Socialstyrelsen yder
rådgivning og støtte
til implementering af
veldokumenterede
indsatser.

Socialstyrelsen tilbyder rådgivning og støtte til
implementering af veldokumenterede indsatser
målrettet børn og unge i adfærdsvanskeligheder.
Det drejer sig om indsatserne De Utrolige År,
PMTO, MST og MTFC.
Formålet med rådgivningen er, at give kommunen
et dækkende grundlag til at træffe beslutning
om en evt. implementering.
Herunder viden om: Hvad indeholder indsatserne? Hvilke gevinster har de? Hvordan
implementeres de? Hvordan er økonomien?
Samtidig tilbydes støtte til opstart og implementering af indsatserne i form af processtøtte og
let adgang til uddannelse og vejledning både i
forbindelse med etablering og vedligeholdelse
af indsatsen i organisationen.

Der er tale om en fastforankret satsning
i Socialstyrelsen, som skal understøtte udbredelsen og vedligeholdelsen af veldokumenterede indsatser i Danmark.

Danske erfaringer med
veldokumenterede indsatser

”De veldokumenterede indsatser på
børn- og ungeområdet er et glimrende
eksempel på, hvordan Socialstyrelsen
arbejder efter et mål om at skabe direkte
anvendelig viden på det sociale område. Her
har vi metoder med et stærkt vidensgrundlag, som vi gerne vil hjælpe interesserede
kommuner med at tage i brug.”

Der er på det sociale område et stadigt øget
fokus på, om de indsatser, vi tilbyder sårbare
børn og unge, har den ønskede effekt. Der
findes en række indsatser med et stærkt
vidensgrundlag, både i forhold til viden om
målgrupper, effekter, implementering og
økonomi.

Knud Aarup,
Direktør for Socialstyrelsen

Arbejdet med veldokumenterede indsatser
for sårbare børn og unge har gennem flere år
vist en positiv effekt og er i dag anvendt af
halvdelen af landets kommuner. De mærkbare
resultater er bl.a. øget trivsel blandt børn,
unge og deres familier, faglig udvikling af
organisationen mod en mere systematisk,
effektiv og vidensbaseret faglighed, samt god
økonomi i anvendelsen af indsatserne.

Implementeringsfaser
Fase 1
Viden og beslutning

Fase 2
Forberedelse

Fase 3
Implementering

Fase 4
Vedligeholdelse

Beslutning – STOP / GO
Socialstyrelsens input
Rådgivning
Strategisk rådgivning
om målgrupper,
gevinster, økonomi,
organisering og indsatsspecifikke parathedsundersøgelser

Implementeringsstøtte
Processtøtte med løbende opfølgning, uddannelse
og vejledning, evt. certificering

Vedligeholdelse
af indsats
Vedligeholdelsesvejledning
og kvalitetssikring

Faste leverancer
Databaseunderstøttelse, vedligeholdelse og udvikling af indsats på national niveau

De veldokumenterede indsatser er kendetegnet
ved, at de har klart afgrænsede målgrupper,
og at der er god dokumentation for effekten
for målgrupperne. Indsatserne er velbeskrevne

og forskningsbaserede, og der er indbygget
løbende kvalitetssikring af indsatserne i praksis.
Ligeledes er der viden om implementering af
og økonomien i indsatserne i Danmark.
Kommuner, der allerede arbejder med de
veldokumenterede indsatser fremhæver,
at gevinsterne realiseres, når afgørende
forudsætninger er til stede.
Herunder:
• Politisk og organisatorisk opbakning til
implementering og drift af indsatserne
• At mål og forventninger er tydelige for
ledelse og medarbejdere
• At indsatserne tænkes ind i en helhedsorientering, så der er sammenhæng mellem kommunens øvrige aktiviteter over for borgeren.
Herunder visitation og eventuelle tiltag efter
indsatsen.

”Der er stor effekt og høj gennemsigtighed
ved programmerne, og sammen med en høj
grad af kompetence har det været med til at
overbevise os om, at de var det rigtige valg
for Herning Kommune.”
Preben Siggaard, Chef for Center
for forebyggelse, Herning kommune

”Arbejdet mellem kommuner og familier er
blevet lettere, fordi programmerne er så
tydelige og konkrete.”
Lotte Hestbæk, Afdelingsleder,
Århus kommunee

”Vi kan se, at vi i den tid, hvor vi har arbejdet
med programmerne, har reduceret problemerne for forældre med børn i vanskeligheder. Vi
har holdt et lavt udgiftsniveau sammenlignet
med resten af landet i forhold til dyre foranstaltninger.”
Anton Rasmussen, Børne- og familiechef,
Ikast-Brande Kommune

“De 14 mio., der blev investeret i 2008, er i 2013
gået i nul. Allerede i 2014 giver investeringen
overskud”.
Dorthe West, Udvalgsformand,
Herning Kommune

Læs mere om veldokumenterede indsatser på de følgende sider eller på www.socialstyrelsen.dk/evidens
Kontakt programmer@socialstyrelsen.dk eller programleder
Rasmus Bruun tlf. 41 93 24 97 – mail: rbru@socialstyrelsen.dk

