
LÆR AT ANVENDE FORANDRINGSTEORI 

I EVALUERINGER

Eksempel-samling



Psykoedukation og støttende 
aktiviteter for grupper af 
familier

Samtalegrupper for børn og 
unge – metodeintegreret 
behandling

Gruppechat med behandler i 
forum på web 

Individuelle samtaleforløb for 
børn og unge 

Individuelle  chatforløb med 
behandler på web 

Input Aktiviteter Output Resultater Virkninger

Behandlere med 

kompetence 

inden for 

familiebehandling

/terapi samt 

rusmiddel-

behandling

Opsøgning af målgruppen:
Systematisk kontakt til øvrige 
professionelle i kommunerne –
Sundhedsplejen, dag-institutioner, 
skoler, PPR, 
ungdomsuddannelserne mv. .
information om 
behandlingstilbuddet på digitale 
platforme Cyberhus, Netstof mv.

Projektorgani-

sering, 

Projektledelse og 

projektunder-

støttelse

”Digitale 

pædagoger” 

Web-portal

Fagpersoner og 

eksperter, der 

underviser og 

superviserer 

behandlere

Tværgående aktiviteter
Fælles kompetenceudvikling og 
tværgående seminarer
Supervision til behandlere
Etablering af fælles 
dokumentationsplatform

Reference-

gruppe og 

ungepanel

Samtaleforløb for familier

Familieorienteret 
rusmiddelbehandling 

At børn og unge i 
behandlings-
forløb får en 
tilknytning til 
arbejdsmarkedet 
på samme 
niveau som 
øvrige unge i 
kommunen

At børn og 
unge i 
behandlings-
forløb ikke 
hyppigere 
udvikler sociale 
eller psykiske 
problemer end 
andre unge i 
kommunen

Hovedparten af 
de behandlede 
børn og unge 
opnår en bedring 
psykisk, fagligt, 
socialt og 
familiemæssigt

Hovedparten af 
forældrene til de 
behandlede børn 
og unge opnår 
styrkede evner 
til at støtte 
børnene/de unge

Forældre til børn  og 
unge i behandlings-
tilbuddet, som stadig 
har et problematisk 
rusmiddelforbrug, 
kommer i behandling

At børn og unge i 
behandlings-
forløb ikke 
hyppigere 
udvikler 
problemer med 
misbrug end 
andre unge i 
kommunen

At børn og unge i 
behandlings-
forløb tager en 
ungdoms-
uddannelse på 
samme niveau 
som øvrige unge 
i kommunen

Børn og unge i 
målgruppen  
samt forældre 
oplever tilbuddet 
som 
virkningsfuldt og 
meningsgivende

Barn/ung får viden om 
rusmidler og hjælp til at 
tænke anderledes samt 
handlemuligheder

Spejling i andre og 
oplevelse af almengørelse

Barn/unge kan se egne 
kompetencer og sårbarhed

Tabuer brydes og barn/unge kan 
tale om det vanskelige og egne 
udfordringer + turde relationer

Vækker håb om  at noget kan 
være og gøres anderledes

Barn/unge oplever 
anerkendelse af egne 
oplevelser

Barn/unge kan mærke og 
genkende egne følelser og 
behov og tro på eget værd

Barn/unge har mod til at ændre 
adfærd, fx sige fra, passe på sig 
selv m.v 

Barn/unge har 
handlekompetencer, fx 
sikkerhedsplaner og 
handleanvisninger

Barn/unge oplever 
reduktion i skyld og skam

Barn/unge oplever følelse 
af ret til bedre liv og øget 
selvværd

Familien får viden om 
virkninger for børnene og 
veje ud af uheldige 
mønstre

Spejling i andre og 
oplevelse af  almengørelse 

Anerkendelse af, at rusen 
har (haft) en funktion og 
anerkendelse af 
forældrenes motivatoin

Familier får øje på 
redskaber til at 
ændre mønstre

Indre og ydre 
motivation hos den 
med 
rusmiddelproblem 
og partner

Tabuer brydes – og 
”lidelsen” opfattes 
som ekstern

Familien og 
barn/ung kan 
træffes bedre 
beslutninger

Forældre får 
mod til at 
ændre adfærd 
og nye 
handle-
redskaber

Familien som 
system ændrer 
adfærd – Børn 
og unge 
oplever deres 
forældre blive 
mere 
kompetente

Øgede 
kompetencer hos 
forældrene hos 
ikke-drikkende

Fokus på børnenes 
situation og afdækning af 
ressourcer i børnenes 
netværk

Centrale samarbejdspartnere 
kender behandlingstilbuddet og 
vejen ind

Der afholdes forsamtaler med børn og unge i 
målgruppen. Forældre giver accept til 
behandlingsforløbet og indgår psykologisk 
kontrakt med barnet/den unge

Børn og unge i målgruppen visiteres 
ind i de relevante behandlingstilbud

Behandlere klædes på til at kunne varetage behandlingstilbuddet 
og der skabes lokal ledelsesmæssig opbakning

Der skabes tætte faglige samarbejder behandlerne imellem, og 
med centrale samarbejdspartnere

Der etableres et fagligt 
velfunderet  
behandlingstilbud til 
målgruppen, som dækker alle 
de involverede kommuner 
med høj målgruppedækning

Tabuer brydes i almensystemet 
via undervisning og oplysning

Nøglepersoner 
spotter i højere 
grad børnene/de 
unge med 
problemer

Barn/unge oplever øget 
selvværd og kan træffe 
gode valg for sig selv

Nøglepersoner 
klædes på til at 
tage den svære 
samtale

Projekt BRUS – Behandlingstilbud til børn og unge, der vokser op i familier 

med rusmiddelproblemer



Samarbejdsmodel mellem skole, daginstitution og Socialforvaltning 

omkring tidlig indsats



ADHD strategi



Familiebaseret alkoholbehandling



Kvalitetsrapporter



Familiekurser – en del Københavns Kommunes tidlige, forebyggende 

inklusionsindsats 



Kommunerne organiserer 

sig i tråd med Housing

First-tilgangen

Indsatskommunerne har 

udarbejdet politisk godkendte 

ansøgninger for afprøvning og 

implementering af  og CTI ,  

ICM og ACT bostøttemetoden

Rehabilitering:

Borgere

har genvundet

deres 

funktionsevne

i et omfang,

så den svarer

til deres egen

opfattelse af et

selvstændigt og 

meningsfuldt liv

Indsatskommunerne har 

passende boliger at visitere til

Aktiviteter/ leverancer Resultater på kort sigt Virkninger på lang sigtVirkninger på mellemlang sigt

Social integration

Hjemløse  

borgere visiteres 

til en passende 

bolig

Kick off konference

Ambassadørkorps

Implementerings- og 

forankringspakke

Indsatskommunerne 

arbejder stringent med 

CTI, ICM eller ACT 

bostøttemetoden

Udarbejdelse 

skabelon til 

implementerings-plan

Hjemløse 

borgere tror på 

egen evne til at 

fastholde egen 

bolig

Borgere 

fastholder 

en bolig

Indsatskommunerne 

indgår forpligtende, 

eksterne samarbejder

Indsatskommunerne

kender aktuelt

bedste viden

om, hvad der kan

nedbringe hjemløshed

Styrkede sociale 

og personlige

kompetencer og

ressourcer

Indsats-

kommunerne 

udreder hjemløse  

borgere og 

udarbejder en 

§141-handleplan 

Hjemløse 

borgere får en 

koordineret og 

sammenhænge

nde indsats 

Hjemløse 

borgere får 

afklaret deres 

bolig- og/eller 

støttebehov

Hjemløse borgere 

modtager  den 

relevante bostøtte-

indsats

-Lokal 

implementeringsstøtte  ift. 

CTI og ICM (rejseholdet)

-Forum for 

tværkommunale 

netværksaktiviteter

Indsatskommunerne har 

indgår samarbejdsaftaler/

implementeringsplaner

Forankring af Hjemløsestrategien



Aktiveringsindsats



SLUT-
RESULTAT
- langt sigt
(outcome)

MÅLGRUPPE

Unge: 16-25 år
med multiple 
funktionsneds

æt-telser
(fysiske og 
psykiske)

• Svært 
udviklingshæ
mmede 
(mental 
retardering)

• Massive 
kommunikatio
ns-problemer
(intet eller 
begrænset 
verbalt sprog)

• Spasticitet 
(kørestolsbrug
ere)

• Epilepsi

• Autisme

• Synsnedsættel
ser

• Sanseintegrati
onsproblemer

• Psykiske 
lidelser

Har større selvtillid, selvværd 
og selvrespekt

VUK-Aalborg: STU-forløb (Særligt Tilrettelagt Uddannelse)

Kommunikations-
kompetencer

Evne at udtrykke sig 
forståeligt og socialt 

acceptabelt og at 
udtrykke ja og nej 

(kunne vælge). 
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n

livet)

Personlige 
kompetencer

Selvstændighed, kunne 
håndtere krav, 

omstillingsevne og 
initiativtagen

VIRKSOM PÆDAGOGIK

Sociale 
kompetencer

Forståelse for ens egen 
påvirkning af sine 

omgivelser

Almen dannelse
Motivation til at tage ansvar 

for egen læring/voksenliv.

Tillidsfuld relation
Nærvær. Tryghed.  Indlevelse. 

Omsorg. Anerkendelse

Styrket kropsfornemmelse, 
kropsbevidsthed og 
bevægeglæde 

Har forståelse  for og oplevelse 
af at være i en relation

Hjernen er blevet udviklet

Kan anvende it-hjælpemidler, 
der gør det muligt at imødegå 
en funktionsnedsættelse

Sundheds-
kompetencer

Evne at tage( bedre) 
vare på sin 

funktionsnedsættelse 
og håndtere 

følgevirkningerne.

RESULTATER
Kvalifikationer mm.

RESULTATER
Kompetencer

Struktur og forudsigelighed
Overskuelighed. Afsæt i det kendte/

elevens livsverden. Gentagelser

Har lyst til at kommunikere

Praktisk læring 
og social træning 

Ekskursioner. 
Værkstedsfag. 

Personlig hygiejne

Sanse-
undervisning
Pædagogisk 

Massage. 
Snoezeln. 
Sansehave

Sang og musik

Fysisk træning
Motionsrum. 

Svømning. Cykling.
Gåture. Mooncar

Psykomotorisk
behandling

Ressourcesyn
Positiv og anerkendende tilgang.
Respekt. Involvering af eleverne

Fokus på progression
og succesoplevelser

Tydelige forventninger. Overskuelige og opnåelige 
mål og  delmål. Tydelig dokumentation

af  fremskridt (elevplan)

Gruppe-
undervisning 

(Morgensamling. 
Bogklub) 

Kompenserende undervisning
It-støttet læring, Visualisering. Audio

UNDERVISNING

Lære ved at gøre og opleve selv
Overskride egne grænser. Embodiment

Kommunikations
-træning

ASK

Differentiering og tilpasning
af undervisning ift. elevens ressourcer


