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FORANDRINGSTEORI - Indsatser, mål og data. 
 

Formål  
Fokusområder i 
strategien 

Aktivitet  Organisatorisk resultat Effekt for barnet eller 
familien  

Langsigtet effekt 

Der er ansat 14 medarbejdere og 1 
teamleder i Børn & Unge afdelingen 
i løbet af 2020 og 2021. (I den 
sammenhæng er 8 socialrådgivere 
blevet omorganiseret til fremskudt 
indsats med fysisk placering på 
institutionerne, og den 
administrative opnormering svarer 
derfor i praksis kun til 6 
medarbejdere). 
 

Styrkede muligheder for evaluering af effekten 
af igangværende indsatser samt udøvende 
indsatser med familien. 
Data: antallet af sagsopfølgninger stiger 
(retvisende datagrundlag skal udvikles) 

 
 

 

Hurtigere socialfaglig hjælp 
og sparring samt hyppigere 
opfølgninger på 
igangværende indsatser. 

Vi skal opdage 
og handle på 
bekymringerne 
hurtigere. 
Hurtigere 
opsporing og 
tidligere 
indsats.  
 

Gennemførelse af KOMBU 
uddannelse og plan for 
vedligeholdelse af viden. 
 

Styrkelse af kompetencer til at spotte tidlige 
tegn på mistrivsel hos børn og unge, som lever i 
en familien, der er ramt af psykisk sygdom. 
Øget adgang til viden og tværfagligt 
samarbejde omkring familier med psykisk 
sygdom. 
Data: indhentning af medarbejderperspektiver 

 

Bedre vejledning, 
rådgivning og indsats for 
familier, som lever med 
psykisk sygdom. 
 

Færre indgribende 
og 

omkostningsfulde 
foranstaltninger i 

børn & unge. 
Data: Nedtrapning 

på indsatsviften 
(retvisende 

datagrundlag skal 
udvikles – 

omfanget af 
indsatser og 
økonomi på 
indsatviften 
optælles) 

 

8 socialrådgivere er blevet er blevet 
omorganiseret og arbejder 
fremskudt med fysisk tilstedeværelse 
ude på institutionerne. 

Hurtigere adgang til socialfaglige kompetencer 
og viden i almen, som gør det muligt at handle 
hurtigere forebyggende. 
Data: antallet af forebyggelsesindsatser i børn & 
unge stiger  

Der iværksættes 
virkningsfulde indsatser i den 
kontekst, som barnet 
befinder sig i, før 
udfordringerne udvikler sig. 
 

Styrket adgang 
til støtte og 
hjælp 
 

Der er ansat 1 psykolog i PPR. 
 

Reducering af indsatser i Børn & Unge 
afdelingen vedr. behandlingsindsatser for 
angst. 
Data: optælling af henvendelser til børn & unge 
vedr. angstproblematikker (datagrundlag skal 
udvikles) 
 

Hurtigere hjælp og støtte til 
familier, hvor angst skaber 
fravær. 
 

Flere indsatser 
fastholdes i 

kommunen i almen 
regi. 
Data: 

inklusionsgrad 
 
 

Center for Børn, Unge & Familier



Side 2 af 2 

Der er blevet gennemført TVÆRS og 
Løft uddannelse for alle TVÆRS-
aktører. 

 
 

 
 

Tydelig forventningsafstemning i forhold til roller 
og ansvar i det helhedsorienterede 
samarbejde, samt øgede kompetencer til 
løsningsorienteret tilgang i samarbejdet med 
familier. 
Data: indhentning af medarbejderperspektiver 

 
 

 

Familien oplever fokus på 
ressourcer frem for deres 
problemer, samt at deres 
livsvilkår er 
omdrejningspunktet for 
indsatsen. 
 

Der er ansat af 1 sundhedsplejerske 
 

Der kan gennemføres fælles hjemmebesøg 
med familien, sundhedsplejen og dagtilbuddet, 
hvor der arbejdes med fælles redskaber.  
Data: optælling af hjemmebesøg 
 

Familien oplever tryghed i 
opstarten i dagtilbud, og at 
personalet er klædt på til 
samarbejdet fra første dag. 
 

Effektivt 
tværfagligt 
samarbejde 
og 
samskabelse 
med familierne 
 

Evaluering af Familiedialog med 
vurdering af mulighed for 
implementering af portalen JOSA 
TVÆRS, som integreres i alle TVÆRS- 
og netværksmøder. Forventes 
færdig ultimo 2023. 

Adgang til digital platform, hvor indsatsen med 
familien koordineres og formaliseres.  
Data: indhentning af aktivitetsdata fra JOSA 
platformen 
 

Familien oplever at have én 
indgang til opfølgning på 
indsatser og aftaler 
vedrørende deres børn.  
 

Øget tryghed og 
tilfredshed hos 

familierne. 
Data: feedback fra 
familier fra TVÆRS 
møder og fælles 
hjemmebesøg. 

 
 

 


