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Baggrund og motivation
1. Forskningsinteresse
• Frontlinjekapacitet –

frontlinjens betydning for 
borgernes værdiskabelse

• Vidensanvendelse og 
dataanvendelse

2.Frontlinjens ingredienser - the 
ususal suspects:
• Styring
• Ledelse
• Serviceregulering
• Serviceproduktion
• …..og borgerne

3. Videnssamarbejde, skabeloner, 
digitalisering og vidensanvendelse 
i Randers
• Den formelle 

interaktionsorden
• Den sociale interaktionsorden

4. Effektanalyse i Randers
5. Har de udsatte børn og familier 
fået gavn af projektet?
• Mere service end regulering



Faglighed og styring. Fagprofessionel 
dømmekraft på socialområdet 

Er fagligheden og styringen af 
socialområdet kommet i ubalance? 
Hvilke antagelser om hvad det vil 

sige at være fagprofessionel i 
velfærdsstatens frontlinje bygger 
styringen på? Og hvad skaber den 

egentlige effekt for borgeren?



Hvad vi vidste i forvejen…
Uønskede konsekvenser af at mål-
kvalitetsstyre velfærdsarbejde ud 
fra politisk-administrative hensyn

Betydning af professionel 
dømmekraft og alliance i forhold 
til virksomme sociale indsatser



Fagprofessionel dømmekraft

Rette indsats til rette tid Den menneskelige faktor i 
virksomt alliancearbejde



Inferenstyper i fagprofessionel dømmekraft



Bærende ide: Modellen understøtter, at Kommunalbestyrelsens 
mål for velfærdsopgaverne føres ud i livet. 

Bærende ide: ”Alle (aner)kender, ved og forstår betydningen af at levere 
den rette indsats, i den
rette kvalitet til rette tid”.

Hvor og hvordan tænker vi styring?







Implikationer (generelt)
• National styring af 

autorisationssystem, men hvem 
definerer?
• Fagmiljøerne ved bedst, men hvor 

og hvem er de?
• Professionshøjskolernes rolle?
• Universiteternes rolle?
• Socialstyrelsens rolle?
• Erkendelse af lokale 

udviklingspotentialer
• Lokal styring og ledelse i 

kommuner?



Randersprojektet: de seks trin i journalbaseret 
effektanalyse



År 1: Fokus på vidensamarbejde 
og kortlægning af faglig styring 
og indsatsarbejde



Et eksempel på skriftlige relationer i 
familiemyndighed
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Et eksempel på skriftlige relationer i 
familiebehandling
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Faglige opmærksomhedspunkter (år 1)



Indskrivningstid, professionel alliance og 
målopnåelse



År 2: Fokus på betydningen af 
samarbejdsalliance for 
indsatskvalitet og effekt 



Alliancens betydning for indsatskvalitet

• Den kontekstuelle model (Wampold, 2015)

1. Evne til at skabe troværdighed i relation til borgeren
2. Skabe positive forventninger hos borgeren
3. Udføre en tilpasset indsats sammen med borgeren 



Faglige opmærksomhedspunkter (år 2)



Hvilke typer af problemstillinger lykkes 
familiebehandlerne med og hvilke ikke?



Hvor svære vurderede de selv sagerne var for 
dem – og betød det noget for målopnåelse?



Alliancebeskrivelser



Professionel tvivl og indsatsjusteringer



Samarbejdsalliancen (Wampold, 2015)

1. De bedste terapeuter er som regel dem, der er i stand til at skabe en god 
samarbejdsalliance med de borgere, som de har ansvaret for at hjælpe…

2. Veludviklet empati og evne til systematisk at fokusere på borgerens behov 
og mentale tilstande (relationel kompetence)

3. Evne til at handle konstruktivt og refleksivt på usikker viden 
(professionel tvivl)

4. Mestring af flere metoder
5. Evne til at justere indsatsen undervejs
6. Evne til at arbejde med systematisk feedback fra borger og kolleger



Samlet set viste analyserne…
1. Familiecenteret opnår størst grad af målopnåelse i sager med et 

forældrestrukturfokus og lavest grad af målopnåelse i sager med 
barneregulering. 

2. Familiecenteret opnår mest målopfyldelse i lette sager.
3. Bopæl siger ikke det store om chancen for at komme i mål
4. Familienetværk ser ikke ud til at være en forudsætning for at komme i 

mål (familier med svagt familienetværk har lige så gode chancer for at 
komme i mål, som familier med stærkt familienetværk), mens

5. Sammensætningen af det professionelle netværk ser ud til at have en vis 
betydning

6. Den stærkeste sammenhæng viste sig mellem professionel tvivl, 
indsatsjustering og sagernes problemgrad



Udviklingspunkter

• Styrkelse af de relationelle kompetencer, herunder
• Styrkelse af de refleksive rutiner omkring indsatsarbejdet
• Organisering af systematisk feedback fra borgere og kollegaer
• Styrkelse af mellemrumsarbejde (kernen i netværksarbejde)
• Styrkelse af overgange mellem indsatser 
• Styrkelse af den organisatoriske smidighed i forhold til 

indsatsjustering



Spørgsmål

1. Kan du genkende analyserne i dit daglige arbejde, herunder hvilke 
og i hvilke sammenhænge? Hvilke kan du ikke genkende?

2. Hvilke udviklingspunkter vil du fremhæve som relevante for dig og 
dine kolleger?

3. Hvilke udviklingspunkter vil du fremhæve som relevante for din 
arbejdsplads som helhed, herunder udviklingspunkter i samarbejdet 
med myndighed og det politiske niveau?



Tak for opmærksomheden


