fx MTFC (Multidimensional Treatment Foster Care)
med i kommunens værktøjskasse.
Preben Siggaard, der er chef for
Børn og Forebyggelse, var med på

retter indsatsen
studieturen over Atlanten, og spørger man ham, hvorfor Herning har
taget metoderne til sig, lyder svaret:
”Vi har som kommune et ansvar
for, at det, vi udsætter vores børn
og unge for, har en effekt. Og vi
kan se, at de her metoder virker, for
vi har lavet effektmålinger og fx
undersøgt, hvordan de unge klarer
sig i forhold til de mål, der er sat. Pt.
har vi en succesrate på 70 procent
på MTFC. Men vi vil gerne endnu
højere op. Så nu stræber vi efter at
nå op på 75 procent. Oveni det har vi
også en nysgerrighed, der driver os,”
siger Preben Siggaard.
Her er formanden for visitationsudvalget Peter Mikael Andreasen på
linje.
”Vi har fokus på, hvad vi har
af muligheder for at støtte op om
borgerne. Det har været et stort arbejde at lave et samlet overblik over
mulige foranstaltninger, men vi kan
nu se, at evidensprogrammerne er et
rigtig godt redskab til de målgrupper, de er tiltænkt.”

Bliver mere skarpe
Programmerne er indbyrdes meget
forskellige, men er alle tidsbegrænsede og bygger på en stram systematik. Elementer, der har hjulpet
Herning til at blive mere skarp på,
hvilken vej man skal med en behandling. Samarbejdet mellem de
forskellige faggrupper er samtidig
blevet styrket. Og sidst, men ikke
mindst, giver den håndfaste styring
borgerne mere ro.
”Ved den traditionelle familiebehandling fortæller man, at sådan
her starter det, men vi kan ikke lige
sige jer, hvornår vi er i mål. Derfor
er det en styrke, når vi med programmerne kan fortælle en familie,
hvornår en behandling begynder og
slutter,” siger Preben Siggaard.
Kommunen satser ikke kun på at
bruge de evidensbaserede indsatser,

men også på at udvikle de enkelte
metoder inden for programmernes
rammer. Samtidig kan Preben Siggaard se, at dele af metoderne smitter af på de øvrige indsatser for børn,
unge og familier.
”Der er en fantastisk synergi i at
gøre det her! Evidensprogrammerne
påvirker vores øvrige indsatser, fordi
medarbejderne kan se nytten i at opsætte delmål og definere et afgrænset tidsrum til en behandling.”

Ingen universalkur
Evidensbaserede programmer er typisk målrettet borgere med bestemte, afgrænsede problemer. Fx retter
et program som MTFC sig mod børn
og unge med svære adfærdsmæssige
problemer. Men problemer lader sig
ikke altid afgrænse meget præcist,
og derfor bruger Herning også programmerne i samspil med andre
indsatser. Fx har der i en del tilfælde
været brug for at kombinere MTFC
med misbrugsbehandling. Det gav
nogle udfordringer i starten, fordi
misbrugseksperterne havde helt andre arbejdsmetoder. Men i dag er det
blevet nemmere at få indsatserne til
at spille sammen.
”Vi har efterhånden har fået oparbejdet et netværk af samarbejdspartnere, der kender programmet
og derfor bruger en behandling, der
ikke spænder ben for evidensmetoden, men styrker den,” fortæller behandlingskoordinator Erling Bro.
Selvom Herning ikke vil undvære
de evidensbaserede programmer,
er kommunen bevidst om, at metoderne ikke kan hjælpe alle.
”Evidensprogrammerne indgår
som en del af en helhed. Nogle af de
udfordringer, vi har i skolerne og
daginstitutionerne, er adfærdsproblemer, og her er programmerne
effektive. Men de er ikke en universalkur, som kan bruges til alt og alle,
og vi trækker på mange andre meto-

der og arbejdsformer,” understreger
Preben Siggaard og tilføjer:
”Derfor er det også vigtigt for
mig at sige, at vi er i gang, men at
det ikke er mirakler, vi laver. Vi gør
noget, vi mener, er fornuftigt, og jeg
ser programmerne som en vigtig
farve på paletten. Men der er meget,
vi kan blive bedre til, og vi skal blive
ved at udvikle vores indsatser.”
Også formanden for visitationsudvalget, Peter Mikael Andreasen,
understreger behovet for fortsat faglig udvikling.
”Så vidt det er muligt, bruger vi
programmerne, men det er en løbende proces at udvikle tilbuddene.
De opgaver, vi har, som ikke kan
løses ved brug af evidens, kræver i
stedet at myndigheder, institutioner
og samarbejdspartnere er kreative.
For hvad hjælper det familien Jensen, hvis den hjælp familien har
brug for ikke lige står på hylden? Det
er jo mennesker, ikke maskiner, vi
skal hjælpe.” ❚❙
Af journalist Helene Bøgvad
heb@sm.dk

Evidens i Herning

Herning kommune bruger en bred vifte af evidensbaserede programmer, som retter sig mod
forskellige aldersgrupper og problemer. Alle
programmerne kræver uddannelse og certificering af behandlerne.
For de mindste børn og deres forældre er det
De Utrolige År eller PMTO (Parent Management
Training – Oregeon) kommunen bruger, mens
det for de større børn fx er programmer som
MST (Multisystemisk Terapi) eller MST-CM
(Multisystemisk Terapi Continencency Management). Derudover har kommunen også implementeret programmet PALS (Positiv Adfærd
i Læring og Samspil), som bruges i skolerne.
Programmerne er manualbaserede, og samtidig med behandlingen indsamles dokumentation om dens virkning.
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Bliv klogere på evidens
Inklusion og relationer er blandt
temaerne på Socialstyrelsens
Evidenskonference i august. Hør også
om effektforskning og implementering
af programmer.

D

er er brug for mere viden om børn og unge, og
om hvordan vi bedst og mest effektivt hjælper
dem, som har hjælp behov. Velfærden skal sikres – også i en tid, der stiller krav om en stram
økonomisk styring i kommunerne.
Og der er også brug for viden om den viden, vi har.
Sådan omtrent kan man beskrive tanken bag Socialstyrelsens konferencer om evidens. Hvert andet år afholder vi en ambitiøs konference, der sætter fokus på evidensbaserede metoder og programmer, implementering,
faglige temaer, forskning, politik m.m. inden for børn og
ungeområdet. Konferencen giver opdateret viden til de
mange, der allerede arbejder evidensbaseret og indblik
for dem, der gerne vil i gang.
Evidenskonferencen 2012 har en stribe temaer. Er du
leder, kan du fx fordybe dig i emner som god implementering, nyeste effektforskning
og aktuelle programtiltag i
Danmark og udlandet.
Er du lærer, pædagog
eller behandler, oplever du det måske som mere relevant at dykke
ned i de nyeste
metoder inden
om
n
vide
Fokus på den nyeste
for inklusion,
gen
erin
effektforskning og implement
opbygning af
af evidensbaserede programmer
positive relationer, ADHD,
PTSD mv.

Evidenskonference
2012

27.- 29. august

Evidensbaserede programmer har igennem en årrække været
et indsatsområde for Socialstyrelsen. Styrelsen har ansvaret
for udbredelse af en række evidensbaserede indsatser, primært rettet imod børn og unge med udadreagerende adfærd,
og arbejder i dag med at implementere disse metoder og
programmer:
• De Utrolige År (DUÅ)
• Parent Management Training, Oregon (PMTO)
• PALS/Forebyggende PMT (Positiv Læring i Adfærd og Samspil/Parent Management Training)
• HippHopp (overdrages pt. til anden organisation)
• Multidimenstional Treatment Foster Care (MTFC)
• Multisystemisk Terapi – Contingency Management
(MST-CM)
• MultifunC – herunder Aggression Replacement Training
(ART), Motiverende Interview (MI) og No Power No Lose.
socialstyrelsen.dk

Oplægsholderne er fra både ind- og udlandet og tæller blandt andet:
• Lektor Hans Henrik Knop (DK) om positive læringsmiljøer i skolen
• George Sugai (USA) om tidlig indsats og inklusion
• Professor Bo Vinnerljung (SE) om skolens betydning
for anbragte børn
• Forskningsleder Mette Deding (DK) om forskning i
evidensbaserede metoder
Hovedkonferencen, der henvender sig bredt til beslutningstagere, ledere, praktikere og andre med interesse
for feltet, finder sted 28.-29. august. Inden da – 27. august
– er der en præ-konference, som er tilrettelagt med
henblik på intensive faglige drøftelser for særligt interesserede. Det kan fx være fagfolk, der selv arbejder eller
forsker på området. Begge konferencer foregår på Hotel
Nyborg Strand, og man kan nå at tilmelde sig frem til 20.
juni. Prisen varierer fra 1.800 til 7.500, alt afhængig af,
om man deltager i begge konferencer eller kun den ene,
og om man har brug for overnatning eller ej. ❚❙
Af fuldmægtig Maja Olesen
mol@socialstyrelsen.dk
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Når mor og far
får lektier for
”Vi er blevet bedre forældre.” Sådan siger Allan og Heidi,
som har fulgt et rådgivningsforløb på Mejrup Skole.
Forældrerådgivningen hjælper forældre med at bruge
PALS-metoder i hjemmet. Og når en familie har været
igennem et forløb, er det tydeligt at mærke i
klasseværelset.

F

Effekten er klar
Ud over PALS i klasseværelserne har Mejrup Skole
satset stort på en ny forældrerådgivning, så forældrene til børn på mellem
tre og 12 år kan få et rådgivningsforløb. Skolen har tre
rådgivere, som er uddannet til
at give forældrene vejledning
i at give gode beskeder, ros og
belønning og grænsesætning.

Tilbuddet er på tre-fem timers rådgivning og hjemmearbejde mellem
hver rådgivning. På det første halve
år har 12 forældre taget imod tilbuddet, og effekten er klar, fortæller
skolelederen.
”Lærerne kan mærke på barnet,
at der er noget, forældrene har gjort
på en anden måde. Og det virker
altså også i klassen.”
Tilbuddet er til forældre, som
oplever problemer med mange
konflikter og børn, der ikke samarbejder.
”Der er mange børn, der tager
udgangspunkt i sig selv – børn som
har meget spillerum. Det kan give
problemer, når de skal fungere i et
fællesskab,” siger Lars Eg Nørmark.
Problemerne gælder både i
skolen og i hjemmet, og eleverne bliver derfor bedre rustet, når både skole og hjem
arbejder ud efter PALS-principperne. Tilbuddet forebygger, at dårlig og
udadreagerende
adfærd eskalerer.
”Det er bedre
at tage det
forebyggende
i stedet for, at
børnene måske senere skal

have specialundervisning
eller andre
mere indgribende tiltag”,
siger Lars og
forklarer, at forældrene ikke bliver
registreret, og at
tilbuddet er uforpligtende.
”Forældrene kan
gå hjem og prøve det
af, og for langt de fleste vil det være nok.”

Hurtig borddækning
Heidi Majgaard Sørensen og Allan
Skindhøj Sørensen har børn på
Mejrup Skole og var ikke sene til at
tage imod skolens nye rådgivningsforløb. Med tre børn på seks, syv og
ni år oplevede de mange konflikter
og søskendeskænderier i det daglige.
”Vi kunne godt kende os selv i
pjecen, som hang på skolens opslagstavle,” siger Heidi.
Allan fortæller, at de især havde
ét af børnene i tankerne, da de læste
om rådgivningen. Der var en del
konflikter i hjemmet, så de meldte
sig til rådgivningen med tanken
om, at de måske kunne gøre noget
anderledes som forældre. Og hurtigt
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ærre konflikter og børn
med mere selvværd. Det er
nogle af erfaringerne, efter
at Mejrup Skole er begyndt at
bruge programmet PALS (Positiv Adfærd i Læring og Samspil) på skolen.
Lars Eg Nørmark, skoleleder i
Mejrup i Holstebro kommune (se
boks s. 16), har sammen med sine
medarbejdere siden 2010 arbejdet
med at indføre programmet, og det
har betydet en anden tilgang til
eleverne.
”Lærere har en fejlfinderkultur.
Det fine har man taget som en selvfølge. Og så har man fokuseret på
at tegne røde streget under det, der
ikke er i orden. Med PALS vender
man det på hovedet, og det kræver
en helt ny måde at tænke på,” forklarer han.

>>
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Hvis du vil vide mere...

PMTO
PMTO (Parent Management Training – Oregon) er en
evidensbaseret behandlingsmetode. Målgruppen er
familier med børn fra 3 til 12 år med begyndende eller
udtalte adfærdsproblemer.
Metoden tager udgangspunkt i barnets situation, og
bygger på en aktiv involvering af forældrene. Målet
er at ændre adfærdsmønstre og fremme den positive
kommunikation, således at man stopper den negative
udvikling i familien og reducerer adfærdsproblemerne.
Dette gør man ved at give forældrene træning i bl.a.
kommunikation med barnet, positiv involvering og
opmuntring af barnet, problemløsning i familien og
grænsesætning.
Socialstyrelsen understøtter implementeringen af både PMTO og PALS, som bruges af en række kommuner.
Kontaktperson: Programleder PALS/PMTO, psykolog
Gøye Thorn Svendsen gsv@socialstyrelsen.dk,
tlf. 41 93 25 46.

Forebyggelse i Holstebro
I 2007 besluttede Holstebro Kommune, at der måtte
ske forandringer i forhold til specialundervisningen.
Flere og flere klasser fungerede dårligt, og der var en
stigning i flere familier og børn, der skulle have hjælp.
Ifølge Bent Østergaard, Børn og Unge-direktør i Holstebro Kommune, kunne mængden af opgaver og økonomien ikke længere følges ad.
Nye metoder måtte derfor tages i brug, og kommunen
valgte at satse på skoleprogrammet PALS, der forebygger adfærdsproblemmer.
Kommunens satsning har stor opbakning såvel politisk
som blandt medarbejdere og ledelse. 11 skoler ud af
20 har meldt sig på banen til at blive PALS-skoler, og
alle skoler er på vej med en forældrerådgivning, hvor
interesserede forældre kan lære at bruge tilsvarende
metoder i hjemmet.
Bent Østergaard forventer, at de nye metoder vil betyde, at flere børn bliver inkluderet i folkeskolen om
få år, og at undervisnings- og arbejdsmiljøet bliver
positivt præget.
Kommunen bruger også programmet PMTO, der tilbydes via familiebehandlingscentret Spiren til familier
med behov for mere hjælp.
Kilder: Socialstyrelsen og Holstebro Kommune
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PALS
PALS står for Positiv Adfærd i Læring og Samspil og er
et program, der bruges i skoler. Programmet har i høj
grad et forebyggende sigte.
PALS involverer alle børn og ansatte gennem indlæring
af nogle få enkelt formulerede regler og forventninger
til positiv adfærd og sociale færdigheder på skolens
forskellige områder.
Det er en grundtanke, at positiv involvering og anerkendelse af alle giver øget motivation og fremmer
læringsmuligheder. Negativ adfærd og regelbrud bliver
mødt af en umiddelbar reaktion med milde, forudsigelige konsekvenser.
Forældrene ses som vigtige samarbejdspartnere. Skolen kan vælge at oprette en rådgivning, hvor forældrene kan lære konkrete værktøjer, der bl.a. kan forebygge
konflikter. Værktøjerne er grundlæggende de samme,
som bruges inden for behandlingsmetoden PMTO.

i rådgivningen stod det også
klart, at det netop var dem,
der var i fokus. De skulle
blandt andet lære at give
gode beskeder og stå mere
fast på, at de bestemmer
som forældre.
Allerede efter første rådgivningstime stod det klart,
at de var på et nyt spor.
”Det er meget lidt, vi gør
anderledes, men det har en helt
vild effekt,” understreger Heidi og
uddyber:
”Vi er blevet bedre forældre, og
børnene oplever færre nederlag og
bedre trivsel.”
Første rådgivningsdag var en
fredag. I stedet for at tage fra job og
smide benene op i sofaen, gik turen
til Mejrup Skole. Her skulle de mødes
med forældrerådgiveren Verner
Kristensen.
”Det var måske ikke lige det, jeg
havde mest lyst til,” fortæller Allan.
Men belønningen kom hurtigt:
”Da vi gik fra mødet, var vi fyldt
med energi og tro på, at vi kunne
gøre det bedre.”
Allerede samme aften ville teste
de nye færdigheder af. De ville bede
et af børnene om at dække bord.
Uden lange diskussioner.
”Vi havde lært, at vi skulle give
gode beskeder, og vi ikke skulle argumentere så meget,” fortæller Heidi
og fortsætter med grin i stemmen:
”... og så virkede det bare!”

Sjovere hverdag
Familien oplever i det hele taget en
meget lettere og sjovere hverdag
med de nye metoder. Særligt ét
udtryk har gjort indtryk i forløbet:
’Det er den opførsel, der får opmærksomhed, der bliver gentaget.’ Den
tankegang hænger sammen med
metodens fokus på ros og belønning,
som er en af de ting, man lærer om i
rådgivningen.
Belønningerne kan fx gives for at
hænge skoletaske og jakke på plads
og dække bord. Hvad kan Alberte,
Nikolaj og Frederik så opnå for at ud-

føre deres nye gode vaner? Det kan
være brydekamp (for sjov), et kvarters computerspil, og det kan også
være to stykker tyggegummi.
Efter en lille tænkepause siger
Heidi:
”Selvfølgelig kan man da have
kritiske tanker om det. Skal børn
hele tiden have ros for at gøre noget? Bliver de for ukritiske, fordi de
bare gør noget for at få ros og belønning?”
Men det er ikke den konklusion,
hun og Allan er kommet frem til:
”Vi tror, at ’forældrepals’ giver
stærkere og selvværdsfulde børn”,
understreger Heidi.

Vi havde lært, at vi skulle give
gode beskeder, og vi ikke skulle
argumentere så meget,
... og så virkede det bare!”
Heidi Majgaard Sørensen, forælder

”Man viser en sårbarhed,
når man arbejder med sin
egen adfærd som forældre.”
Både Allan og
Heidi har oplevet et
tillidsfuldt forhold til
rådgiveren, og det har
givet dem mod på at
tage fat om de dårlige
vaner. Og hvad børnene
angår, så oplever de nu færre
nederlag i skolen.
”Der er flere udfordringer,
som de kan klare nu,” forklarer faren tilfreds.

Programmet har et stærkt fokus
på forældrene og går tæt på.
”Man skal acceptere at bide sin
stolthed i sig,” fortæller Allan, men
tilføjer, at det trods alt ikke er så
slemt.
”Man er jo i et lukket rum, hvor
der kun er os forældre og så rådgiveren. Vi har fået konkrete råd om,
hvordan vi kan forbedre os.”
Allan fremhæver dog, at kemien
med rådgiveren er vigtig.

Flere børn som trives
Skolens tilbud var i øjenhøjde med
Heidi og Allan. Ikke kun på opslagstavlen, men også når de var samlet
om skolens bord til samtalerne med
Verner Kristensen. I dialogen med
forældrene ser han netop heller ikke
på deres fejl, men på deres styrker.
Det er ham, der sætter skub i forældrenes udvikling, giver lektier for
og styrer rollespillene.
”Forældrene tager kontakt til os,
når de oplever, at der er for mange
negative relationer mellem dem og
deres børn,” siger rådgiveren, der
oplever, at PALS-tilgangen giver en
stor forandring.
”Man ændrer nogle små ting i
forhold til, hvordan man er over for
børnene, og det har en kæmpe effekt. Sådan oplever jeg også, at det
virker for forældrene. De ting, man
har bedt om 117 gange, de bliver
pludselig gjort”.
Noget af det vigtigste i forældrerådgivningen er forældrenes hjemmearbejde.
”Det er meget centralt i programmet, at der er lektier for,” fortæller
Verner.

Forældrene får fx et skema med
hjem til at notere, hvordan de giver
beskeder til deres børn. Til næste
møde kan det give en snak om, hvad
en god besked er.
”Det, som forældrene troede, var
en god besked, var det måske slet
ikke,” forklarer rådgiveren, som ikke
oplever den modstand, man måske
kunne forvente.
”Der kan højst være lidt skepsis
for at kaste sig ud i rollespil, men de
ser hurtigt, at det er meget illustrativt og kaster sig som regel ud i det.”
Verner Kristensen fortæller, at
brugen af PALS i klasselokalerne
faktisk løser mange af de problemer,
de tidligere kunne opleve på skolen.
Forældrerådgivningen er beregnet
til de børn som stadig har nogle
udfordringer. Derudover har de et
forløb, de kalder Tjek ind – tjek ud,
hvor de kan give nogle børn ekstra
opmærksomhed og voksenkontakt
til at klare de positive forventninger,
der bliver stillet i løbet af en skoledag.
Verner og de andre rådgivere er
ved at evaluere rådgivningens første
halve år, men han fornemmer allerede nu, at PALS-termometret er lunt
i Mejrup:
”Når en skole bruger PALS, sætter
det gang i nogle gode processer. Vi
vil helt sikkert i fremtiden opleve
flere børn, som synes, det er sjovt og
lærerigt at gå i skole. Og de forskellige muligheder – herunder rådgivningen – vil sørge for, at færre børn
oplever skæld ud og på længere sigt
mistrivsel”. ❚❙
Af journalist Anne Zenon
aze@sm.dk
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Metoder
der inspirerer
University College Copenhagen har succes med at udbyde kurser i MultifunC,
et svensk-norsk program til behandling af adfærdsvanskelige unge. Så stor, at UCC
ønsker at udvide undervisningen til også at gælde grunduddannelsen.

K

nap var det nye kursusprogram
på gaden, før Center for Uddannelse- og Kompetenceudvikling,
COK, måtte indse at interessen for
efteruddannelse i MultiFunC metoderne,
var overvældende.
”Jeg fik en opringning fra COK, som
sagde, at de blev løbet over ende af interesserede kommuner, som gerne ville have
pædagogerne på kursus,” siger Bo Ertmann,
forskningsleder på University College
Copenhagen, UCC, og projektleder på det
konsortium af fire professionshøjskoler,
som her i foråret er begyndt at undervise i
MultifunC.
Han undrer sig ikke over interessen, for
den svensk-norske MultifunC-metode, som
først og fremmest henvender sig til unge
med alvorlige adfærdsproblemer – herunder kriminalitet – baserer sig på grundige
norske forskningsresultater.
”Programmet baserer sig på evidens- og
forskningsbaserede metoder, og de lærere,
vi har uddannet til at undervise i metoderne, er overbeviste om, at de også virker i en
dansk kontekst,” siger Bo Ertmann, som har
gjort det til en pointe, at de undervisere,
der via en masteruddannelse bliver i stand
til at formidle programmerne, stort set alle
er garvede pædagoger. Han ønsker bevidst
undervisere, som qua deres tidligere erfaring kan vurdere de nye metoder.
Én af dem er Jens Fokdal. Han er uddannet socialpædagog. Har års erfaringer
fra døgninstitutioner og fra arbejde med
familier i krise. I dag er han lektor på UCC,
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og han var kritisk – endog særdeles kritisk
– da han først hørte om MultifunC.

Det virker
”Der er ikke nogen metoder, der hidtil
har virket over for denne målgruppe. Vi
har svigtet de unge udsatte ved at udsætte
dem for alle mulige behandlingsformer og
-metoder, som ikke har virket. I stedet for at
ende med inklusion har metoderne været
med til at marginalisere mange yderligere,”
mener Jens Fokdal.
Så da han hørte om MultifunC, som
skulle være den helt store åbenbaring for
adfærdsvanskelige og udadreagerende
unge, var han mildt sagt skeptisk.
”Hans kritiske indstilling sammen med
hans store erfaring var grunden til, at jeg
bad ham tage med på en masteruddannelse
i Norge. Jeg havde brug for nogle professionelle, kritiske ører,” siger Bo Ertmann.
Det tog imidlertid ikke mange timer
i selskab med de norske undervisere og
studerende fra både døgninstitutioner, børnehaver og skoler, før Jens Fokdal begyndte
at få øjnene op for aspekterne i ART, Aggression Replacement Training, som har
fokus på bl.a. social færdighedstræning og
vredeshåndtering og er en ud af tre metoder under MultifunC. (Se boks)
Entusiasmen tog han med hjem på UCC,
hvor de studerende på grunduddannelsen i
første omgang blev præsenteret for et pilotkursus i ART.
”At undervise i ART og de andre MultifunC-metoder er ikke anderledes end at

undervise i andre pædagogiske færdigheder”, understreger Jens Fokdal.
Og tager sig så alligevel i det. For:
”Jeg oplever faktisk, at de
studerende bliver meget inspirerede. Flere af de, jeg har
undervist, her i foråret, har
taget det med ud i deres praktikophold og vil gerne afprøve
det i deres institutioner. Om
det bliver til noget er for tidligt
at sige. De skal jo have de faste
pædagoger med på ideen,
og det kan endnu godt
være lidt trægt,” er hans
erfaring.

Faglighed
bliver højnet
Men står det til
UCC og de tre andre
professionshøjskoler
i konsortiet , så vil
ART og de andre
MultifunC-metoder hurtigt finde
grundfæste.
”Det interessante for en
underviser som
mig er, at jeg giver de studerende et værktøj, som
de meget hurtigt vil
kunne se virker. Og det
giver en stor tilfredsstil-

”Vi tilbyder et program, som gør det helt
klart, at det ikke handler om, at man med
disse metoder kan parkere halvdelen af sit
hoved og bare læne sig op af en manual.
MultifunC kan tværtimod være med til
at højne fagligheden og give pædagogerne
deres faglige magt tilbage,” mener forskningslederen.
Og UCC er mere end parat til at brede
undervisningen ud. Hidtil har det først
og fremmest været personale på landets
to MultifunC-institutioner – en etableret
i København og en på vej i Århus – der er
blevet undervist i metoderne. Men gennem
COK kommer undervisningen nu bredere
ud i kommunerne.
”Ganske snart vil vi også udbyde dem
som almindelige efteruddannelseskurser, som er ECTS

berettigede og som fag på grunduddannelsen,” siger Bo Ertmann.

Modstanden er på retur
Det er en udvikling, som han stadig skal
tage sig lidt i at forundres over, for da
MultifunC først blev introduceret var modstanden fra pædagogkredse til at få øje på.
UCC undlod da også at byde ind, da Socialstyrelsen for et par år siden første gang
søgte partnere til at implementere og undervise i MultifunC, men da Bo Ertmann
for alvor satte sig ind i forskningsresultaterne, skiftede stemningen.
”Døgninstitutionsverdenen har i årevis
haft et problem. Der har ikke været tradition for at måle effekten af den socialpædagogiske indsats eller for at se på metoder
for indsatsen. Man har med andre ord ikke
rigtigt vidst, hvad der virkede. Området
har haft brug for et løft, og det kunne vi
se, at MultifunC kunne bibringe,” siger Bo
Ertmann.
Og den før så indædte modstand mod
at få metoder indført i arbejdet er på retur,
oplever han.
”Man skal høre efter, når pædagoger
råber op og byder modstand mod nye
programmer, for det handler om, at de er
bange for at parkere deres dømmekraft og
faglighed. Men vi har udfordret både de
metodeskeptiske og de mest højtråbende
evidensfreaks, og min fornemmelse er,
at man er begyndt at turde stole på forskningsresultaterne.” ❚❙
Af freelancejournalist
Mette Engell Friis

Illustration: Louise Jensen

lelse at vide, at de lærer noget, som både er
til gavn for dem selv og i høj grad til gavn
for dem, de arbejder med,” siger Jens Fokdal, som også har en fortid som formand
for Landsforeningen af Socialpædagogers
døgnafdeling, hvor han ofte har talt med
kolleger, der syntes, de kæmpede en forgæves kamp i døgninstitutionerne.
Konsortiet har foreløbig holdt to udsolgte konferencer om MultifunC, som har
afstedkommet rigtig mange forespørgsler
fra både kommuner og enkeltpersoner om
konkrete kurser.
For Bo Ertmann er det helt essentielt,
at både garvede og kommende pædagoger
kan få øje på det hensigtsmæssige i det manualbaserede program.

MultifunC i Danmark

• Der er afsat 56 mio. kr. i Finansloven 2009 til at understøtte kommunernes afprøvning af MultifunC.
• Den første MultifunC-institution i Danmark åbnede i 2011 og ligger
i København. Der er yderligere én på vej i Region Midtjylland.
• Professionshøjskolerne UCC, UC Lillebælt, UC Syddanmark samt
VIA UC står i samarbejde med Socialstyrelsen for uddannelsen af
det pædagogiske personale. Uddannelsen fokuserer på metoderne
Aggression Replacement Training (ART), Motiverende Interview (MI)
og metoder til håndtering af aggressiv adfærd.
Kilde: UCC

børn & unge social fokus 19

TEMA: Programmer

En lille kilde
Der er mange kilder til evidens, og forskningens resultater må altid testes i praksis.
Det understreger psykologen Anegen Trillingsgaard, der undersøger effekten af det
evidensbaserede program De Utrolige År på børn med ADHD.

”

Vi kan ikke sige, at De
Utrolige År virker bedre
end alle andre metoder.
Men der er god evidens
for, at programmet har en væsentlig
effekt, både når det gælder børn
med adfærdsvanskeligheder generelt og børn med ADHD, ” siger forskeren Anegen Trillingsgaard, der er
specialist i børneneuropsykologi og
psykoterapi.
Den tidligere chefspsykolog i
børne- og ungdomspsykiatrien er i
dag adjungeret professor på Aarhus
Universitet og har til huse midt i
campus. Ud over sine egne forskningsprojekter er hun konsulent
for Center for ADHD, et non profitcenter, der henvender sig til familier
med børn i førskolealderen. Her
arbejder man ud fra programmet
De Utrolige År, som stammer fra
Seattle.
”De Utrolige År – der er udviklet
af psykologen Carolyn Webster
Stratton – tog oprindelig sigte på
børn med adfærdsmæssige problemer. En lang række lodtrækningsforsøg har dokumenteret effekten,
og senest har et nyt stort randomiseret og kontrolleret studie dokumenteret en lige så god effekt i forhold til
børn med ADHD. Og det er ikke så
mærkeligt, for de opfylder ofte også
kriterierne for en adfærdsforstyrrelse, så i praksis lapper grupperne
tit ind over hinanden.”

og det er muligt at få både børnepasning imens og transport til og
fra. Behandlingen er i øvrigt gratis
og finansieret af Edith og Godtfred
Kirk Christiansens Fond.

Signifikante tal
Det er Trillingsgaard, der har anbefalet programmet til centret på baggrund af både sin kliniske
erfaring og den eksisterende dokumentation
fra USA, Canada, England og Norge, og nu står
hun for den forskning,
der skal undersøge effekten i dansk kontekst.
”Centret har taget
familier ind siden januar
2010. Det første år har
vi valgt at lave en systematisk monitorering af
effekten, men ikke haft
nogen kontrolgruppe. Det
venter vi med til næste år,
hvor en ph.d.-studerende
skal gennemføre et lodtrækningsforsøg,” fortæller hun.
Målingerne er altså foreløbige, og datamaterialet er
lille, fordi der endnu kun
er omkring 30 forældrepar, der har gennemført
programmet. Men tallene
er signifikante, siger forskeren, der især hæfter sig ved,
at de danske resultater ligger tæt op af Webster Strattons seneste og langt mere
omfattende studier.
”Vi giver forældrene
spørgeskemaer, hvor vi har
Foto: Carsten Ingeman

Negative samspil
Den danske forsker fortæller, at programmet først og fremmest satser
på at styrke forældrenes evner til at
tackle deres børn. Det har nemlig

vist sig, at det er far og mor og deres
måde at agere på, der er den helt
altafgørende faktor for at ændre barnets uhensigtsmæssige adfærd.
”Børn med ADHD mangler typisk
vedholdenhed og koncentration,
og de kan være meget impulsive og
hyperaktive. Det fører let til negative samspil med andre. Forældrene
kommer nemt til at fokusere på
den utilpassede adfærd, og vejen
til udvikling af trods, stridbarhed,
aggressivitet og uefterrettelighed
hos børnene ligger lige for. Med
programmet prøver man at træne
forældrene, så de bliver mere anerkendende og coachende i forhold til
børnene, men også bedre til at sætte
grænser og være konsekvente,” siger
Anegen Trillingsgaard.
Forældrene møder én gang om
ugen på centret til forskellige former for oplæg, øvelser og rollespil og
skal så efterfølgende prøve at øve sig
hjemme. Al undervisningen foregår
som gruppeforløb, og det har man
rigtig gode erfaringer med – ikke
mindst fordi der opstår et fællesskab
forældrene imellem.
”Flere forældre udtrykker, at de
for første gang oplever, at de ikke
står alene med de vanskeligheder,”
fortæller Trillingsgaard.
Hele programmet varer 20 uger
og er ret intensivt. Forældrene
henvender sig selv for at høre om tilbuddet, og enkelte indser under det
indledende interview, at de ikke vil
kunne gennemføre det. Men det er
få, og frafaldsprocenten er foreløbig
meget lav. For at gøre det nemmere
for forældrene at holde ved, inkluderer møderne et let aftensmåltid,

n
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til evidens
fokus på opdragelsesmønstre, deres
oplevelse af egen tilfredshed i forældrerollen, forældrenes stressniveau,
barnets problemadfærd og sociale
kompetence. Og på alle områderne
kan vi se en effekt,” siger Trillingsgaard og viser en række tabeller.
Her fremgår det, at ikke mindst
intensiteten af ADHD-symptomerne
falder, og at forældrene føler sig
mindre belastede. De bliver også
mindre negative og inkonsekvente
over for børnene og udtrykker
mere ros og anerkendelse. På andre
områder er effekten begrænset, det
gælder fx evnen til

at udtrykke tydelige forventninger.
Det hører også med i billedet, at der
sker en reduktion af familiernes vanskeligheder – de forsvinder ikke.
Træerne vokser med andre ord
ikke ind i himlen, og der er ikke tale
om en mirakelkur. Men dog om så
tydelige resultater, at den danske
psykolog ikke er i tvivl om, at det giver rigtig god mening at bruge programmet herhjemme. Også selvom
noget af undervisningsmaterialet
er ”meget amerikansk”, som hun
udtrykker det.
”Men så griner man lidt af det,
og så er den ikke længere,” siger hun.

Ved vi nok?
Evidensdebatten
popper op med
mellemrum, senest
her i foråret, hvor
Rambøll og SFI –
Det Nationale Forskningscenter for
Velfærd har været
på kant. Hvad ved
vi – og hvornår ved
vi nok til at basere
en social eller psykologisk indsats på
bestemte metoder?
Trillingsgaard
har fulgt debatten fra sidelinjen,
men vil gerne
placere sig et lidt
tredje sted.
”Den forskningsbaserede

dokumentation er vigtig, men der er
flere veje til viden,” siger hun og benytter lejligheden til at slå et slag for
et mere nuanceret evidensbegreb.
Evidens har mange kilder, pointerer hun – og praksis leverer en del
af varen, blandt andet når det skal
afprøves i ’real life’, om en bestemt
metode, der i en universitetsklinisk
sammenhæng har vist sig at have effekt, også fungerer i virkelighedens
mere sammensatte kontekst og fx
kan anvendes i andre lande og kulturer end der, hvor den er udviklet.
”Den første form for effekt kaldes
efficacy, den anden effectiveness – og
vi har brug for begge dele!,” understreger Trillingsgaard og tilføjer, at
det egentlig er utilstrækkeligt, ikke
mindst for praksis, når man uden videre taler om, at en bestemt metode
er ’evidensbaseret.’
”Enhver praktiker skylder at orientere sig i, hvad der er den bedste
evidens for. Det har alle en interesse
i! Men det er ikke nok at vide, ’what
works’. Vi må også spørge: ’for hvem’
og måske tilføje: ’under hvilke omstændigheder’”, siger hun og slår
også fast, at man aldrig når dertil,
hvor man kan erklære sin viden for
sikker – evidensbaseret eller ej.
”De målinger vi aktuelt laver på
Center for ADHD, er en lille kilde til
mere evidens. Men man bliver aldrig
færdig! Det er en proces, og måske
fører det arbejde, vi laver nu, til udvikling og justering af metoden.” ❚❙
Af redaktør Sanne Bertram
sbe@sm.dk

Anegen Trillingsgaard blev uddannet cand.psych.
i 1970 og er specialist i børneneuropsykologi og
psykoterapi. Hun var i en årrække chefpsykolog på
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i Risskov og har
også været lektor på Psykologisk Institut ved Aarhus
Universitet, hvor hun i dag er adjungeret professor.
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Kort om Programmer

?

Vidste du…
At programserien
De Utrolige År også
findes i en udgave,
der henvender sig til
spædbørn?
Kilde: socialstyrelsen.dk

Stor

tilfredshed
med PALS
Evaluering af skoleprogram

Skoleparat med
HippHopp
Evaluering af førskoleprogrammet
Næsten 300 familier i fire danske kommuner har afprøvet førskoleprogrammet HippHopp, og resultaterne er positive. Det viser en ny evaluering, som Rambøll har lavet for Socialstyrelsen.
Børnene vurderes at have haft en positiv udvikling
i forhold til både sociale, sproglige, motoriske og
kulturelle kompetencer. 83 % af forældrene i programmet er enten tilfredse eller meget tilfredse
med deres barns fremskridt i forbindelse med
deltagelsen i programmet, og 91 % af forældrene
oplever, at programmet har været en god måde
at hjælpe barnet til at blive skoleparat.
HippHopp er et struktureret program med
aktiviteter til 30 uger, som børn og forældre kan
udføre sammen i hjemmet. Programmet tilbydes
familier, der kan have særlig glæde af at være
godt forberedt på de udfordringer, som barnet
møder, når det starter i skolen.
socialstyrelsen.dk & hipphopp.dk

Fire ud af fem ansatte på de 11 første PALSpilotskoler i Danmark oplever, at programmet har gjort dem bedre til at håndtere
vanskelige elever. De ansatte vurderer også,
at eleverne er blevet bedre til at tage hensyn
til hinanden. Det viser en evaluering, SFI har
foretaget.
PALS (Positiv Adfærd i Læring og Samspil)
er et såkaldt skoleomfattende program, hvor
alle ansatte, elever og forældre involveres i at
forebygge adfærdsproblemer blandt eleverne.
Skolen vedtager fælles retningslinjer for god
adfærd, og eleverne opmuntres systematisk
og belønnes, når de udviser positiv adfærd.
Belønningen kan fx være en udflugt for hele
klassen.
Selvom der er tilfredshed blandt de ansatte, understreger forskerne, at det på mange
måder er for tidligt at vurdere virkningen
af PALS. Nogle af de 11 skoler har endnu ikke
indført PALS fuldt ud, og det er derfor ikke
muligt på nuværende tidspunkt at lave et
egentlig effektstudie af PALS, hedder det i
pressemeddelelsen.
Rapporten er bestilt og finansieret af Socialstyrelsen.
socialstyrelsen.dk & sfi.dk

Program hitter i dagtilbud
Pædagoger uddannes i DUÅ
Som den første kommune i landet har Holstebro her i foråret afsluttet uddannelsen
af 28 pædagoger og pædagogmedhjælpere
i tre børnehaver i programmet De Utrolige
År – Dagtilbud
Med fokus på positive relationer og en
anerkendende tilgang udbygges hele personalegruppens kompetencer og handlemuligheder i forhold til at forebygge og håndtere
problemer med adfærd i børnehaven. For-
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målet er at inkludere børnene i de almene
miljøer for udvikling og læring.
”Med dette program kan vi styrke personalets kompetencer i at forebygge og
håndtere adfærdsproblemer, så flere børn
kan inkluderes i vores daginstitutioner. Det
er glædeligt at konstatere, at programmet
allerede begynder at bære frugt, og jeg ser
frem til, at det bliver udbredt til alle vores
daginstitutioner,” siger formanden for

Holstebro Byråds Udvalg for Børn og Unge,
Morten Flæng,
Det er tale om et kommunalt pilotprojekt, der afprøves i partnerskabskommunerne Holstebro, Herning og Ikast-Brande
kommuner i perioden 2011-2013.
socialstyrelsen.dk

Store besparelser
Analyse fra Rambøll
Der kan være store penge at hente,
hvis kommunerne anvender metoder,
som har vist en dokumenteret effekt.
Det viser en analyse (marts 2011), som
Rambøll Management har lavet for Social- og Integrationsministeriet.
Analysen er baseret på fire udvalgte indsatser på børne- og ungeområdet. Alene ved at udbrede de tilgange
til hele landet, vil man på lang sigt få
en samfundsøkonomisk gevinst på 2,5,
mia. kr. om året, vurderes det.
I analysen har Rambøll regnet på
gevinsterne ved at anvende de tre evidensbaserede programmer De Utrolige
År, Multisystemisk Terapi (MST), Multidimensional Treatment Foster Care
(MTFC) og slægts- og netværkspleje.
De fire metoder og indsatser omfatter langt fra hele målgruppen af udsatte børn og unge, og derfor vurderer
Rambøll, at potentialet ved at anvende
endnu flere metoder, der har en dokumenteret effekt, er langt større end de
2,5 mia. kr.
SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd rejste efter offentliggørelsen af rapporten en debat om
rapporten og dens resultater. Debatten
handlede blandt andet om omfanget
og kvaliteten af de danske målinger på
området.

Programmer i halvdelen af Danmark
Ny opgørelse

Evidensbaserede indsatser anvendes i
knap halvdelen af landets 98 kommuner.
Det viser en ny opgørelse, Socialstyrelsen
har lavet.
Styrelsen har undersøgt udbredelsen
af i alt seks forskellige programmer, nemlig DUÅ, PMTO, PALS, MST-CM, MTFC og
MultifunC. 32 driver kommuner driver
selv én eller flere af programmerne. Hertil kommer seks private organisationer,
der tilbyder én eller flere af behandlingsformerne. Yderligere 13 kommuner anven-

sm.dk, sfi.dk & Socialstyrelsen.dk

der én eller flere af de evidensbaserede
indsatser, men køber behandlingen af
anden kommune eller privat leverandør.
Samlet set anvendes programmerne dermed i 46 kommuner, svarende til 47 % af
kommunerne.
Opgørelsen dækker over ret store forskelle mellem kommunerne. En del kommuner anvender kun et enkelt program,
andre næsten alle.
socialstyrelsen.dk

Bedre viden om effekter
SFI satser på kontrollerede forsøg
Den bedste og mest krævende måde at
måle effekter af sociale indsatser er ved at
lave kontrollerede forsøg. Men det stiller
store krav til metode og design af undersøgelsen. SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd opruster nu inden for dette
felt ved at etablere en ny afdeling, der skal
samle og udvikle kompetencerne i forhold
til at lave kontrollerede forsøg. Det skriver
SFI i en pressemeddelelse.

Afdelingen skal blandt andet arbejde
med at finde effekter af forskellige familieprogrammer, der bruges i Danmark. Det
gælder fx MTFC et intensivt plejefamilieprogram, der retter sig mod adfærdsvanskelige unge.
”For at måle effekten laver vi her lodtrækningsforsøg mellem to forskellige indsatser, hvor én gruppe af unge modtager en
bestemt type intensiv plejefamilieindsats,

og hvor en kontrolgruppe af samme slags
unge modtager en anden indsats. På den
måde kan vi sammenligne effekterne og
finde ud af, hvordan indsatserne virker,”
forklarer lederen af den nye afdeling,
Mette Deding.
sfi.dk
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KOMMENTAR

Bedre hjælp til forældre
med udsatte børn
Af Jane Findahl,
formand for KL’s
Børne- og Kulturudvalg

Det er vigtigt, at kommunerne arbejder systematisk for at sikre den
bedst mulige indsats for udsatte
børn og unge. Og der sker heldigvis
meget på det område netop nu.
Blandt andet har KL og Social- og
Integrationsministeriet indgået et
partnerskab om at finde de bedste
løsninger og måder at håndtere
sager om børn og unge med særlige
behov.
Det allerbedste er naturligvis,
hvis vi kan undgå, at det overhovedet kommer så vidt, at børn og unge
bliver ”udsatte”. Hvis vi kan få deres
tilværelse derhjemme sammen med
deres forældre til at fungere.
Undersøgelser viser, at indlevende, engagerede og kærlige forældre
har en positiv indflydelse på deres
børns udvikling. Men det er desværre ikke alle, der magter forældrerollen. Og det går ud over børnene.
I KL’s politiske udspil ”Det gode
børneliv” peger vi på evidensbaserede forældreprogrammer til
forældre, der har det svært i forældrerollen. Vi ønsker at styrke disse
forældres evner til at bygge gode
relationer til deres børn og styrke
dem i rollen som opdragere.
Der er tale om en forebyggende
indsats i nærmiljøet, hvor det enkelte barn har sin hverdag, sine venner
og sine fritidsinteresser. En indsats,
der på længere sigt kan bidrage
til, at færre børn og unge bliver
anbragt uden for hjemmet, at færre
begår kriminalitet, og at flere får en

uddannelse – netop fordi indsatsen
lægges i familierne.
Der ligger altså betydelige samfundsøkonomiske gevinster ved
en større brug af evidensbaserede
programmer på det sociale område.
Det er derfor vigtigt, at de medarbejdere, der arbejder med programmerne, uddannes og klædes ordentligt på. Der bør derfor arbejdes for at
forbedre uddannelses-mulighederne her i Danmark for medarbejdere,
der arbejder med evidensbase-rede
forældreprogrammer.
Endelig er det vigtigt, at vi ikke
lader evidensbaserede programmer
stå alene. Der findes mange andre
metoder og redskaber i indsatsen
over for udsatte børn og unge. Så de
evidensbaserede familieprogrammer må ses som et supplement til
alle de øvrige indsatser, vi gør i
kommunerne på området for udsatte børn og unge.
Jeg vil i det hele taget advare
imod blot at udpege nogle bestemte
metoder til alle kommuner. Valg af
metode og indsats må bero på en
konkret vurdering i hvert enkelt
tilfælde af, hvad der virker bedst.
På børneområdet er der, helt
generelt, stadigvæk behov for et
bredt kendskab til evidensbaserede
metoder og programmer, der kan
kobles med kommunal praksis. Der
er behov for endnu mere forskning
og evidens på området, og derfor
bør vi ikke lægge os fast på særlige
metoder.

