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Kapitel 1: Introduktion  

 

1.1 Indledning 

I mit daglige virke som socialpædagog arbejder jeg som socialkonsulent i SUF 

Albertslund, som er et socialpædagogisk tilbud med fokus på Bo-selv træning. Der er 

tale om en afdeling, som er vokset fra 2 medarbejdere til 7 medarbejdere på 3 år og en 

tredobling af antallet af indskrevne unge. Forudsætningen for indskrivningen er, at den 

unge enten bor i egen bolig eller kan låne en af SUF´s lejligheder.  SUF Albertslund er 

på landsplan en af de 17 afdelinger af Den Sociale Udviklingsfond. SUF blev stiftet i 

1991 som en erhvervsdrivende fond registreret i (og underlagt tilsyn fra) Civilstyrelsen 

samt Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. 

Målgruppen i vores afdeling er unge fra 18 år med psykosociale problemstillinger, som, 

i de fleste tilfælde, har en eller flere diagnoser. De unge bor i egen bolig, hvor vi fører 

tilsyn. Støtten består, blandt andet, af hjælp til strukturering af hverdagen og de 

praktiske gøremål, vejlede og rådgive i forbindelse med arbejdsmarkedet og/eller 

uddannelsessystemet samt at drage omsorg i den nære relation. Derudover består støtten 

i at skabe en relation, hvori den unge føler sig tryg og kan bruge kontaktpersonen som 

en troværdig og stabil voksen, de kan betro sig til. 

 

Jeg er i årene 1999-2004 blevet brugt som henholdsvis støtte- og kontaktperson og 

personlig rådgiver for børn og unge under 18 år i Valby, på Nørrebro samt i Greve. Jeg 

var ansat i alle sagerne som ad-hoc´er. 

Den tidligere erfaring og mit nuværende job gav mig lysten til at benytte dette 

masterprojekt til at fordybe mig i dette indsatsområde, for at blive klogere på, hvordan 

ordningen anvendes og under hvilke rammer og betingelser. 

  

Kontaktpersonsordningen blev indført i lovgivningen i 1997 som en del af den 

daværende regerings ’Voldspakke’.  

 

Støtte- og kontaktordningen anvendes som en hjælpeforanstaltning og man skulle tro, at 

det drejer sig en enkelt paragraf i Lov om Social Service. Men bag ordningen indgår 

adskillige paragrafer alt efter, om man er under 18 år, over 18 år, efterværns tilbud eller 
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har en psykisk lidelse/diagnose. Hvert område har sine styrker og svagheder, som jeg vil 

komme ind på senere.  

 

Der eksisterer kun en begrænset mængde (forskningsbaseret) litteratur, som omhandler 

ordningen med faste kontaktpersoner. Mens der findes relativt megen litteratur, som på 

forskellig vis behandler ordningen med støttekontaktpersoner for sindslidende
1
, findes 

der kun en ganske begrænset mængde litteratur, som specifikt behandler 

kontaktpersonsordningen for børn og unge samt voksne med behov for en fast 

voksenkontakt. 

Den mest omfattende undersøgelse af ordningen med faste kontaktpersoner er rapporten 

’'Når livet gør ondt’
2
. I undersøgelsen har adjunkt i socialpsykologi, Inger Glavind Bo, 

og adjunkt i velfærds- og professionspraktikker, Hanne Warming, sat fokus på 

kommunernes brug af ordningen, på børnenes og de unges tilfredshed og udbytte af 

ordningen samt på kontaktpersonernes handlemuligheder og forståelse for 

kontaktpersonsopgaven. 

 

Overordnet peger Bo og Warmings rapport på: 

 At der er stor forskel på, hvad der skal til for, at de enkelte kommuner ser 

et behov for at iværksætte foranstaltningen
3
. 

 At kontaktpersonens og den unges køn ofte spiller en rolle i kommunernes 

matchning af de to parter, men at der derudover sjældent indgår andre 

parametre i vurderingen af, hvilken kontaktperson en ung skal 

tilknyttes
4
.  

                                                           
1 Se eksempelvis: Thyrsting, Karen: ’Et bruger- og kultursociologisk perspektiv på den koordinerende kontaktpersons 

betydning for hverdagslivet hos mennesker, der har en svær og langvarig sindslidelse’, Aarhus Universitet, Institut 

for Sygeplejevidenskab, nr. 19/2002; Hecksher, Dorte Olesen: ’Kontaktpersonfunktionen i voksenpsykiatrien: 

relationen som behandlingsmetode?’, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet, 1998. (Psykologisk skriftserie, vol. 

23, no. 3); Bo, Inger Glavind: ’Det usynlige fængsel: om kontaktformer til udstødte sindslidende’, Projekt støtte og 

kontaktpersonordning 50-M, Socialministeriet Forskningsgruppen Arbejds- og levemiljøer, Aalborg 

Universitet,1996. 
2 Bo, Inger Glavind & Hanne Warming, ”Når livet gør ondt” – En undersøgelse af ordninger med faste 

kontaktpersoner og personlige rådgivere for børn og unge. 
3 Bo & Warming, s. 150. 
4 Bo & Warming, s. 162-163. 
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 At næsten alle de adspurgte børn og unge giver udtryk for, at de ser det 

som positivt at blive anerkendt og mødt på egne præmisser af 

kontaktpersonen
5
. 

 At kontaktpersonen typisk støtter barnet eller den unge på det nære 

personlige niveau – og at de i forbindelse hermed typisk anskuer den 

unges situation ud fra en individualiseret problemforståelse. Det vil sige, 

at problemet primært anskues som et spørgsmål om barnets eller den 

unges personlighed og adfærdsmåder og kun i mindre grad ses som et 

spørgsmål om, at mange af disse børn og unge lever under 

umyndiggørende livsbetingelser
6
. 

 At kontaktpersonerne typisk ser arbejdet med de unges synlige symptomer 

og med konkrete opgaver i relation til de unges hverdag som en 

overfladisk måde at arbejde på, hvis ikke arbejdet ses i relation til de 

unges sociale og psykiske problemer. Arbejdet med de unges sociale 

problemer ses af mange som kontaktpersonens kerneområde. De unges 

psykiske problemer ses ofte som problemets rod – men også som et 

område, som kontaktpersonerne ikke helt er kompetente til at arbejde 

med. Hermed nedtones betydningen af de unges aktuelle livsvilkår, 

såsom arbejdsløshed eller en dårlig økonomisk situation
7
. 

 Advokatrollen som en meningsfuld metafor for de potentielle kvaliteter i 

kontaktpersonernes praksis. Venskabsrelationen mellem 

kontaktpersonen og den unge ses i den forbindelse som forudsætning for 

en vellykket advokatfunktion
8
. 

 

Jeg har i forbindelse med min opgave i modul 3 den 29.01.09 haft en ca. 45 minutters 

telefonsamtale med Hanne Warming om undersøgelser på området og mine 

fokuspunkter i forbindelse med Masterprojektet. Hanne Warming bekræftede, at der 

ikke findes så mange danske undersøgelser på området. Hun mente ligeledes, at ikke 

alle mine fokuspunkter indgik i ”Når livet gøre ondt” og på en måde vil supplere deres 

undersøgelse. 

                                                           
5 Bo & Warming, s. 160. 
6 Bo & Warming, s. 151. 
7 Bo & Warming, s. 152-157. 
8 Bo & Warming, s. 157-160. 
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Når man skal foretage en undersøgelse eller beskæftige sig med forskning, er 

hovedformålet at producere viden om et givent emne. Den producerede viden kan bl.a. 

bruges til at optimere et forhold eller komme med nye løsningsmodeller osv. 

 

Når vi skal producere viden, er det ifølge Andersen (Andersen, 2003:22-28) afgørende, at 

vi gør os klart, hvad vi vil anvende denne viden til. En undersøgelses 

kundskabsmæssige formål må have afgørende indflydelse på, hvad vi undersøger, 

hvordan og hvorfor vi undersøger det.  

Jeg har benyttet mig af en eksplorativ/ problemidentificerende/ diagnosticerende 

undersøgelse - også kaldet en sondrende undersøgelse, som har til formål at udforske 

forholdet eller fænomener, som er mindre kendte eller måske helt ukendte. Den viden, 

vi har om fænomenet, er ringe eller ikke eksisterende. Hensigten med eksplorative 

undersøgelser kan være at frembringe interessante spørgsmål til nærmere undersøgelse 

nu eller i fremtiden. En eksplorativ undersøgelse kan også indgå som et forarbejde til en 

forklarende eller forstående undersøgelse. Det bliver således en form for 

forundersøgelse, der har til opgave at opstille hypoteser/ antagelser, som vi senere kan 

gøre til genstand for afprøvning/ testning/ sandsynliggørelse. Derfor kan dette 

masterprojekt bruges til en bredere undersøgelse på et senere tidspunkt. 

            

1.2 Afgrænsning 

Som nævnt tidligere dækker Støtte- og kontaktpersonordningen meget bredt for psykisk 

sindslidende og børn og unge samt voksne med vidtgående psyko-sociale problem- 

stillinger. Derfor vil jeg i dette Masterprojekt koncentrere mig om udeboende unge og 

voksne i alderen 16-23 år. I denne formulering indgår ligeledes en naturlig afgrænsning 

af gruppen, idet jeg bruger ordet ”udeboende”. 

 

1.3 Problemformulering  

Mit overordnede emne for dette masterprojekt er støtte- og kontaktpersonordning anno 

2009 for udeboende unge mellem 16-23 år - vilkår, udfordringer og dilemmaer. 

 

For at komme i dybden med emnet vil jeg se nærmere på: 
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Hvad er støtte- og kontaktpersonordningen? Hvem er berettiget til støtte- og 

kontaktpersonordningen? Hvilke paragraffer findes der på området? Hvilke dilemmaer 

er forbundet med de eksisterende paragraffer i lovgivningen? Hvordan er støtte- og 

kontaktpersonordningen organiseret? Hvordan er rammerne (arbejdstider, 

overenskomst) for støtte- og kontaktpersonordningen? Hvad består opgaven som støtte- 

og kontaktperson af? Hvordan ser støtte- og kontaktpersonernes uddannelsesmæssige 

baggrund ud? Og sidst men ikke mindst støtte- og kontaktpersonordningen set i et 

socialpædagogisk perspektiv. 

 

 

Kapitel 2: Støtte- og kontaktpersonordningen 

 

2.1 Hvad er skp- ordningen
9
? 

Som skrevet i indledningen blev kontaktpersonsordningen indført i lovgivningen i 1997 

som en del af den daværende regerings ’Voldspakke’
10

. Voldspakken bestod af en 

række initiativer til en forstærket social indsats over for kriminelle og 

kriminalitetstruede børn og unge. Et af disse initiativer var etableringen af ordningen 

med faste kontaktpersoner for børn og unge med særlige behov for en fast 

voksenkontakt. 

 

Kontaktpersonsordningen skal ikke forveksles med ordningen med personlige 

rådgivere. Ordningen med personlige rådgivere blev etableret i 1976 og retter sig imod 

konkret vejledning og rådgivning om praktiske forhold. Sammenlignet med denne 

ordning går ordningen med faste kontaktpersoner langt mere i dybden med barnets eller 

den unges situation, idet den fordrer, at kontaktpersonen forholder sig til barnets eller 

den unges samlede livssituation. 

 

2.2 Hvem er berettiget til skp-ordning? 

Ifølge Lov om Social Service er unge og voksne mellem 16-23 år berettiget til skp-

ordningen efter de paragraffer, som fremgår af nedenstående skema. Skemaet er 

                                                           
9
 Skp-ordning vil i dette projekt blive brugt som forkortelse for Støtte- og kontaktpersonordning. 

10
 http://www.fm.dk/Publikationer/1997/Budgetoversigt%201%20-%201997/4%20AKTUELLE%20EMNER.aspx. 
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udarbejdet efter 3 tidshorisonter, netop før 01. juli 2006, fra 01. juli 2006 frem til 1. 

januar 2007, hvor kommunalreformen trådte i kraft. 

 

Unge under 18 år, som bliver bevilliget en skp-ordning, er typisk unge, som har været 

anbragt udenfor hjemmet og ikke trivedes eller unge, som er smidt ud af institutioner af 

forskellige årsager eller unge, der vurderes at profitere af at bo for sig selv med støtte og 

hjælp frem for en anbringelse på en institution.  

 

Når en ung fylder 18 år, bliver den unge betragtet som voksen, da sagen overgår fra 

børn- og unge afdelingen i kommunerne til voksenafdelingen.  

 

 

       Før 1. juli 06         1. juli 06 til 1. januar 07    Fra 1. januar 07                       

Udpegning af en 

personlig rådgiver 

for barnet eller den 

unge 

 

§ 40, stk. 

2, nr. 6 

 

§ 40, stk. 

3, nr. 6 

 

§ 52, stk. 

3, nr. 6 

Udpegning af en fast 

kontaktperson for 

barnet eller den unge 

og for hele familien 

 

§ 40, stk. 

2, nr. 7 

 

§ 40, stk. 

3, nr. 7 

 

§ 52, stk. 

3, nr. 7 

Anbringelse af 

barnet eller den unge 

uden for hjemmet i 

en 

netværksplejefamilie, 

i en plejefamilie, på 

eget værelse, i et 

kommunalt 

døgntilbud, på en 

døgninstitution eller 

på et godkendt 

opholdssted, som 

anses for egnet til at 

 

§ 40, stk. 

2, nr. 11 

 

§ 40, stk. 

3, nr. 8 

 

§ 52, stk. 

3, nr. 8 
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imødekomme barnets 

eller den unges 

særlige behov (se § 

66). 

Anden hjælp, der har 

til formål at yde 

rådgivning, 

behandling og 

praktisk og 

pædagogisk støtte. 

 

- 

 

§ 40, stk. 

3, nr. 10 

 

§ 52, stk. 

3, nr. 10 

 

 

 

Tilbud til unge 

mellem 18 og 22 år. 

-------------------------- 

Kommunen kan 

træffe afgørelse om, 

at en tildelt personlig 

rådgiver eller en fast 

kontaktperson jf. 

ovenstående §§ kan 

opretholdes. 

 

 

 

 

 

§ 62 a, stk. 

2 

 

 

 

 

 

§ 62 a, stk. 

2 

 

 

 

 

 

§ 76, stk. 2 

 

Til unge, der er eller 

var anbragt udenfor 

hjemmet i et 

anbringelsessted 

umiddelbart inden 

det fyldte 18. år, kan 

kommunen træffe 

afgørelse om,  

1) at døgnophold i et 

anbringelsessted skal 

opretholdes 

 

§ 62 a, stk. 

3 

 

§ 62 a, stk. 

3 

 

§ 76, stk. 3 
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2) at udpege en 

personlig rådgiver 

for den unge 

3) at udpege en fast 

kontaktperson for 

den unge 

4) at etablere en 

udslusningsordning i 

det hidtidige 

anbringelsessted. 

 

 

Støtte til voksne 

                                          Før 1. juli 06        1. juli 06 til 1. januar 07     Fra 1. januar 07            

Tilbud til 

voksne 

   

Botilbud – 

midlertidig 

ophold i 

boformer til 

personer, som 

på grund af 

betydelig 

nedsat fysisk 

eller psykisk 

funktionsevne 

eller særlige 

sociale 

problemer har 

behov for det. 

 

§ 93 

 

§ 93 

 

§ 107 (stk. 2, nr. 2) 

 

Tilbud om hjælp, 

omsorg eller støtte 

samt genoptræning og 

udvikling af 

 

§ 73 

 

 

 

§ 85 (støtte og ADL) 

 

Det fremgår af § 87, 

at 
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færdigheder til 

personer, der har behov 

herfor på grund af 

betydelig nedsat fysisk 

eller psykisk 

funktionsevne eller 

særlige sociale 

problemer. 

kommunalbestyrelsen 

skal sikre, at 

opgaverne i 

fornødent omfang 

kan varetages døgnet 

rundt.  

 

 

§ 102 (behandling) 

 

 

 

2.3 Skp-ordningen for børn- og unge under 18 år 

I henhold til Lov om Social Service, § 52, stk. 3, nr.7 kan der udpeges en fast 

kontaktperson til børn og unge med særlige behov for støtte. Foranstaltningen med faste 

kontaktpersoner kan benyttes i situationer, hvor et barn eller en ung skønnes at have 

behov for en fast voksenkontakt, som barnets eller den unges familie ikke anses at 

kunne opfylde. Ifølge Vejledning nr. 3 til Lov om Social Service går 

kontaktpersonsopgaven ud på at yde støtte til barnet eller den unge på det 

helt nære personlige plan ved eksempelvis at være til rådighed, når barnet eller den unge 

har behov for en voksen at tale med eller blive opmuntret af. Kontaktpersonens opgave 

er dog også at kunne stille krav til barnet eller den unge og om nødvendigt korrigere 

eller stoppe en uacceptabel adfærd. Kontaktpersonens opgave er med andre ord at 

forholde sig til barnets eller den unges samlede livssituation på samme niveau, som 

hans eller hendes forældre normalt ville gøre det
11

. 

 

Foruden at være en støtte for barnet eller den unge og forholde sig til dennes situation, 

kan kontaktpersonens opgave i visse tilfælde udstrækkes til at omfatte hele familien. I 

disse tilfælde er det tillige kontaktpersonens opgave at igangsætte forandringsprocesser 

i barnets eller den unges familie
12

. Når man som fast kontaktperson påtager sig at yde 

støtte til et barn eller en ung, er der således tale om en omfattende opgave. Ikke alene 

                                                           
11 Vejledning nr. 3 til Serviceloven, Afsnit III, kapitel 12, nr. 300. 
12 Vejledning nr. 3 til Serviceloven, Afsnit III, kapitel 12, nr. 300. 
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skal man agere en slags ’reserveforælder’ for barnet eller den unge – man skal også i 

nogle tilfælde kunne påtage sig et ansvar for hele familiens udvikling. 

Det understreges i Vejledning nr. 3 til Lov om Social Service, at der bør udpeges en 

kontaktperson, som barnet eller den unge føler sig tryg ved
13

. ”De særlige 

forudsætninger for den person, der udpeges, må være, at der eksisterer et tillidsforhold 

mellem barnet eller den unge og den voksne, eller at det vurderes, at et sådant 

tillidsforhold meget hurtigt vil kunne etableres”
14

. Det foreslås derfor, at faste 

kontaktpersoner ofte vil kunne rekrutteres i barnets eller den unges nære 

omgivelser – for eksempel en pædagog, en lærer, en klubmedarbejder eller en anden 

voksen person, som barnet eller den unge har tillid til. 

Afgørelsen om, at barnet eller den unge skal tildeles en kontaktperson, kan træffes uden 

forældremyndighedsindehaverens samtykke. Med den unges samtykke kan 

foranstaltningen tillige opretholdes efter, at den unge er fyldt 18 – dog ikke udover det 

fyldte 23. år
15

. 

Faste kontaktpersoners indsats varierer alt efter, hvilken opgave der er tale om. 

Kontaktpersonens tilknytning til det enkelte barn eller den enkelte ung kan variere fra få 

timer om ugen til kontaktforhold, hvor barnet eller den unge har mulighed for i en 

periode at bruge kontaktpersonen døgnet rundt. Vurderingen af, hvor mange timer det 

enkelte barn eller den enkelte ung har behov for at have tilknyttet en kontaktperson, 

foretages af kommunerne
16

. 

 

2.4 Skp-ordningen for voksne 

Som det kan læses i skemaet, kan de unge voksne over 18 år bevilliges støtte i eget 

hjem eller et botilbud. Derudover kan der træffes en beslutning om bevilling af støtte i 

eget hjem efter efterværnsparagrafferne (se afsnit 2.5). Her er der tale om tilbud efter 

SEL §85 om hjælp, omsorg eller støtte samt genoptræning og udvikling af færdigheder 

til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk 

funktionsevne eller særlige sociale problemer.  

 

                                                           
13 Vejledning nr. 3 til Serviceloven, Afsnit III, kapitel 12, nr. 300. 
14 Vejledning nr. 3 til Serviceloven, Afsnit III, kapitel 12, nr. 300. 
15 Vejledning nr. 3 til Serviceloven, Afsnit III, kapitel 12, nr. 300. 
16 Vejledning nr. 3 til Serviceloven, Afsnit III, kapitel 12, nr. 300. 
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2.4.1 Hvem kan få socialpædagogisk bistand? 

Socialpædagogisk bistand efter servicelovens § 85 kan gives til personer, som på 

grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale 

problemer har behov for hjælp til udvikling af færdigheder, behov for omsorg eller 

støtte samt optræning. 

  

2.4.2 Hvad er socialpædagogisk bistand? 

Socialpædagogisk bistand består af en lang række hjælpeforanstaltninger. Der kan 

blandt andet være tale om: 

 oplæring og genoplæring i daglige færdigheder  

 omsorg  

 støtte til udvikling af egne ressourcer, herunder muligheder for at 

kommunikere og indgå i samvær med andre  

 vejledning, rådgivning og hjælp til selvhjælp  

 optræning, behandling og rådgivning som forebyggende foranstaltning 

Socialpædagogisk bistand vil også, efter omstændighederne, kunne omfatte ledsagelse 

i forbindelse med aktiviteter som fritids- og kulturaktiviteter, beskyttet beskæftigelse 

eller aktivitets- og samværstilbud. 

Rådgivning udgør en vigtig faktor i socialpædagogisk bistand. Formålet er at være 

forebyggende og støttende i forhold til både sociale, praktiske og personlige aspekter 

af den enkeltes liv. 

 

2.4.3 Hvornår kan man få socialpædagogisk bistand? 

Man har mulighed for at få socialpædagogisk støtte efter servicelovens § 85, når man 

har behov for omsorg, støtte og hjælp til udvikling af færdigheder, så man kan leve et 

liv på egne præmisser eller så selvstændigt som muligt. Det kan for eksempel være: 

 træning i at klæde sig på  

 spisetræning  

 hjælp til indkøb  

 hjælp til at tilrettelægge og overskue egen økonomi  

 ledsagelse til fx lægebesøg eller fritidstilbud  

 rejser  
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 læsning 

Det kan også være hjælp i forbindelse med opretholdelse af sociale netværk samt 

hjælp i forbindelse med personlige forhold, konfliktløsning samt hjælp til økonomisk 

planlægning. 

 

2.4.4 Hvem sørger for tilbud om socialpædagogisk bistand? 

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde socialpædagogisk bistand uanset boform. 

Tilbud om socialpædagogisk bistand efter servicelovens § 85 vil altid bero på en 

konkret individuel vurdering. Både i relation til de opgaver, som den pågældende ikke 

selv kan klare, og i relation til eventuelle andre ydelser den pågældende modtager. 

Kommunen skal samtidig sørge for, at opgaverne i fornødent omfang kan varetages 

døgnet rundt. 

  

2.4.5 Hvad er formålet med socialpædagogisk bistand? 

Formålet med indsatsen er at bidrage til at skabe en tilværelse for den enkelte på egne 

præmisser. Indsatsen tager blandt andet sigte på, at brugeren kan bevare eller forbedre 

sine psykiske eller sociale funktioner. 

Formålet med støtten kan endvidere være at udvikle og vedligeholde personlige 

færdigheder, blandt andet med henblik på at skabe eller opretholde sociale netværk 

eller struktur i dagligdagen, så personen bliver i bedre stand til at gøre brug af 

samfundets almindelige tilbud. 

 

2.5 Efterværn 

2.5.1 Efterværnsbegrebet 

Efterværn bliver brugt lidt i flæng i forbindelse med udskrivning af børn og unge fra 

døgnforanstaltninger. Jeg har set det brugt om de ydelser, der skulle iværksættes i 

forbindelse med mindre børns udskrivning, og jeg har set det brugt som noget, jeg vil 

definere som udslusning. Når der er så stor forskel på, hvordan vi definerer efterværn, er 

det naturligvis en god ide at få min definition af efterværn præciseret.  

Efterværn er en ydelse efter Serviceloven (SEL), der tids- og aldersmæssigt og i forhold 

til formålet med ydelsen kan defineres som følger:  
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 Efterværn ligger efter et anbringelsesforløb, og altså også efter at den unge – 

som en del af anbringelsen - har været igennem et udslusningsforløb, hvor 

der trænes i det at bo og klare sig selv udenfor institutionen/opholdsstedet. 

Efterværn er en ydelse, som gives til unge, der er udskrevet fra 

anbringelsesstedet.  

 De unge, der er i en efterværnsydelse, er over 18 år.  

 Formålet med efterværn er at støtte den unges sociale integration i lokale 

netværk, og at støtte den unge i at videreudvikle de sociale og faglige 

kompetencer, der skal til, for at han/hun kan leve et (mere) selvreguleret liv.  

 

Denne definition betyder, at det er muligt at skyde sig ind på i hvilket omfang, unge 

over 18 år modtager ydelser efter Servicelovens, der sædvanligvis benyttes til at støtte 

den unges integration.  

 

Med lovændringen, der trådte i kraft fra 1/1 2001, blev der skrevet en helt ny 

bestemmelse ind i loven. Det drejede sig om den såkaldte udslusning (SEL §62a stk. 3 

nr. 4 - i dag §76, stk.3). At kalde denne ordning for udslusning har været med til at 

forplumre begreberne, fordi udslusning historisk har været anvendt på den situation, 

hvor unge - der står foran udskrivning af døgnforanstaltningen - får mulighed for 

gradvist at flytte til stadigt mere selvstændige boformer (botræningen som er nævnt 

ovenfor) - altså hvor støtten til den unge gradvist aftrappes. Disse unge er fortsat 

indskrevet i døgnforanstaltningen, og prisen for ydelsen forhandles mellem 

amt/opholdssted og kommune og prisfastsættes efter den forventede arbejdsindsats i 

udslusningsperioden.  

Den nye udslusningsordning i SEL §62a stk. 3 nr. 4- (i dag §76, stk.3) tager sigte på den 

situation, hvor unge ikke har en familiebase (et familiært netværk), som de kan bruge i 

forbindelse med weekends, ferier m.v., og hvor det tidligere anbringelsessted kan træde 

i forældrenes sted, som en slags ’hjemmebase’. Ophold af den karakter kan strække sig 

fra 1-2 dage til 2-3 uger, men det forudsættes, at der er tale om ophold af en kortere 

varighed.  
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Udover den nye udslusningsordning består det, man kan kalde efterværnsviften af 3 

andre bestemmelser, der konkret anvendes af kommuner rundt om i landet for at sikre 

døgnanbragte unge et efterværn. Indholdet i disse bestemmelser er beskrevet nedenfor.  

Den samlede efterværnsvifte består af flg. bestemmelser:  

SEL §52, stk.3, nr.6/§76, stk. 2 og §76, stk. 3 nr. 2 (Personlig rådgiver)  

SEL §52, stk.3, nr.7/§76, stk. 2 og §76, stk. 3  nr. 3 (Fast kontaktperson)  

SEL §52, stk.3,nr.8/§76,stk. 3 nr. 1 (Døgnanbringelse)  

SEL §76, stk.3 nr. 4 (Udslusningsordningen)  

Grunden til at der er 3 bestemmelser i SEL, der kan bruges til bevilling af f.eks. en 

personlig rådgiver er, at forudsætningerne for, hvornår man kan bruge bestemmelserne, 

er forskellige:  

 Hvis den unge er under 18 år, skal bestemmelsen i §76 benyttes.  

 Har den unge haft en personlig rådgiver indtil han/hun fyldte 18 år, skal 

bestemmelsen i §76 stk. 2 benyttes fra den unge fylder 18 år.  

 Har den unge været anbragt indtil det 18. år og ikke tidligere haft en 

personlig rådgiver, skal bestemmelsen i §76, stk. 3. nr. 2 benyttes, hvis den 

unge skal have tilknyttet en personlig rådgiver.  

Det er dog værd at understrege, at selvom der er forskel på paragraffen i SEL, er der 

ingen forskel på selve ydelsen. At have en personlig rådgiver er imidlertid det samme 

uanset den bestemmelse, der bevilger rådgiveren.  

 

2.5.2 Generelt om den særlige støtte til børn og unge efter Serviceloven  

Målet for den særlige støtte efter SEL er præciseret i lovens §46. ”Formålet med at yde 

støtte til de børn og unge, der har et særligt behov for denne er at skabe de bedst mulige 

opvækstvilkår for disse børn og unge, så de på trods af deres individuelle 

vanskeligheder kan opnå de samme muligheder for personlig udfoldelse, udvikling og 

sundhed som deres jævnaldrende”. Målsætningen for efterværnet er – som beskrevet 

ovenfor - (videre-)udvikling af de sociale og faglige kompetencer, den unge skal bruge i 

forbindelse med at kunne begå sig i lokalsamfundet udenfor institutionen/opholdsstedet. 

Det betyder – set i sammenhæng med målsætningen for den særlige støtte - at de unge, 
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der har brug for efterværn, ikke har nået niveauet for at være ”på linie med deres 

jævnaldrende”.  

Der er altså ikke kun tale om en offentlig finansieret forældreerstatning. Der er tale om 

unge mennesker, der har brug for en pædagogisk-/voksenstøttende indsats i en periode 

efter døgnanbringelsen for at bringe dem ”på linie med deres jævnaldrende”. 

Serviceloven giver mulighed for at bruge de fire nævnte ’redskaber’ til at støtte den 

unges udvikling og integration, hvoraf det ene faktisk falder udenfor som 

efterværnbestemmelse, hvis jeg holder fast i definitionen af efterværn – hvilket jeg 

kommer tilbage til nedenfor.  

Fælles for disse redskaber er, at indsatsen skal bevilges af den unges opholdskommune. 

Det betyder selvfølgelig ikke, at det nok så vigtige netværksarbejde (der ikke er hjemlet 

i nogen lovgivning) skal udelades, men det betyder, at det kun er disse fire typer af 

støtteforanstaltninger efter SEL, der kan finansieres af det offentlige/kommunen.  

Det første af disse redskaber er den nye mulighed for udslusning efter SEL §76, stk. 3 

nr. 4. Den er allerede beskrevet ovenfor, og meningen med den er en egentlig 

forældreerstattende foranstaltning, hvor det skal være muligt for den unge, når livet går 

ham/hende imod, at komme på en slags ’rekreation’ i den tidligere døgnforanstaltning.  

De tre andre redskaber vil kort blive beskrevet nedenfor, men uddybende beskrivelser 

findes i Socialministeriets vejledning om særlig støtte for børn og unge kapitel 3. Jeg vil 

under de enkelte beskrivelser nævne, hvordan udviklingen i tallene (iflg. Danmarks 

Statistik) har været, men det er værd at være opmærksom på, at disse tal viser, hvor 

mange ydelser, der er etableret på en given dag i året (d. 31/12 eller 1/1), men altså intet 

om hvor mange unge, der har behov for ydelserne.  

 

2.6 Personlig rådgiver  

Der kan udpeges en personlig rådgiver, når den unge skønnes at have behov for 

vejledning og rådgivning om fx arbejde, uddannelse, fritid eller som led i vilkår ved et 

tiltalefrafald. Den personlige rådgivers opgave er at yde vejledning og rådgivning i 

forhold til nogle konkrete, og altså ikke dybere personlige forhold. Det betyder 

samtidig, at en personlig rådgiver ikke vil være en relevant foranstaltning, hvis den unge 
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er anbragt udenfor hjemmet, fordi man sædvanligvis vil definere sådanne opgaver som 

værende et led i det pædagogiske arbejde på institutionen/opholdsstedet/familieplejen.  

Der er imidlertid åbnet mulighed for at forlænge eller etablere en personlig rådgiver-

ordning til unge, der har været døgnanbragt umiddelbart inden det fyldte 18. år – dog 

længst indtil den unge fylder 23 år. Etablering af en personlig rådgiverordning vil altså 

primært komme på tale i forhold til unge, der personligt er meget afklarede og primært 

har et meget konkret rådgivningsbehov eller i forhold til unge, der får deres behov for 

personlig støtte dækket andetsteds.  

 

2.7 Fast kontaktperson  

I modsætning til den personlige rådgivers afgrænsede rådgivnings- og 

vejledningsopgave er den faste kontaktpersons både ’bredere og dybere’. Det vil sige, at 

den faste kontaktperson, der tilknyttes en ung, ”skal yde en støtte på det nære personlige 

plan ved at være til rådighed, når barnet eller den unge har behov for en voksen til at 

læsse bekymringer over på, tale med, blive opmuntret af, og som samtidig kan stille 

krav til og korrigere eller om nødvendigt stoppe barnet eller den unge, hvis der udvises 

uacceptabel adfærd”. Det præciseres i Socialministeriets vejledning, at den faste 

kontaktpersons opgave er at forholde sig til barnets/den unges totale situation på linie 

med, hvad der normalt ville være forældrenes opgave. ’Forældreerstatningen’ 

understreges yderligere af, at der tillægges den faste kontaktperson en aktiv 

opdragelsesrolle i forhold til barnet/den unge. Det betyder, at der kan tilknyttes en fast 

kontaktperson under et anbringelsesforløb (hvor kontaktperson skal forholde sig til ’den 

totale situation’). Derved kan det sikres, at der er en ’kontinuitetsperson’ udenfor 

anbringelsesstedet, der så at sige kan være bærer af barnets/den unges historie. Det er 

dog relativt sjældent, at der er etableret faste kontaktpersonordninger under et 

anbringelsesforløb – oftest ophører kontaktpersonordningerne i forbindelse med 

anbringelsen, eller de etableres i forbindelse med udskrivningen fra døgnanbringelsen.  

Den faste kontaktpersonordning er den mest betydningsfulde efterværnsbestemmelse i 

Serviceloven, når målet for efterværnsindsatsen er integration. Det ligger i rollen som 

fast kontaktperson, at der kræves en fleksibilitet, der stort set svarer til forældres 

fleksibilitet overfor deres egne børn og unge, ligesom der ligger en støttende, 
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rådgivende og vejledende funktion på ’det nære personlige plan’ – ligeledes analogt til 

forældrerollen.  

 

2.8 Fortsat anbringelse  

Den sidste støtteform for de unge over 18 år, der medtages i denne beskrivelse, er 

muligheden for fortsat anbringelse indtil den unges 23. år. Bestemmelsen er ikke ny i 

forhold til tidligere – forskellen er alene, at den unge kan være anbragt indtil det 23. år 

mod tidligere indtil det 20. år. I forhold til den definition af efterværn, der blev stillet op 

i afsnit 2.5.1, er der imidlertid slet ikke tale om en efterværnsydelse. Det er slet og ret en 

forlængelse af hjælpeforanstaltningerne, der primært har et behandlingssigte og altså 

kun sekundært og på længere sigt har et mål om den unges integration i de lokale 

netværk, i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet.  

Grunden til at denne ydelse alligevel er taget med i denne diskussion er, at fortsættelsen 

af en anbringelse i praksis rummer en række mulige mål og metoder, der sammen med 

differentierede priser giver et så broget billede, at der næppe er tvivl om, at disse 

indsatser i nogle tilfælde mere ligner en efterværnsindsats end en fortsættelse af en 

traditionel anbringelse eller en udslusning. Hvor mange af de unge, der er anbragt 

udover det 18. år, der reelt er i en indsats, der minder mere om efterværn end noget 

andet, er det imidlertid ikke muligt at sige noget om. Antallet af døgnanbringelser på 

døgninstitutioner og på eget værelse for både unge under og over 18 år har været 

forholdsvis stabilt i perioden 1995 til 2005. 

Samlet set tegner der sig et billede af en række bestemmelser i Serviceloven, der alle 

kan anvendes i forbindelse med en efterværnsindsats, men hvor sammensætningen og 

anvendelsen af bestemmelserne naturligvis må tage afsæt i, hvad den unge har behov 

for, og hvad målet for indsatsen er. Som det allerede er nævnt tidligere, er det dog ikke 

alene ydelser efter Serviceloven, der definerer, hvorvidt der ydes en god 

efterværnsindsats eller ej. Forhold som de professionelles muligheder for at støtte den 

unge i forbindelse med at finde uddannelse og arbejde, samarbejde på tværs af 

forvaltninger/afdelinger, den unges mulighed for tilknytning til selvhjælpsgrupper og 

lokale netværksskabende aktiviteter, kan have mindst lige så stor betydning for den 

unges hverdagsliv. Det er Servicelovens bestemmelser, der i samspil med lokale 
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initiativer, skal sikre den unges sociale integration, og det er vigtigt, at de ses i 

sammenhæng, og altså ikke som adskilte elementer. 

 

Nedenfor følger som dokumentation tallene fra Danmarks statistik
17

. Som det fremgår 

af tabellerne fra Danmarks statistik, er statistikkerne for det første for perioden 2001-

2005 og derfor henvises der til paragraffer, der var gældende inden kommunalreformen.   

 

Tabel 1: Børn og unge med forebyggende foranstaltning pr. 31. dec. efter 
foranstaltning, område, køn, alder og tid 

  2001 2002 2003 2004 2005 

Forebyggelse ialt 
     

Hele landet 
     

Mænd 
     

16 år 882 962 1 046 1 123 1 144 

17 år 605 685 781 885 1 002 

18 år 268 341 309 372 383 

19 år 104 147 145 154 195 

20+ år 57 100 131 150 168 

Kvinder 
     

16 år 650 769 801 803 934 

17 år 435 478 558 556 599 

18 år 190 238 217 282 271 

19 år 75 113 115 126 160 

20+ år 42 70 97 107 122 

 

Som det fremgår af tabel 1 har forebyggende foranstaltninger været stigende i perioden 

2001-2005. Forebyggende foranstaltninger indeholder, som følge af bl.a. 

”Voldspakken” af 1997, forskellige tiltag, som fremgår af tabel 2-9. 

Tabel 2: Børn og unge med forebyggende foranstaltning pr. 31. dec. efter 
foranstaltning, område, køn, alder og tid 

  2001 2002 2003 2004 2005 

Personlig rådgiver (§40.2 nr. 6) 
     

Hele landet 
     

Mænd 
     

16 år 110 121 77 84 85 

17 år 142 102 104 79 122 

18 år 103 83 63 66 38 

19 år 33 42 26 26 30 

20+ år 13 24 29 27 25 

Kvinder 
     

16 år 73 69 50 58 67 

17 år 80 74 70 58 70 

18 år 63 55 43 56 31 

19 år 30 23 24 25 28 

20+ år 17 19 22 19 18 

                                                           
17 http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1280. 

 

http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1280
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Tabel 3: Børn og unge med forebyggende foranstaltning pr. 31. dec. efter 
foranstaltning, område, køn, alder og tid 

  2001 2002 2003 2004 2005 

Fast kontaktperson (§40.2 nr. 7) 
     

Hele landet 
     

Mænd 
     

16 år 161 202 252 278 317 

17 år 135 195 249 288 376 

18 år 81 131 124 161 200 

19 år 49 56 67 72 80 

20+ år 19 37 54 55 80 

Kvinder 
     

16 år 77 103 124 150 196 

17 år 82 112 148 183 196 

18 år 67 91 83 113 141 

19 år 31 46 50 59 62 

20+ år 14 33 46 43 62 

 

Tabel 4: Børn og unge med forebyggende foranstaltning pr. 31. dec. efter 
foranstaltning, område, køn, alder og tid 

  2001 2002 2003 2004 2005 

Aflastningsophold (40.2 nr. 5) 
     

Hele landet 
     

Mænd 
     

16 år 114 124 149 163 166 

17 år 74 84 93 113 136 

18 år 29 22 24 20 27 

19 år 7 12 10 5 8 

20+ år 6 5 10 8 5 

Kvinder 
     

16 år 86 101 95 113 143 

17 år 64 64 70 67 85 

18 år 15 21 14 14 16 

19 år 3 4 3 5 4 

20+ år 5 3 4 3 4 

 

Mens tallene for personlig rådgiver (§40.2 nr. 6) for unge mellem 16-18 år har været 

faldende, har der i samme periode været en markant stigning i antallet af fast 

kontaktperson (§40.2 nr. 7) for samme målgruppe (se tabel 2&3). 

 

Det forholder sig dog anderledes for gruppen af unge på 20+ efter køn. Mens tallene for 

personlig rådgiver (§40.2 nr.6) for unge kvinder har været nogenlunde stabil i perioden 

2001-2005, kan der ses en næsten fordobling for unge mænd. I samme periode har der 

været en voldsom stigning i antallet af fast kontaktperson (§40.2 nr.7) for samme 

målgruppe. Generelt set bevidner tallene på landsplan for perioden 2001-2005 en 

stigende interesse og brug af fast kontaktperson (§40.2 nr. 7) fra kommunernes side. 
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Hvad angår foranstaltningen aflastningsophold (§40.2 nr. 5) har tallene for unge mellem 

16-17 år været stigende, mens tallene for ungegruppen i aldersgruppe 18, 19 og 20+ har  

været stabile (se tabel 4). 

 

Tabel 5: Børn og unge med forebyggende foranstaltning pr. 31. dec. efter 
foranstaltning, område, køn, alder og tid 

  2001 2002 2003 2004 2005 

Udslusningsordning (§62a.3 nr. 4) 
     

Hele landet 
     

Mænd 
     

16 år 1 0 0 1 26 

17 år 0 0 2 6 48 

18 år 35 57 51 71 62 

19 år 12 37 41 46 57 

20+ år 16 34 39 58 55 

Kvinder 
     

16 år 2 1 2 0 12 

17 år 2 3 3 0 17 

18 år 17 37 36 56 39 

19 år 9 31 34 39 43 

20+ år 3 12 25 44 39 

 

I forhold til udslusningsordningen (§62a.3 nr. 4) har der nærmest været en eksplosiv 

vækst i antallet af denne ordning for unge mellem 16-17 år i perioden 2004-2005, mens 

tallene for samme målgruppe har været meget stabile i perioden 2001-2004.  

For resten af gruppen, altså unge fra 18, 19 og 20+, har der været en generel 3-4 dobling af 

antallet af ordningen i perioden 2001-2005 (se tabel 5). 

 
Tabel 6: Børn og unge som modtager forebyggende foranstaltning (31. december) 
efter foranstaltning, område, tid, alder og køn 

  Mænd Kvinder 

Personlig Rådgiver (§40.3 nr. 6) 
  

Hele landet 
  

2006 
  

16 år 71 45 

17 år 78 74 

18 år 43 37 

19 år 21 9 

20+ år 25 17 

 
Tal for 2006 kan ikke uden videre sammenlignes med tidligere år som følge af ændring i 
lovgivningen. Tallene er opgjort på nye kommuner iflg. kommunalreformen.  
 
Tabel 7: Børn og unge som modtager forebyggende foranstaltning (31. december) 
efter foranstaltning, område, tid, alder og køn 

  Mænd Kvinder 

Fast kontaktperson (§40.3 nr. 7) 
  

Hele landet 
  

2006 
  

16 år 302 167 

17 år 333 227 
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18 år 189 130 

19 år 86 75 

20+ år 80 62 

 
Tal for 2006 kan ikke uden videre sammenlignes med tidligere år som følge af ændring i 
lovgivningen. Tallene er opgjort på nye kommuner iflg. kommunalreformen.  

 

Tabel 8: Børn og unge som modtager forebyggende foranstaltning (31. december) 
efter foranstaltning, område, tid, alder og køn 

  Mænd Kvinder 

Aflastningsophold (§40.3 nr. 5) 
  

Hele landet 
  

2006 
  

16 år 202 150 

17 år 121 92 

18 år 23 20 

19 år 6 5 

20+ år 8 2 

 
Tal for 2006 kan ikke uden videre sammenlignes med tidligere år som følge af ændring i 
lovgivningen. Tallene er opgjort på nye kommuner iflg. kommunalreformen.  

 

Tabel 9: Børn og unge som modtager forebyggende foranstaltning (31. december) 
efter foranstaltning, område, tid, alder og køn 

  Mænd Kvinder 

Udslusningsordning (§62a.3 nr.4 ) 
  

Hele landet 
  

2006 
  

16 år 1 0 

17 år 4 2 

18 år 66 55 

19 år 50 49 

20+ år 70 64 

 
Tal for 2006 kan ikke uden videre sammenlignes med tidligere år som følge af ændring i 
lovgivningen. Tallene er opgjort på nye kommuner iflg. kommunalreformen.  

 

Som det fremgår af tabel 6,7,8 og 9, som er for år 2006, kan disse ikke uden videre 

sammenlignes med tidligere år som følge af en ændring i lovgivningen. Tallene er 

således opgjort på nye kommuner ifølge kommunalreformen. Man kan dog lægge 

mærke til tendenserne i tallene. 

Man kan bl.a. se kommunernes interesse i ordningen med fast kontaktperson frem for 

ordningen med personlig rådgiver (sammenlign tabel 2&3 med tabel 6&7). Betragter 

man udviklingen i anvendelsen af personlig rådgiver for de unge over 18 år, har der, 

ifølge tal fra Danmarks Statistik, været et fald fra 259 til 170 ordninger i perioden fra 

2001 til 2005, hvorimod, hvis man ser på udbredelsen af ordninger med fast 
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kontaktperson, er der tale om en voldsom stigning fra 261 ordninger i 2001 til 625 

ordninger i 2005. Dette tolker jeg som om, at kommunerne foretrækker fast 

kontaktpersonordning frem for ordningen med personlig rådgiver.  

 

Tabel 10: Børn og unge med anbringelse ophørt efter område, alder, 
anbringelsesvarighed og tid 

  2001 2002 2003 2004 2005 

Hele landet 
     

15-17 år 
     

0 - 2 måneder 153 140 134 120 226 

3 - 5 måneder 133 132 139 124 180 

6 - 11 måneder 230 239 253 208 269 

1 - 2 år 419 428 430 365 421 

3 - 6 år 145 126 164 178 159 

7 år og derover 38 60 47 65 37 

Uoplyst 0 0 0 0 0 

18-19 år 
     

0 - 2 måneder 62 93 71 85 129 

3 - 5 måneder 97 135 98 93 168 

6 - 11 måneder 253 285 274 255 397 

1 - 2 år 648 698 682 703 763 

3 - 6 år 374 341 344 409 353 

7 år og derover 165 192 194 199 130 

Uoplyst 0 0 0 0 0 

20-22 år 
     

0 - 2 måneder 2 5 3 17 16 

3 - 5 måneder 6 9 7 8 9 

6 - 11 måneder 14 15 25 15 30 

1 - 2 år 126 122 144 129 169 

3 - 6 år 99 148 133 140 123 

7 år og derover 41 83 82 66 41 

Uoplyst 0 0 0 0 0 

23 år og derover 
     

0 - 2 måneder 2 0 2 2 0 

3 - 5 måneder 1 1 0 5 3 

6 - 11 måneder 0 2 0 5 2 

1 - 2 år 0 2 4 9 11 

3 - 6 år 1 2 8 20 19 

7 år og derover 2 3 4 14 5 

Uoplyst 0 0 0 0 0 

 

Hvis man kaster et blik over tabel 10, kan man i første omgang få øje på en stor stigning 

i antallet af anbringelsesophør af kortere varighed mellem 0-11 måneder for unge 

mellem 15-17 år i perioden 2004-2005, mens tallene for samme målgruppe i perioden 

2001-2004 var generelt faldene. Tallene for anbringelser mellem 1-6 år har dog været 

stabile for denne målgruppe, mens tallene for anbringelser på 7 år og derover har været 

svingende fra år til år i perioden 2001-2005. 
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Man kan se en fordobling i antallet af anbringelsesophør af kortere varighed mellem 0-5 

måneder for unge mellem 18-19 år i perioden 2001-2005. Sammenligner man disse tal 

med forbyggende foranstaltninger og udslusning for denne målgruppe, kan man få øje 

på tendensen i, at kommunerne benytter sig mere og mere af placering af denne 

målgruppe i egen bolig med støtte efter kortvarige anbringelser. Jeg tolker tendensen 

som et tegn på, at de unge ikke kan rummes i traditionelle døgninstitutioner eller, at de 

unge ikke synes at trives på institutioner eller opholdsteder under de eksisterende 

rammer. Desuden kan der være tale om økonomiske hensyn til ”kommunekassen” samt 

et ønske om at erstatte anbringelse med støtte i eget hjem. 

 
Tabel 11: Børn og unge anbragt uden for eget hjem pr. 31. december efter område, 
køn, anbringelsessted, alder og tid 

  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Hele landet 
           

Mænd 
           

Døgninstitution 
           

16 år 176 179 180 196 191 155 195 205 189 220 244 

17 år 177 180 155 182 169 201 166 207 200 201 209 

18 år 102 87 77 78 86 93 90 72 103 96 71 

19 år 68 59 35 28 38 41 51 42 28 42 35 

20+ år 76 63 30 33 14 18 25 40 42 37 34 

Eget værelse 
           

16 år 43 29 30 34 35 32 49 41 48 35 44 

17 år 151 128 90 96 114 127 133 124 135 141 138 

18 år 76 73 64 50 73 79 97 75 81 95 75 

19 år 27 36 25 21 36 40 32 38 39 28 38 

20+ år 22 24 16 9 8 12 24 20 29 30 27 

Kvinder 
           

Døgninstitution 
           

16 år 157 174 153 162 157 165 164 133 150 187 170 

17 år 197 172 166 137 164 150 167 147 159 161 187 

18 år 83 91 79 78 71 83 66 68 85 66 62 

19 år 44 40 34 34 24 30 41 34 39 30 22 

20+ år 42 42 23 17 6 11 18 27 30 26 26 

Eget værelse 
           

16 år 49 49 57 55 59 65 71 72 66 66 72 

17 år 191 164 192 181 162 195 215 228 203 220 253 

18 år 102 96 71 86 115 111 111 113 107 116 85 

19 år 44 49 32 20 40 47 43 38 48 43 48 

20+ år 32 45 12 16 2 11 19 27 20 23 24 

 

Som det fremgår, illustrerer tabellen en oversigt over anbringelser uden for eget hjem på 

henholdsvis døgninstitution og eget værelse i perioden 1995-2005. Det forholder sig 

forskelligt afhængig af køn. Mens antallet af anbringelser for 16-årige mænd og kvinder 

på døgninstitution har været stigende, forholder det sig anderledes for de 17-årige. For 

de 17-årige mænd har der været en stigning, mens der har været et fald for kvindernes 



Master i Socialpædagogik, Modul 4, Forår 2009 Forfatter: Arash Frank Skelberg,  Studienr.: 1373523 

Støtte- og kontaktpersonordning anno 2009 for udeboende unge mellem 16-23 år 

- Vilkår, udfordringer og dilemmaer  

24  

vedkommende. I samme periode har antallet af anbringelser på eget værelse for unge 

mænd på 17 år været faldende, mens tallet for unge kvinder på 17 år har været stigende. 

Jeg tolker denne tendens på den måde, at kommunerne finder anbringelse på eget 

værelse for 17-årige kvinder som en bedre løsning i forhold til mænd i samme alder. 

Det kan tolkes på to forskellige måder, nemlig at enten gør kvindernes komplekse 

problemstillinger det vanskeligt for institutionerne at rumme dem under de eksisterende 

rammer eller fordi der vurderes, at kvinderne klarer sig bedre i egen bolig af både 

praktiske og følelsesmæssige årsager. 

  

Ifølge statistikkerne har der været en stigning i antallet af aflastningsophold for 16-årige 

unge fra 2005-2006, mens tallene for unge i aldersgruppen 17-20+, har været stabile 

(sammenlign tabel 4&8).  

 

I forhold til udslusningsordningen har der igen været nærmest en eksplosiv nedgang i 

antallet af denne ordning for unge mellem 16-17 år i perioden 2005-2006, hvor tallene  

er bragt til samme niveau for målgruppen i perioden 2001-2004 (sammenlign tabel 

5&9). 

 

Sammenfattende kan jeg konstatere, at ifølge tallene fra Danmarks Statistik har der 

været et stigende behov for støtte i eget hjem enten i form af fast kontaktperson eller 

ordningen med personlig rådgiver.  

 

2.9 Hvilke dilemmaer er forbundet med den eksisterende lovgivning?  

2.9.1 Fra barn/ung til voksen i en ”kommunal kassetænkning” 

Det første dilemma, der forekommer for den nævnte aldersgruppe i projektet, er når en 

ung fylder 18 år, og sagen skal overgå fra børn- og unge afdelingen til voksen-

afdelingen eller, at der bliver vurderet, at en ung, der er fyldt 18 år, har brug for støtte 

af forskellige årsager. Det har den konsekvens for den gruppe af unge med særlige 

behov, at en videreforanstaltning efter det 18. år, ikke er en ”selvfølge” og er op til 

kommunernes økonomiske situation i voksenafdelingerne om hvorvidt de vurderer, at 

foranstaltningen bør fortsætte efter det 18. år eller ej eller hvorvidt det er nødvendigt at 

sætte en foranstaltning i gang for en ung som ”har klaret sig gennem barndommen” 
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uden sag. Her taler vi bl.a. om unge voksne, som får stillet en diagnose som ADHD, 

Asperger osv.  

 

2.9.2 Tilbudsportalen 

Det næste dilemma omkring målgruppen omhandler SEL §14 i Kapital 4, der handler 

den såkaldte tilbudsportal, som trådte i kraft pr. 01.01.2007. Socialministeren samler og 

formidler oplysninger om kommunale, regionale og private tilbud efter §§32 og 36, §67, 

stk. 1-3, §§101, 103, 104 og 107-110 og §142, stk. 1,4 og 5, i en landsdækkende 

oversigt (Tilbudsportalen). 

Stk. 2. Kun tilbud, som er registreret i Tilbudsportalen, kan indgå i kommunal-

bestyrelsens forsyning, jf. §4, stk.2.  

Denne lovgivning skaber forvirring omkring SEL §85, da de tilbud, der yder støtte efter 

§85, kommer i klemme på grund af den manglende godkendelseshjemmel i 

serviceloven. Lovhjemlen findes også for voksenområdet i SEL §144, men her er der 

ingen henvisning til §85. Dette hul i lovgivningen kan underminere de kvalificerede 

tilbud, og er i modsætning til regeringens planer om udlicitering af opgaver. 

Projektleder Kurt Gammelgaard fra Servicestyrelsen beskriver tilbudsportalen således:  

”Tilbudsportalen blev udviklet, så den er forståelig og nemt kan tages i brug i den 

daglige praksis. 

Tilbudsportalen er en del af kommunalreformen og bliver et værktøj for den kommunale 

myndighed, som kan finde oplysninger om tilbud og ydelser for udsatte børn og unge, 

handicappede samt socialt udsatte. Portalen er en offentlig tilgængelig hjemmeside, 

hvor der bliver skabt et overblik over bredden og indholdet i de tilbud, der eksisterer på 

området. Brugerne af Tilbudsportalen vil desuden få mulighed for at sammenligne 

tilbuddene og udgifter til tilbuddene. For både borgere og myndigheder bliver 

Tilbudsportalen en kilde til viden om indholdet i de sociale tilbud. Tilbudsportalen har 

været i drift siden 1. januar 2007”18
. 

 

2.10 Hvordan er støtte- og kontaktpersonordningen organiseret? 

Kommunerne kan vælge at udpege kontaktpersonerne individuelt, efter det enkelte barn 

eller den enkelte unges behov. Der er således stor forskel på kontaktpersoners 

                                                           
18 http://www.servicestyrelsen.dk/wm140563. 
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ansættelsesforhold. Nogle er ansat ad hoc til konkrete kontaktpersonsopgaver, 

eksempelvis på baggrund af et kendskab til barnet eller den unge, mens andre er 

fastansatte og løser aktuelle kontaktpersonsopgaver uafhængigt af forudgående 

relationer til barnet eller den unge. 

Nogle kommuner foretrækker at benytte sig af private tiltag, der tilbyder tiltag efter de 

gældende paragraffer i Serviceloven.  

 

Ved nærmere uddybning af organiseringen kan der antages følgende overvejelser: 

 Udefra tendenserne i den anvendte praksis i beskikkelse af skp´ere i ad hoc form 

antages, at i nogle kommuner vægtes den personlige relation mellem barnet/den 

unge og skp´eren højt, da man benytter sig af den praksis at erhverve skp´erne 

fra den unges nærmiljø. Derudover tager man udgangspunkt i køn, etnisk og 

kulturelle baggrund og/eller alder for at følge lovgivningen som tidligere 

beskrevet og lægger op til, at skp´eren kan fremtræde som erstatning eller 

supplement for forældrene i en opdragende funktion. Fordelene kan være, at den 

unge kan få en voksen, som vedkommende kender på forhånd og har tillid til. 

Ulempen kan være, at vedkommende ikke har en relevant uddannelses-mæssig 

baggrund med den fare, at relationen bliver altafgørende og faglige overvejelser 

og pædagogiske strategier bliver afgrænset eller begrænset.   

 Ad hoc og timeansættelse kan være en løsning til et skemalagt samvær og ikke 

til akutte og lige nu og her løsninger, da det kan antages, at økonomien og antal 

timer i forhold til den konkrete opgave kan være med til, at skp´eren enten løser 

opgaven efter antal timer og lønnen eller vægter relationen så højt, at personen 

træder til i ren og skær omsorg for den unge og ikke pga. sine ansættelsesvilkår.  

 En decideret organiseret SKP-ordning i kommunerne kan have den fordel, at der 

kan rekrutteres folk med en faglig relevant uddannelse, som kan have et fælles 

forum til at drøfte problematikkerne og få supervision til formålet med det 

resultat, at man ikke risikerer ”try and error” princippet. 

 ”Ydelsen kan købes” hos eksterne samarbejdspartnere, hvor kommunerne kan 

kræve at vide ”hvad de får for deres penge”, en udredning af tilbuddets indhold 

og rammer kontra hvad det ”koster” at have en ung indskrevet i pågældende 

tilbud. 
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 Man bør i tilfælde af ad hoc ansættelser eller ”køb” af ydelsen hos eksterne 

samarbejdspartnere se på ad hoc ansattes eller personalesammensætning og 

uddannelsesmæssige baggrund i et eksternt tilbud.  

 

2.11 Hvordan er rammerne for støtte- og kontaktpersonordningen? 

Ved telefonisk henvendelse til henholdsvis Gentofte, Gladsaxe, Vallensbæk, 

Albertslund, Ishøj og København kommune viste det sig, hvilket også fremgår af Bo og 

Warmings rapport, at kommunerne har forskellig praksis i forhold til, hvordan de 

organiserer støtte- og kontaktpersonerne.  

I nogle kommuner ansætter man skp´erne i ad hoc funktion og på timebasis, mens man i 

andre kommuner har oprettet et korps af skp´er, hvor man ansætter et antal personer i 

fastansættelse til at løse opgaven for kommunen, mens man i nogle kommuner hverken 

har den ene eller anden form, og man derfor benytter sig af eksterne tilbud. 

 

2.12 Hvad består opgaven som støtte- og kontaktperson af? 

Som udgangspunkt kan der siges, at lovgivningen har defineret de overordnede opgaver  

for kontaktpersonerne, men på det konkrete plan antager jeg, at opgaven som 

kontaktperson er forskelligartet. Kontaktpersonens ”praktiske opgave” består af bo-selv 

træning med princippet om hjælp til selvhjælp. Den unge skal introduceres til 

husholdning, økonomisk indsigt, overholdelse af officielle aftaler mm. ”Mentor 

opgaven” består af løsning af konkrete problemstillinger såsom jobsøgning, valg af 

uddannelse, tilmelding til opkvalificerende kurser, kontakt til arbejdsplads og/eller 

arbejdspladsen, behandling af et evt. misbrug osv. ”Socialentrepenør opgaven” handler 

om at hjælpe og støtte den unge ud af social isolation og ensomhed ved blandt andet at 

motivere og igangsætte den unge med konkrete fritidsaktiviteter for herigennem at 

skabe mulighed for, at den unge kan erhverve sig et socialt netværk. Kontaktpersonen 

skal ligeledes via observationer komme i dialog med den unge om netværk og hvad 

gode og dårlige bekendskaber kan føre til og have af konsekvenser for den unges liv 

osv. ”Den psykiatriske og psykiske opgave”, hvor kontaktpersonen skal arbejde 

målrettet mod at hjælpe og støtte den unge i at løse de psykiske problemstillinger som 

den unge slås med såsom ensomhed, fobier, overvægt osv. Derudover fastholde den 

unge i en stabil psykisk tilstand, hvis den unge har en psykiatrisk lidelse og er under 
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medicinering, da dette kan have en stor betydning for den unges situation i mange 

henseender. Jeg vil i følgende afsnit benytte mig af to cases for at illustrere, hvordan de 

unges til tider kaotiske liv ser ud og hvad kontaktpersoner risikerer at stille op til og 

hvad rådighedsfunktion og trygge rammer for udeboende unge vil have af betydning. 

  

Case 1 

Klokken er ca. 03.00 om natten. Det er natten mellem lørdag og søndag. H. ringer til 

min mobil og virker meget angst og højtkørende. Jeg spørger ham, hvad der er vejen og 

han forklarer det ret hurtigt, at han var til en fest på Vesterbro og ville hjem. Han gik 

gennem Istedgade mod Hovedbanegården, da han blev stoppet af to pushere, som 

genkendte ham og opkrævede en gammel gæld på 400 kr. T. beder mig med gråd i 

stemmen om at redde ham. Han fortæller, at de to pushere truede ham med en kniv og 

var meget aggressive i deres kontakt. Jeg spurgte, hvor præcis han befandt sig og fik at 

vide, at han var tæt på Marie Kirken. Jeg fortalte ham, at jeg ville skynde mig dertil og 

at han skulle forholde sig i ro indtil jeg nåede frem. Jeg kommer hurtigt i tøjet og tænder 

bilen og kører med kurs mod Istedgade. På vejen finder jeg en bankautomat og hæver 

de 400 kr. Det tager ca. 20 minutter inden jeg når frem. Jeg kører langsomt, da jeg 

nærmer mig Marie Kirken og pludselig ser jeg T. i følgeskab med to. Han vinker til mig 

og jeg stopper bilen og ruller sideruden ned. Jeg siger til de to, at jeg har de 400 kr. med 

og de skal lade ham komme ind i bilen før, jeg vil give dem pengene. Jeg viser dem 

pengene og T. sætter sig i bilen, før jeg rækker dem de fire 100 kr. sedler. Vi skynder os 

væk i en fart og kører T. mod hans bopæl. Han bryder sammen og undskylder, at han 

bragte mig i den situation, men han er taknemlig for, at jeg stillede op for ham og 

reddede ham for en omgang øretæver. Jeg fandt en Seven Eleven butik og købte to 

kopper kaffe til os og forsøgte at få ham til at falde til ro ved at få ham til at fortælle om 

festen og hvordan det var gået. Efter en halv times snak i bilen foran opgangen gav han 

mig et kram med ordene ”tusind tak for hjælpen og jeg står til gæld for dig min ven”. 

 

Case 2 

Kl. er ca. 02.00 om natten. R. ringer mig skrigende op og råber, at hun er blevet blind. 

Jeg spørger, hvad der skete og hun forklarede skrigende, at en fyr havde sprøjtet noget i 

hendes øjne. Jeg spurgte, hvor hun var og hun fortalte, at hun var hjemme hos sig selv 
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sammen med en veninde. Jeg fortæller hende, at jeg vil køre omgående. Hun bor 

heldigvis ikke så langt væk fra, hvor jeg bor. Det tager ca. 10 minutter, før jeg når frem. 

Jeg banker på og bliver lukket ind af veninden. Hun fortæller, at de fik besøg af to 

drenge, som de mødte dagen forinden i byen. De havde dukket op og ringede på døren 

og var blevet lukket ind. De spørger pigerne, om de vil have en bane kokain og om de 

skal fyre den af, hvortil R. beder dem om at gå. De sviner pigerne til og bevæger sig 

mod gangen. Veninden bliver inde i stuen og R. skulle lukke dem ud, da veninden 

pludselig hører R. skrige ude på gangen. Veninden skynder sig mod gangen og finder R. 

på gulvet med hænderne mod ansigtet. Det viser sig, at hun blev sparket i maven af den 

ene og fik sprøjtet noget i ansigtet af den anden. 

Jeg ringede til 112 og talte med politiet, som sendte en patruljevogn ud. Efter en kort 

afhøring kørte vi en tur til skadestuen, hvor vi tilbragte ca. 4 timer, hvor R. skulle skylle 

øjnene og blive undersøgt. Jeg kørte R. og veninden hjem til R. og aftalte, at jeg ville 

kigge forbi i løbet af dagen. 

 

Disse to cases understreger, at hjælpen og støtten skal ydes, dér hvor der er behov for 

det, for netop at kunne skabe tryghed hos den unge og styrke den tillidsfulde relation. 

Det skaber også et overblik for kontaktpersonen over, hvilke problemer den unge kaster 

sig ud i og herigennem kan kontaktpersonen træde til som den støttende og opdragende 

for at diskutere problemet og konfrontere den unge med konsekvenserne af egne 

handlinger og få den unge til at reflektere over disse og komme med forslag til, hvordan 

der kan skabes en positiv udvikling. 

De unge ønsker støtte og tryghed i de situationer, hvor de får akut brug for hjælp. 

Derfor er det vigtigt at tænke på alternative løsninger, når man tænker indsats overfor 

denne målgruppe.  

 

2.13 Hvordan ser støtte- og kontaktpersonernes uddannelsesmæssige baggrund 

ud?  

Som beskrevet i forrige afsnit, er det forskelligt, hvordan de enkelte kommuner 

rekrutterer støtte- og kontaktpersonerne.  
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Jævnfør henvendelse til diverse tiltag på området, kan det konstateres, at dér, hvor der 

er en organiseret indsats, uanset om det er et korps af skp´er i fastansættelse eller i de 

private tiltag, er der en tendens til, at der er en høj repræsentation af folk med faglig 

relevant uddannelse.  

 

Jeg antager, at der desværre er en tendens til, at man er af den opfattelse, at 

pædagogiske opgaver ses som en omsorgsopgave og derfor kan den løses af empatiske 

og omsorgsfulde mennesker, der gerne vil være med til at hjælpe andre uden at have en 

faglig relevant uddannelse, men sandheden er, at lige præcis socialpædagogiske 

opgaver, som indeholder ufatteligt mange komplekse problemstillinger og udfordringer 

på det psykologiske, psykiatriske og pædagogiske niveau, kræver en faglig relevant 

uddannelse og helst efterfulgt af efteruddannelser med fokus på de nævnte 

problemfelter. Det kan godt være, at en del af indsatsen handler om at yde omsorg, 

samvær, stabilitet og tillid, men sagen er, at den ansatte, der varetager den 

socialpædagogiske opgave, har en indsigt i almindelig udviklingspsykologi, kender til 

diverse diagnoser og på baggrund af sin faglighed benytter sig af evidensbaseret praksis 

for at undgå ”try and error”. Som udgangspunkt vil jeg påstå, at en stor del af min 

målgruppe i dette masterprojekt har oplevet nederlag og svigt i løbet af deres liv, og 

derfor er det ikke nok med en portion omsorg. Mit motto er derfor, at folk der skal 

varetage denne type opgaver, skal være nærværende og omsorgsfulde, skabe tillidsfulde 

relationer til den unge, yde hjælp til selvhjælp, støtte og vejlede, men ikke overtage 

styringen og overbeskytte den unge, udfordre den unge til refleksion over egne tanker 

og handlinger og sidst men ikke mindst ikke agere som ”moralist” og overføre sine egne 

normer og værdier i arbejdet, men tværtimod udvise respekt og forståelse for 

forskelligheder og at turde stille undrende spørgsmål, hvis der er noget, der falder 

vedkommende meget fjernt.  Dette handler i bund og grund om, at når man skal arbejde 

med unge, der skal bo selvstændigt, er skp´ernes fornemste opgave at få den unge til at 

blive selvstændigt ved at invitere den unge i refleksionens domæne, hvor den unge 

tvinges til at tænke på alternative måder eller alternative løsningsmuligheder. Derudover 

skal skp´erne præsentere de overordnede samfundsmæssige accepterede normer i stedet 

for at bruge deres egne normer, og desto mere betragte den unges normer som 

anderledes, men ikke som forkerte.  
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Jeg vil i næste kapital se nærmere på betydningen af den uddannelsesmæssige baggrund 

i forhold til løsning af socialpædagogiske opgaver og de udfordringer og dilemmaer, der 

er forbundet med opgaver af denne art.  

 

 

Kapital 3: Støtte- og kontaktpersonordningen i et socialpædagogisk 

perspektiv 

Når man taler om støtte til udeboende unge, skal man huske på, at den unge bør være 

modtagelig for hjælpen. Dette kræver, at den unge har tillid til den, der yder støtten og 

vil og kan inddrage vedkommende i sit liv. Derfor får relationspædagogisk en stor 

betydning i denne indsatsform.  Denne indsatsform har sine styrker og svagheder, som 

jeg, ved hjælp af forskellige teorier, kommer mere ind på i løbet af dette kapital. 

Teorierne vil bl.a. underbygge diskussionen omkring relationspædagogik, skp´ernes 

uddannelsesmæssige baggrund og hvilken betydning det kan have for hele indsatsen. 

Jeg vil inddrage Bent Madsen´s diskursive formationer, som har været dominerende i 

perioden 1950-2000 og komme i dybden med indholdet af hans 3 overordnede 

diskurser, netop behandling, handling og forhandling. Jeg vil yderligere inddrage Inge 

Bryderup for at se på henholdsvis samfundsudviklingen, moderniseringsprocesser, 

individualisering og konsekvenserne heraf for individerne. Derudover en diskussion af 

socialpædagogiske samfundsmæssige opgave og Bryderup´s undersøgelse på 

døgninstitutioner og de overordnede tendenser i to hovedformer af relationspædagogisk 

tilgang og en traditionaliserings tilgang for at se nærmere på faglighed og hvad 

manglende faglighed risikerer at have af konsekvenser for indsatsen. 

 

I følgende afsnit vil jeg se nærmere på udviklingstendenserne på det socialpædagogiske 

område og hvilken betydning de har fået for de socialpædagogiske indsatsformer i et 

historisk perspektiv, herunder skp-ordningen.  

  

Bent Madsen inddeler, med udgangspunkt i begrebet diskurs, socialpædagogikkens 

faglige grundlag i 3 diskursive formationer, som har været dominerende i perioden 

1950-2000 (se modellen på næste side). Diskursteorien bygger ifølge Jørgensen og 

Philips 1999 på den antagelse, at virkeligheden får mening gennem den måde den 
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italesættes på, og gennem anvendelsen af begreber, der tilskrives bestemte betydninger 

(Madsen, 2005: 52).  

 

Madsen hævder, at i et diskursivt felt kæmpes om, hvordan bestemte fænomener skal 

betegnes. Det er en kamp mellem forskellige begreber, der kæmper om at vinde eneret 

på definitioner og betydninger. I det socialpædagogiske felt kan man sige, at 

betegnelserne behandling, handling og forhandling er sådanne begreber, der har vundet 

udbredelse i måden at fremstille den socialpædagogiske opgave på i forskellige perioder 

(Madsen, 2005: 52). 
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Som det kan ses på ovenstående model, taler Madsen om forhandlingsfasen, hvor 

differentiering, individuelle behov og anderledeshed bliver genstandsfelt for 

socialpædagogikken.  

Jeg vil med udgangspunkt i modellen gøre opmærksom på, at man som læser ikke skal 

se på diskurser som isolerede diskurser, men have det i mente, at det ikke handler om 

enten eller løsningsmodeller. Jeg vil hævde, at bevægelsen i perioden 1950-2000 som 

fremgår af modellen, på det socialpædagogiske plan omhandler en grundlæggende 

bevægelse i menneskesynet. Man er gået fra at tænke på klienten som passiv del i et 

behandlingssystem til handlingsfasen, hvor man blandt andet begyndte at benytte sig af 

”fælles tredje pædagogik” i handlingsdiskursen, hvor man inddrager klienten i en 

proces, hvor man er sammen om at skabe en udvikling. 

 

Madsen afslutter modellen ved at se på relationstype og institutionsformen i 

forhandlingsfasen. Han definerer relationstypen som bruger- vejleder relation, da man 

på det overordnede plan taler om staten, som har fået en servicefunktion og man taler 

om bruger frem for klient og ser på den støttendes roller som ”vejleder”. Indsatsformen 

har også ændret sig, idet man tænker på individuelle foranstaltninger og botilbud. Den 

stigende efterspørgsel på skp-ordningen på børn- og unge området, som fremgår af 

statistikkerne, kan være en del af forklaringen på denne tendens. Økonomiske 

besparelser på det sociale område kan være en anden forklaring på denne tendens, idet 

det som udgangspunkt er billigere for kommunerne at benytte sig af skp-ordningen og 

ordningen om personligrådgiver frem for en anbringelse på en institution. 

Denne tendens stedkommer af den overordnede samfundsmæssige udvikling, hvor de 

forskellige teoretikere taler om individualisering og moderniseringsprocesser. F.eks. 

hævder Inge Bryderup (Bryderup, 2003:81), at indenfor de sociologiske teorier har man de 

sidste årtier fået fokus på individet og dets identitet og kompetenceudvikling. Denne 

fokusændring hænger nøje sammen med de ændrede samfundsvilkår; senmoderniteten. 

Fokus er nu rettet mod, hvorledes individet påvirkes af samfundets nye tendenser. Man 

er gået fra at tænke i forholdet mellem samfund og individ til at tænke omvendt nemlig i 

forholdet mellem individ og samfund.  
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Bryderup hævder ligeledes, at socialpædagogikken ændres i overensstemmelse med de 

generelle samfundsmæssige ændringer – de moderniseringsprocesser, hvor 

individualisering, refleksivitet og selvstændige valg er centrale (Bryderup, 2005:373). 

 

På individniveau kan forklaringen være, at den hastige udvikling i samfundet og det 

øgede krav til det enkelte individ, at der bliver stillet krav om at skabe sig succes og 

være en aktiv del af det ydende samfund. Synet på individet er således ændret, så set 

med liberalistiske briller mener man ”enhver er sin egen lykkesmed”.  

 

Målforestillingerne er ifølge Madsen i forhandlingsfasen livsudfoldelse, inklusion og 

rummelighed. Bent Madsen hævder, at overalt i det vestlige samfund kan der spores en 

stigende opmærksomhed på de marginaliserings- og eksklusionsprocesser, der skaber 

voksende social polarisering mellem dem ”indenfor” og dem ”udenfor” (Madsen,  

2005:9). Socialpædagogikken bliver derfor en del af denne problematik. Derfor kan der 

ifølge Bent Madsen konstateres en stigende interesse for socialpædagogik. Den 

socialpædagogiske praksis har til hensigt at integrere og inkludere alle mennesker i 

fællesskaber uanset livsstil, særlige behov eller fysiske og mentale evner. Inge Bryderup 

(Bryderup, 2003:95) hævder derimod, at tænkningen i forhold til integration og inklusion i 

sig selv rummer en form for marginalisering. I denne sammenhæng taler Hansen og 

Madsen (2000) om umyndiggørelse af samfundsborgere, idet de mener, at de svageste 

grupper, som er afhængige af det offentlige system, skal passe ind i en bestemt 

forståelse af det normale, og derved mister de deres status som ligeværdige borgere og 

klientgøres.  

 

De førnævnte udviklingstendenser indebærer ifølge Bent Madsen en kategorisering af 

samfundets borgere. En kategorisering, der deler borgerne i to grupper, ”normale” og 

”afvigere”. Derfor bliver socialpædagogikkens store udfordring at imødegå denne 

generelle tendens til at fokusere på afvigerne selv og ikke på deres sociale og kulturelle 

vilkår, da tendensen er mod samfundets selvforståelse som et humant samfund af 

ligeværdige borgere.  

Det bliver derfor ifølge Bent Madsen socialpædagogikkens opgave at skabe betingelser 

for social deltagelse i anerkendende fællesskaber med udgangspunkt i at skabe 
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betingelser, for at mennesker kan leve forskelligt i verden (Madsen, 2005:12-13). Ifølge 

Inge Bryderup (Bryderup, 2003:82) bør socialarbejdere fokusere på børn og unges 

potentialer og ressourcer i stedet for at fokusere på deres mangler og problemer. Dette 

begrunder Inge Bryderup med, at forskningen peger på, at det er svært at skabe et reelt 

billede af eksempelvis unge indenfor diagnostiske kategorier. Tendensen viser ifølge 

Inge Bryderup, at pædagoger i dag tænker mere på at udvikle de unges kompetencer, i 

stedet for som tidligere at fokusere på en overordnet tænkning i integration.  

 

Med udgangspunkt i denne diskussion vil modstandsdygtighed og mestring ifølge Bent 

Madsen (Madsen, B., 2005) få en tiltagende rolle i socialpædagogisk arbejde. Derudover 

vil social inklusion være et fokusområde i den socialpædagogiske indsats, når 

kategorisering, stigmatisering og eksklusion bliver en del af tankegangen fra samfundets 

side.  

Ifølge Inge Bryderup (Bryderup, 2005:417) er individets udfoldelsesmuligheder og 

refleksivitet – forstået som den enkeltes konstante forholden sig til sig selv og forholden 

sig til andres forhold til én selv – og relationer blevet socialpædagogikkens mantra i 

disse årtier.      

 

Bryderup hævder, ”at en socialpædagogisk indsats afspejler mere overordnet 

sammenhæng mellem forståelsen af målgruppe, socialpædagogiske metoder og formålet 

med indsatsen. Når en socialpædagogisk institution definerer sin indsats, ses den ofte i 

forhold til målgruppens behov, men den kan også relateres til formålet med selve 

indsatsen – eller begge dele på én gang. Indsatsen defineres som socialpædagogik, 

herunder både bestemte metodiske tilgange og indhold samt de rammer, der strukturerer 

indsatsen” (Bryderup, 2005: 284) . Derfor illustrerer hun følgende model. Modellen 

illustrerer ifølge Bryderup forløbet, hvor opfattelsen af både målgruppe og formål 

forbindes gennem socialpædagogikken, der er parallelt forløbende og sammenhængende 

med børnenes og de unges udviklings- og læreprocesser. Socialpædagogikken opfattes 

således som det, der forbinder en forståelse af målgruppens behov med formålene med 

indsatsen. Her tænkes både fortiden og fremtiden ind i nutidigt socialpædagogisk 

arbejde. 
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Bryderup (Bryderup, 2005: 284-285) understreger, at på baggrund af en spørgeskema-

undersøgelse fra år 2000 blandt lederne på samtlige danske døgninstitutioner, 

opholdsteder og dagbehandlingstilbud, kan der fremanalyseres to tendenser, som også 

underbygges mere eller mindre direkte i andre undersøgelser og fremstillinger af 

socialpædagogikken. Den ene bliver oftest benævnt som ”relationspædagogik”, som er 

formuleret omkring en individuel tilgang i socialpædagogisk arbejde, hvor selve 

relationen mellem barnet eller den unge og den professionelle opfattes som kernen i 

indsatsen. Den anden tendens har ikke en tilsvarende officiel betegnelse, men kan i 

mangel af bedre beskrives som en tendens til ”traditionalisering” af metoder og mål i 

socialpædagogikken. 

Bryderup (Bryderup, 2005: 285) karakteriserer den relationspædagogiske tilgang ved at 

børnene og de unge opfattes meget forskellige og det bliver derfor vanskeligt at 

bestemme målgruppen. Pædagogikken tager udgangspunkt i børnenes/ de unges fortid 

f.eks. svigt og manglende støtte fra voksne og skal ”genoprettes” ved omsorg og støtte 

fra stabile voksne. Derfor bliver asymmetriske relationer mellem børn/unge og voksne 

både midler og mål i sig selv. Bryderup karakteriserer i forlængelse heraf den 

traditionaliserede tilgang ved at den tager udgangspunkt i en forståelse af børnene/ de 

unges behov for normalisering og har derfor fokus på fremtidens krav. Relationen 

mellem socialpædagogerne og børnene/de unge bærer præg af autoritet og disciplin og 

institutioner med en sådan tilgang er karakteriseret ved at have mange regler og 

strukturer.  
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Bryderup (Bryderup, 2005: 286) konkluderer, at begge disse tilgange stiller store 

spørgsmålstegn ved og til selve faget og professionen. Relationspædagogikken, den 

individuelle og kompensatoriske tilgang, udvisker metoder og formål, det vil sige selve 

faget. Den traditionaliserede tilgang forekommer både utidssvarende og 

traditionsbunden og afslører, at professionen skriger på faglig udvikling, der kan 

imødese de udfordringer, som det nutidige og moderne samfund stiller til de socialt 

udsatte børn og unges kompetenceudvikling. Bryderup mener ligeledes, at disse forhold 

formodentlig skal ses i sammenhæng med en ændring af socialpolitikkens 

samfundsmæssige funktioner, der igen skal forstås i sammenhæng med en kvalitativ 

ændring af statens rolle i de samfundsmæssige moderniseringsprocesser.   

Bryderup (Bryderup, 2005: 289) hævder derfor, at hverken relationspædagogik eller 

traditionaliseringen synes at være svar på udvikling af kompetencer, der kan hjælpe 

børnene og de unge til at leve under disse vilkår. Dette tyder på, at både sociologien 

/teorierne og socialpædagogikken i disse år har behov for udvikling af mere omfattende 

og dyberegående indsigt i professionens kvalitative forandringer. Den pædagogiske 

sociologi må udvikle mere præcise forståelser af kompetencekrav, som det moderne 

samfundsvilkår kræver af de enkelte individer. Samtidig må det socialpædagogiske 

områdes målgruppers opvækstvilkår undersøges med en fordomsfri tilgang, hvor både 

ressourcer og vanskelligheder tydeliggøres. En sådan viden kan kvalificere både 

forskningen og den mere praktiske socialpædagogiske metodeudvikling. 

Ingen af delene kan ifølge Bryderup ske uden en løbende dialog mellem 

socialpædagoger og sociologer – og uden udviklingsarbejdere, der som det foreliggende 

både tydeliggør og præciserer behovet for fortsat teori – og metodeudvikling. Og som 

en forstander fra en døgninstitution inden for børn og ungeområdet skriver i en artikel i 

tidsskrift for Socialpædagogik, nr.4. ”Skal der ske en faglig udvikling, må teorierne tæt 

på praksis, men det modsatte er også nødvendigt”. 

 

Men hvad mener Bryderup, når hun som tidligere beskrevet taler om faget og 

professionen? 

Bryderup hævder, at ”når socialpædagoger kan skabe kontakten og nærheden med 

børnene og de unge og midt i kaos er i stand til at se deres udviklingsmuligheder, er det 

vel netop, fordi de besidder en viden om børnene og de unge samt om baggrunden for 
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deres reaktioner – kort sagt, fordi de er faglige og professionelle socialpædagoger” 

(Bryderup, 2005: 278). 

 

Bryderup påpeger en vigtig pointe i forståelsen af problematikken på et overordnet plan, 

når der tales om pædagogiske mål og metoder. Hun mener, ”Når socialpædagogikken 

mangler beskrivelser, det vil sige forståelsesrammer, begreber og teori, bliver det 

vanskeligt både at akkumulere og kommunikere erfaringer. Det har en række uheldige 

konsekvenser både for de enkelte medarbejdere, for institutionen, for området som 

helhed og for forskningen”. Hun hævder ligeledes, at ”mangelfuld teori og 

begrebsapparat fører til, at den følelsesmæssige relation mellem socialpædagogen og 

barnet eller den unge overeksponeres – og dermed tillægges for stor betydning. Der kan 

her blive tale om en spiral, hvor følelser og relationer tillægges mere og mere betydning 

for socialpædagogen” (Bryderup, 2005: 278). 

 

Bryderup bruger begrebet normativ pædagogik (Bryderup, 2005: 278), hvor 

socialpædagogiske beskrivelser ikke sættes i en bredere pædagogiske ramme, men alene 

styres af en enkelt medarbejders normer og dermed kan den enkelte medarbejders 

normer om for eksempel ”det gode liv”, alkoholvaner eller seksuel udfoldelse påvirke 

den pædagogiske intervention. Derfor argumenterer Bryderup for, at der skal arbejdes 

med fælles grundlag for definition og anvendelse af bestemte begreber, så man kan 

vide, at der ”trækkes på samme hammel” eller er uenige i den pædagogiske linie. Hun 

taler om, at det kan være vanskeligt at foretage en bevidst besluttet og retnings-

bestemtudvikling på en institution som helhed, når sammenhænge og metoder er 

upræcise. Derfor mener Bryderup, at pædagogisk arbejde kommer til at ske efter ”try-

and-error-principper”, hvor man ikke efterfølgende ved, hvorfor det enten gik godt eller 

skidt. Man fortsætter blot med at prøve sig frem, indtil det ser ud til at lykkes (Bryderup, 

2005: 279). Samtidig giver den manglende praksisbeskrivelse og mangelfuld 

teoriudvikling vanskeligheder med at formidle viden til socialpædagoger under 

uddannelse, ligesom selve den nødvendige praksis indlæring efterfølgende bliver mere 

langsommelig uden teori og metoder til at perspektivere og akkumulere viden.  

Bryderup konstaterer i forbindelse med udviklingsarbejdet i forhold til dokumentation 

af socialpædagogisk arbejde på 6 forskellige institutioner, at ”der er en række 
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vanskeligheder, der oftest er forbundet med at beskrive og reflektere over 

sammenhænge. Disse sammenhænge vedrører især forholdet mellem grundsyn/værdier 

og pædagogik samt mellem målgruppe og pædagogik. Samtidig er det blevet tydeligt, at 

beskrivelser af målgrupper og deres baggrunde ofte er meget problembeskrivende og 

ofte uden tydeliggørelse af ressourcer og potentialer. Endelig er der tendens til, at 

beskrivelserne af pædagogikken er fokuseret på forholdet mellem pædagog og 

barnet/den unge – og mindre om gruppen, aktiviteter, rammer mv.”(Bryderup, 2005: 283). 

 

Bryderup nævner farerne ved relationspædagogik og jeg kan følge hende langt hen ad 

vejen, men jeg vil antage, at enhver pædagogisk indsats kræver en form for relation 

mellem pædagogen og barnet/den unge. Hvis der ikke skabes en tillidsrelation, hvor 

barnet/den unge føler sig tryg og åbner op for en dialog, kan man let havne i en 

situation, hvor barnet/den unge prøver at undgå enhver for kommunikation og indsatsen 

kan efter min mening blive uden den formodede effekt. Jeg vil påstå, at det afgørende i 

denne diskussion er, at fokusset i denne sammenhæng skal rettes imod, hvordan 

relationen skal forstås og håndteres professionelt. Hvis man som pædagog alene lader 

sig styre af følelser, kan man risikere at havne i den situation, som Bryderup advarer 

imod, altså relationen bliver til et” mål” i sig selv. Men hvis man som pædagog bruger 

relationen som et ”middel” mod opfyldelse af de på forhånd aftalte handleplanspunkter i 

indsatsen, vil denne bæredygtige relation få en afgørende betydning for indsatsen og for 

barnets/den unges videreudvikling.  Bryderup nævner normativ pædagogik i 

institutionel sammenhæng, men sagen er, at der forhåbentligt er et sæt norm og værdi på 

institutionen, som medarbejderne skal følge. 

 

Ser man på de socialpædagogiske perspektiver og gennemgår lovgivningsparagraf-

ferne, får man øje på, at de eksisterende lovgivninger på området er i fin tråd med de 

overordnede tendenser. Hvis man ser på Madsens model, kan man se, at i 

forhandlingsfasen er differentiering, individuelle behov og anderledeshed  

socialpædagogiske genstandsfelter.  F.eks. Servicelovens §46 (”Formålet med at yde 

støtte til de børn og unge, der har et særligt behov for denne er at skabe de bedst 

mulige opvækstvilkår for disse børn og unge, så de på trods af deres individuelle 

vanskeligheder kan opnå de samme muligheder for personlig udfoldelse, udvikling og 
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sundhed som deres jævnaldrende”) understreger alle de 3 nævnte pædagogiske 

genstandsfelter. Derudover følger paragraffen målforestillingen i Madsens model, 

hvor det handler om livsudfoldelsen. Desuden, som jeg beskrev under afsnittet 2.4.5, 

kan formålet med støtten endvidere være at udvikle og vedligeholde personlige 

færdigheder, blandt andet med henblik på at skabe eller opretholde sociale netværk 

eller struktur i dagligdagen, så personen bliver i bedre stand til at gøre brug af 

samfundets almindelige tilbud, som igen handler om livsudfoldelsen. 

 

Som jeg skrev under afsnitt 2.5.2 er målsætningen for efterværnet at (videre-) udvikle  

de sociale og faglige kompetencer, som den unge skal bruge i forbindelse med at kunne 

begå sig i lokalsamfundet udenfor institutionen/opholdstedet. Denne del af lovgivningen 

understøtter tankegangen omhandlende inklusion. Forhandlingsfasens absolutte 

varemærke er institutionsformen, som tager udgangspunkt i individuelforanstaltning og 

botilbud, hvor skp-ordningen og støtte i eget hjem benyttes mere og mere.  

 

  

Kapital 4: Indsamling af egen empiri 

 

4.1 Spørgeskemaer til unge, der modtager støtte og støtte- og kontaktpersoner 

Jeg har valgt at benytte mig af to spørgeskemaer til indsamling af empiri, som jeg har 

udfarbejdet under udformning af 3. modul´s opgaven. Jeg har i løbet af sidste modul 

beskæftiget mig med udformning af spørgeskemaerne med udgangspunkt i at anvende 

dem i forbindelse med masterprojektet og jeg har gennemført en pilotundersøgelse for at 

afprøve spørgeskemaerne.  

Jeg har i forbindelse med dette masterprojekt kontaktet 11 kommuner og socialcentre 

samt 6 private tiltag via e-mail og efterfølgende telefonisk kontakt. Heraf er det kun 

lykkedes at få positiv respons fra et enkelt socialcenter, fordi jeg tidligere har været 

ansat som konsulent der. De andre 10 kommuner og socialcentre har enten afvist min 

henvendelse på grund af manglende ressourcer eller også har de ikke reageret på mine 

mails og telefonopkald. Ud af de 6 private tiltag har der været 2 tiltag, der ikke har 

responderet. Det ene tiltag havde ikke ressourcer og det andet tilbud har over en periode 
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af 2 måneder ikke kommet med en endelig afgørelse om de vil eller ikke vil deltage, 

med det resultat, at jeg har valgt at sortere dem fra som ikke interesserede.    

 

Jeg mødte det samme manglende overskud eller interesse hos de adspurgte tilbud enten 

kommunale eller private på samme måde som Bo & Warming oplevede i forbindelse 

med deres undersøgelse. Spørgsmålet er, om det i virkeligheden handler om manglende 

ressourcer i at afsætte 8-10 minutter til at udfylde et spørgeskema eller om det i 

realiteten handler om en usikkerhed omkring hvad en forsker eller studerende som 

undertegnede leder efter og skal bruge diverse oplysninger til. 

 

Jeg modtog 28 besvarelser fra unge, der modtager støtte og 20 besvarelser fra støtte- og 

kontaktpersoner.  

 

I forbindelse med uformningen af mine spørgeskemaer, har min variabelliste på det 

konkrete plan set således ud: 

a) Skp´ere: uddannelsesbaggrund, ansættelsesform, ansættelsens omfang, antal af 

tilknyttede støtte- og kontakt sager, rådighedsfunktion, rådighedsformen, 

baggrund for rådighedsfunktionen, overenskomstmæssige rammer, vurdering af 

rådighedsfunktionen, tilfredshed i forhold til rammerne, om forholdene har 

nogen betydning for relationsarbejdet, længden af tilbuddet og udviklings-

arbejde. 

b) De unge der modtager støtte: alder, længden af indskrivningen, tidligere indsats, 

rådighedsfunktion, rådighedsformen, har rådigheden nogen betydning, om den 

unge nogensinde har benyttet sig af rådigheden i akutte situationer, hvad mener 

den unge om denne situation, skaber rådigheden tryghed hos den unge eller ej, 

tilfredshed med hele indsatsen, vurdering af effekten af rådighedsfunktionen.  

Mit udgangspunkt i udformningen af spørgeskemaerne har været at stille nogenlunde 

ens spørgsmål til både skp´erne og de unge for at se, om jeg eventuelt kunne se på nogle 

tendenser og i så fald hvad disse tendenser måtte indikere.  
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Besvarelserne fra støtte- og kontaktpersoner ser således ud:  

Fordelingen af skp´ere efter køn ser således ud: 11 kvinder, der svarer til 55% af alle 

deltagende og 9 mænd, der svarer til 45% af alle deltagende. 

 

- 19 ud af de 20 medvirkende har en relevant uddannelse, hvilket svarer til 95 %. 

- Ud af de 19 har 10 af dem pædagoguddannelsen, hvilket svarer til 52,6%, 3 har 

en socialrådgiver uddannelse, som svarer til 15,9% og de resterende 6 personer 

som svarer til 31,5% har anden faglig relevant uddannelse såsom lærer, 

cand.scien.soc., psykoterapeut, coach mm. 

- 19 ud af de 20 medvirkende er privatansatte. 

- 18 ud af de 20 medvirkende er fuldtidsansatte. 

- Fordelingen af de 20 medvirkende efter anciniteten ser således ud:  

4 har været ansat mellem 0-1 år, 4 har været ansat mellem 2-3 år, 3 har været 

ansat mellem 4-6 år, 5 har været ansat mellem 7-9 år, 4 har været ansat i 10 år 

eller derudover. 

- Fordelingen efter antal af sager ser således ud: 2 skp´ere (deltidsansatte) med 2 

sager hver, 4 skp´ere med 4 sager hver, 11 skp´ere med 5 sager hver, 2 skp´ere 

med 6 sager hver og 1 skp´er med op til 10 sager. 

- 19 ud af de 20 medvirkende har rådighedsfunktion udover deres ordinære 

arbejdstimer. 

- 13 ud af de 20 medvirkende tilbyder døgntilgængelighed og de resterende 7 

skp´ere tilbyder rådighed efter behov. 

- 17 ud af de 20 medvirkende svarer ja til, at de tilbyder dækning i weekend og 

helligdage, 2 svarer både og og den sidste skp´er svarer nej til dækning i 

weekend og helligdage. 

- Til spørgsmålet om de medvirkendes faglige vurdering i forhold til, hvad der er 

den bedste løsning set fra den unges side svarer 13 ud af de 20 medvirkende, at 

døgntilgængelighed er den bedste løsning og de resterende 7 skp´ere svarer, at 

rådighed efter behov er den bedste løsning. 

- Til spørgsmålet om rådigheden skaber tryghed hos den unge svarer alle 20 

medvirkende ja. 
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- Alle 20 medvirkende uanset rådighedsformen svarer, at de benytter sig af både 

telefonisk samtale med den unge og fysisk udrykning til den unge efter 

vurdering af situationen. Alle 20 fravælger alene løsning ved enten telefonisk 

samtale eller fysisk udrykning, som en optimal løsningsmodel. 

- 12 ud af de 20 medvirkende vurderer, at tilbuddet om rådighedsfunktionen i 

indsatsen er meget effektiv og 7 vurderer funktionen som værende effektiv og 

den sidste person havde ikke svaret på spørgsmålet. 

- 15 ud af de 20 medvirkende er meget tilfredse med den indsatsform, de udfører 

og de resterende 5 personer svarer, at de er tilfredse med indsatsformen de 

udfører. 

- Samtlige 20 medvirkende vurderer, at de nævnte rammer i indsatsen som 

fremgår i spørgeskemaet har en betydning for relationsarbejdet. 

- Alle de 20 medvirkende vurderer, at længden i indsatsen har en betydning i 

forhold til udviklingsarbejdet med de unge. 

- Til spørgsmålet om rådighedsfunktionen har nogen betydning for privatlivet, 

kan jeg inddele svarerne i følgende kategorier: a) Det har ingen betydning b) det 

er en livsfilosofi at lade arbejde og privatlivet flyde sammen c) kræver 

rummelighed og opbakning fra baglandet d) kræver en tilvænning fra baglandet 

e) kan være svært at styre og adskille arbejds- og privatlivet.  

 

Besvarelserne fra de unge, der modtager støtte ser således ud: 

Fordelingen af de unge, der modtager støtte efter alder ser således ud: 

14-årig (1 person) 3,5 %, 15-årig (1 person) 3,5 %, 16-årig (1 person) 3,5 %, 17-årig (7 

personer) 24,1%, 18-årig (4 personer) 13,8%, 19-årig (4 personer) 13,8%, 20-årig (5 

personer) 17% , 21-årig (1 person) 3,5%, 22-årig (3 personer) 10,30%, 24-årig (1 

person) 3,5 % & 31-årig (1 person) 3,5 %. 

- Fordelingen af de 28 unge efter indskrivningsperioden i en skp-ordning ser 

således ud: 3 unge, der har været indskrevet mellem 0-3 måneder, 5 unge, der 

har været indskrevet mellem 3-6 måneder, 3 unge, der har været indskrevet 

mellem 6-12 måneder, 11 unge, der har været indskrevet mellem 1-2 år, 1 ung, 

der har været indskrevet mellem 2-3 år, 2 unge, der har været indskrevet mellem 
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3-4 år, 1 ung, der har været indskrevet i 5 år og 2 unge, der ikke svarede på 

spørgsmålet.  

- 23 unge har modtaget hjælp inden skp-ordningen og 5 har ikke modtaget nogen 

form for hjælp inden. 

- Af de 23 unge, der har modtaget hjælp inden en skp-ordning har 6 unge  

tidligere været anbragt på en døgninstitution, 6 unge har tidligere været anbragt 

på et opholdsted, 5 har haft en skp gennem kommunen inden de blev indskrevet 

i det private tiltag, 5 unge har tidligere været anbragt på både en døgninstitution 

og et opholdsted, 1 har modtaget anden form for hjælp. 

- 24 unge svarer, at de kan modtage hjælp i aften og nattetimerne og 4 svarer nej 

til denne mulighed. 

- 24 unge svarer, at de kan modtage hjælp i weekend og helligdage og 4 svarer nej 

til denne mulighed. 

- 26 af de unge svarer, at det betyder noget for dem, at de kan modtage hjælp, dér 

hvor de har brug for den, uanset hvornår det er. 1 svarer nej og 1 svarer ved ikke. 

- 15 ud af de 28 unge vurderer, at rådighed efter behov i indsatsen er den bedste 

løsning, når de får brug for hjælp. 11 andre vurderer, at døgntilgængelighed er 

den bedste løsning, mens 2 unge vurderer, at de ikke har brug for 

rådighedsfunktionen fra skp´eren.   

- 17 unge har oplevet, at de har været ude for en situation, hvor de skulle modtage 

hjælp efter de almindelige kontortimer, mens 8 ikke havde den samme oplevelse 

og de sidste 3 unge havde ikke svaret på spørgsmålet. 

- De ovennævnte 17 svarer ja til, at de modtog hjælp ved at kontakte deres 

kontaktperson, mens 5 ud af de resterende 11 ikke svarede på spørgsmålet og 3 

svarede nej til, at de fik hjælp. 

- 27 af de adspurgte unge svarer ja til, at rådighedsfunktionen skaber tryghed hos 

dem og den sidste skrev både og i stedet for at krydse ja eller nej. 

- 25 af de adspurgte unge svarer, at de både kan modtage telefonisk hjælp og 

fysisk udrykning i tilfælde af brug for hjælp, mens 1 svarer telefonisk kontakt og 

2 unge svarede ikke på spørgsmålet. 

- 16 ud af de 28 unge er meget tilfredse med hele indsatsen, 10 er tilfredse med 

indsatsen, 1 er utilfreds og 1 har ikke svaret på spørgsmålet. 
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- 10 af de adspurgte unge vurderer rådighedsfunktionen som værende meget 

effektiv, mens 15 andre vurderer den som effektiv. 1 ung vurderer 

rådighedsfunktionen uden effekt og de sidste 2 unge har ikke svaret på 

spørgsmålet. 

- 22 af de adspurgte unge vurderer, at de nævnte forhold i indsatsen har en 

betydning i forhold til deres relation til deres kontaktperson, mens 1 ung 

vurderer, at de nævnte forhold ikke har nogen betydning i forhold til relationen, 

4 unge svarer ”ved ikke” og 1 ung har ikke svaret på spørgsmålet. 

- 22 af de adspurgte unge tror, at længden i indsatsen kan have en betydning i 

forhold til deres udvikling, mens 5 ikke ved, om de tror, at det har nogen 

betydning og 1 ung har ikke svaret på spørgsmålet. 

  

4.2 Analyse af data: 

- Der er en fin sammenhæng mellem besvarelser fra skp´ere og de unge, når 

det drejer sig om rådighedsfunktionerne. Det vil sige, at 19 ud af de 20 

adspurgte skp´ere  tilbyder støtte i aften og nattetimerne samt i weekenderne 

og 24 ud af de 28 adspurgte unge svarede, at de kan modtage hjælp i disse 

situationer.  

- Billedet ser lidt anderledes ud, når spørgsmålet drejer sig om en vurdering 

af, hvad der er den bedste løsning med fokus på den unges behov. Mens 13 

ud af de 20 skp´ere (svarende til 65%) er enige om, at døgntilgængelighed er 

den bedste løsning, svarer de resterende skp´ere, altså 7 ud af 20 (svarende 

til 35%) at rådighed efter behov er den bedste løsning. Hvad angår de unges 

besvarelser var billedet lidt nuanceret. 15 ud af de 28 (svarende til 53,57%) 

adspurgte unge mente, at rådighed efter behov er den bedste løsning, mens 

11(svarende til 39,28%) andre unge er enige om, at døgntilgængelighed er 

den bedste løsning og de 2 sidste unge (svarende til 7,14%), svarede, at de 

ikke har behov for hverken døgntilgængelighed eller rådighed efter timerne. 

- Når spørgsmålet drejer sig om tryghed i hverdagen, er der 100% enighed 

mellem de unges og skp´erenes udsagn, hvor alle medvirkende svarer ja til, 

at rådigheden skaber tryghed hos den unge. 
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- Alle 20 adspurgte skp´ere svarer, at de tilbyder både telefonisk samtale og 

fysisk udrykning alt efter, hvad der vurderes kan løse/afhjælpe problemet, 

mens 25 ud af de 28 adspurgte unge (svarende til 89,28 %) vurderer, at 

muligheden for både at kunne tale med deres kontaktperson og  i de 

situationer der kræver fysisk tilstedeværelse af kontaktpersonen, kan 

vedkommende stille op er genkendeligt.  

- Til spørgsmålet om tilfredsheden med hele indsatsen udfra de forudbestemte 

rammer, svarer 15 ud af de 20 skp´ere (svarende til 75%), at de er meget 

tilfredse og de resterende 5 (svarende til 25%) svarer, at de er tilfredse med 

hele indsatsen. Der er delte meninger blandt de unge om dette spørgsmål. 

Mens 16 ud af de 28 unge (svarende til 57,14%) svarer, at de er meget 

tilfredse, svarer 10 andre 8 (svarende til 35,7%), at de er tilfredse med hele 

indsatsen. 1 ung er utilfreds med indsatsen og den sidste ung har ikke svaret 

på spørgsmålet. 

- 12 ud af de 20 skp´ere (svarende til 60%) vurderer rådighedsfunktionen 

værende meget effektiv i indsatsen, mens 7 andre (svarende til 35%) 

vurderer funktionen effektiv og den sidste skp´ere havde ikke svaret på 

spørgsmålet. Billedet var igen nuanceret hos de unge. 10 ud af de 28 

(svarende til 35,71%) vurderer rådighedsfunktionen værende meget effektiv 

i indsatsen, mens 15 andre (svarende til 53,57%) vurderer funktionen 

effektiv, 1 (svarende til 3,57%) vurderer, at rådighedsfunktionen uden effekt 

og de sidste 2 unge (svarende til 7,14%) har ikke svaret på spørgsmålet. 

- Samtlige 20 medvirkende skp´ere vurderer, at de nævnte rammer i indsatsen, 

som fremgår i spørgeskemaet, har en betydning for relationsarbejdet. 22 ud 

af de 28 unge (svarende til 78,57%) vurderer, at de nævnte rammer i 

indsatsen, som fremgår i spørgeskemaet, har en betydning for 

relationsarbejdet, mens 4 andre (svarende til 14,28%) svarede ”ved ikke”, 1 

(svarende til 3,57%) har svaret, at forholdene har ikke nogen betydning for 

relationen til kontaktpersonen, mens 1 (svarende til 3,57%) har ikke svaret 

på spørgsmålet.   

- Samtlige 20 medvirkende vurderer, at længden i indsatsen har en betydning i 

forhold til udviklingsarbejdet med de unge. 22 unge (svarende til 78,57%) 
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vurderer, at længden i indsatsen har en betydning i forhold til deres 

udvikling, 5 andre unge (svarende til 17,85%) svarede, at længden i 

indsatsen har ikke nogen betydning i forhold til deres udvikling, mens 1 

(svarende til 3,57%) ikke har svaret på spørgsmålet. 

 

4.3 Tolkning af data: 

Følgende afsnit bygger på egne erfaringer fra de 10 år, jeg har arbejdet som 

pædagog på området samt på baggrund af min 3. moduls opgave på denne master 

uddannelse. Jeg har foretaget en miniundersøgelse om emnet, udarbejdet 

spørgeskemaer og afprøvet dem efterfulgt af et interview med nogle af de 

deltagende. 

Som det fremgår af besvarelserne i analysedelen, er der delte meninger omkring, 

hvad der vurderes at være den bedste løsning med fokus på den unges behov. 65% 

af skp´erne og 39,28% af de unge finder døgntilgængelighed som den bedste 

løsning, mens 35% af skp´erne og 53,57% af de unge vurderer rådighed efter behov 

som bedste løsning. Jeg antager, at når det drejer sig om skp´ernes besvarelser og 

deres store tilslutning til døgntilgængelighed, har det noget at gøre med deres 

overenskomstsaftale og ansættelsesvilkår.  Jeg finder en teknisk forskel mellem 

disse 2 forskellige tiltag, idet døgntilgængelighed kræver, at medarbejderen kan 

træffes i alle 24 timer af døgnet og som kræver, at den ansatte har sin mobil på sig 

hele tiden. Rådighed efter behov antager jeg, er en mere tvetydig løsning, hvor man 

kan tilbyde støtte og hjælp, hvis man ellers en gang i mellem tænder sin mobil og 

tjekker beskeder og opkaldene. De ansatte aflønnes ikke med et fast tillæg, men 

bliver derimod aflønnet efter de timer, de skal rykke ud. Problemet antager jeg, kan 

blive en fortolkning af, hvornår en skp´er i løbet af en aften, weekend eller 

helligdag, vurderer at tjekke sin mobil og hvad nu hvis den unge har ringet kl.03.00 

om natten mellem fredag og lørdag og skp´eren først ser det i løbet af lørdag 

formiddag? Jeg antager, at dette spørgsmål er det svære at besvare for den unge, for 

hvis de tænker rådighed efter behov, tænker de, at de godt kan komme i kontakt med 

deres skp, når der opstår et behov. Jeg antager, at hvis tilbuddet skal være troværdigt 

og de unge skal kunne føle sig tryg ved, at de kan komme i kontakt med deres 

kontaktperson, skal det ikke blive til et fortolkningsspørgsmål og en individuel 
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vurdering af, hvornår man gider at tjekke sin mobil for at se, om der er nogen 

derude, der har brug for ens hjælp. Jeg hævder, at en døgntilgængelighed i tilbuddet 

med en overenskomstsmæssig aftale binder en medarbejder mere i forhold til aftalen 

og kræver, at hvis man af forskellige private årsager ikke kan tage telefonen, skal 

man finde en kollega, der skal træde til, hvis der skulle opstår et behov og alle 

vedkommendes unge får besked om, hvem de skal kontakte, hvis der opstår et 

behov. Alle skp´ere svarer, at de tilbyder både telefonisk samtale og fysisk 

udrykning alt efter hvad der vurderes i de enkelte situationer, mens 89,28% af de 

unge svarer, at de kan få støtte og hjælp enten via telefon eller fysisk 

tilstedeværelse. Her handler diskussionen ikke om fordele og ulemper i forbindelse 

med de forskellige ansættelsesvilkår, men om troværdigheden i et tilbud. Jeg 

antager, at disse vilkår skal tages op til revision på landsplan, når man har noget 

med den målgruppe at gøre, privat eller offentligt.  

- Spørgsmålet om trygheden i indsatsen understreger vigtigheden af 

ovenstående diskussion, da der er 100% tilslutning både blandt skp´ere og de 

unge om, at en rådighedsfunktion skaber tryghed i indsatsen.  

- Samtlige 20 medvirkende vurderer, at længden i indsatsen har en betydning i 

forhold til udviklingsarbejdet med de unge, mens 22 unge (svarende til 

78,57%) deler holdning med de professionelle og 5 andre unge (svarende til 

17,85%) vurderer ikke, at længden i indsatsen har nogen betydning i forhold 

til deres udvikling. Ser man på disse tal bevidner disse om, at de 

professionelle vurderer, at jo længere man har de unge indskrevet i tilbuddet, 

jo større muligheder er der for positiv udvikling af den enkelte unge udefra 

de succeskriterier man kan stille op i forhold til den enkelte unges ressourcer 

og problemstillinger, som man igen finder frem til, jo længere tid man har 

dem indskrevet.  
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Kapital 5: Diskussion og Perspektivering 

Set med faglige briller, antager jeg, at samfundsmæssigt i vores velfærdsamfund, er der 

en interesse i at støtte de svage i samfundet. Dette afspejler sig bl.a. i Loven om Social 

Service, hvor diverse paragraffer sætter rammerne for, hvad de forskellige målgrupper 

med særlige behov er berettiget til. Konkret om projektets målgruppe, antager jeg, at  

man ser indsatsen som en slags samfundsinvestering. Bo & Warming
19

 kalder det ”et 

samfundsmæssigt investerings- og tilpasningsrationale”, med den begrundelse, at det er 

en samfundsmæssig interesse, at børn har gode opvækstvilkår, da dette vil have en 

afgørende betydning for deres udvikling og dermed for, hvad de på sigt som voksne kan 

bidrage med til fælleskabet (Boyden 1990, Hill & Tildall 1997, Dahlberg, Moss & 

Pence 1999). Bo & Warming henviser ligeledes til Vejledningen til serviceloven, når 

kontaktpersonordningen ekspliciteres:  

”Kontaktpersonens opgave er at yde en støtte på det nære personlige plan ved at være til 

rådighed, når barnet eller den unge har behov for en voksen til at læsse bekymringer 

over på, tale med, blive opmuntret af, og som samtidig kan stille krav til og korrigere 

eller om nødvendigt stoppe barnet eller den unge, hvis der udvises uacceptabel 

adfærd
20

. 

 

Kontaktpersonordningen og ordningen med personlig rådgiver retter sig mod, hvad der i 

lovteksten hedder ”børn med særlige behov”. Problemerne anses individuelt og som Bo 

& Warming
21

 udtrykker det, kan de løses med en strategi, der retter sig mod individet 

(individualiseringsrationale). Rationalet kommer ifølge Bo & Warming endnu 

tydeligere, og med stærk selvfølgelighed, til udtryk i indledningen til §46, som lyder: 

 

”Formålet med at yde støtte til de børn og unge, der har et særlig behov for dette, er at 

skabe de bedst mulige opvækstvilkår for disse børn og unge, så de på trods af deres 

individuelle vanskeligheder kan opnå de samme muligheder for personlig udfoldelse, 

udvikling og sundhed som deres jævnaldrende
22

”. 

 

                                                           
19 Bo & Warming, 2003, s.27 . 
20 Vejledning til Lov om Social Service, Bo & Warmings kursivering. 
21 Bo & warming, 2003, s.28. 
22 § 46 i Lov om Social Service.  



Master i Socialpædagogik, Modul 4, Forår 2009 Forfatter: Arash Frank Skelberg,  Studienr.: 1373523 

Støtte- og kontaktpersonordning anno 2009 for udeboende unge mellem 16-23 år 

- Vilkår, udfordringer og dilemmaer  

50  

De nævnte vejledningstekster antager jeg, understreger vigtigheden af 

rådighedsbegrebet, hvor barnet/den unge kan komme i kontakt med sin kontaktperson, 

når der opstår behov for dette. Derfor vil jeg hævde, at hvis disse hensigter skal følges 

og give positive resultater, skal opmærksomheden rettes mod de rammer, der indgår i 

kontaktpersonordningen og ordningen med personlig rådgiver, for ellers kan det have en 

virkning af ”tomme ord” og ”løfter”. 

   

Det er derfor lige så vigtigt at tænke på rekrutteringskriterier, når der diskuteres rammer 

i tilbuddet. Som jeg beskrev tidligere, anvendes forskellig praksis i kommunerne, hvad 

angår beskikkelse af kontaktpersoner. Det er en væsentlig faktor i denne sammenhæng, 

at socialrådgivere retter deres opmærksomhed mod, hvad der skal prioriteres højst, når 

der skal beskikkes en kontaktperson i en konkret sag. Hvis lovgivningen skal følges 

bogstaveligt, kræver det, at der stilles skarpe krav i forhold til høj faglighed af 

ansøgeren i ansættelsesproceduren. Det er blandt andet her man skal arbejde hen imod 

at tilbyde et kvalificeret tilbud, som i sidste ende kan give udviklingsmuligheder.  

 

For som beskrevet tidligere er der peget på, hvilke dilemmaer, der kan opstå, hvis man 

alene vægter relationsorienteret indsats. Jeg vil knytte en kommentar til denne 

diskussion, da jeg antager, at kontaktpersoner kan falde i den fælde, jeg kalder for 

”hjælper syndrom” i en relationspædagogisk tilgang. Det vil sige, at kontaktpersonen 

kan gøre sig ”uundværlig” i relationen, hvilket gør den unge endnu mere sårbar.  Det 

kan øge risikoen for udbrændthed for kontaktpersonen, hvis succes og fiaskoerne 

vendes mod sig selv og egen pædagogisk indsats og endnu et svigt og et tab for barnet 

eller den unge, når foranstaltningen skal ophøre. 

 

Den næste problematik i en række af dilemmaer, der er forbundet med denne 

indsatsform, er handleplansproblematikken. Jeg antager, at en handleplan er et 

overskueligt redskab for sagsbehandleren, der skal varetage barnet eller den unges 

interesse på en side og kommunens økonomi på den anden side. Det sker blandt andet 

ved, at sagsbehandleren løbende skal vurdere om punkterne i handleplanen følges. 

Derfor antager jeg, at det ikke er ligegyldigt, hvem der påtager sig ansvaret for at løse 

opgaven. Hvis kontaktpersonen har en solid faglig og erfaringsmæssig baggrund, kan 
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vedkommende blive ”en god medspiller i en fagligt sparring” for sagsbehandleren, som 

med sine faglige argumentationer kan tale for og imod handleplanspunkterne. Det er 

kontaktpersonen, der ”kender” den unge og den unges ressourcer, svagheder og 

problemer i dagligdagene og qua sin relation til den unge og hyppigere samvær med den 

unge end sagsbehandleren, kan vedkommende rådgive sagsbehandleren og varetage 

barnet eller den unges interesse. Det er netop her begrebet ”tværfaglighed” får sin 

betydning i indsatsen. Hvis man ikke besidder de rette kvalifikationer, vil jeg antage, at 

udgangspunktet for dette samarbejde blive svagt.  

Jeg vil påstå, at nogle sagsbehandlere kan genkende problematikken, hvis man har 

benyttet sig af en ”ikke uddannet” kontaktperson, hvor vedkommende på grund af sin 

manglende faglige ballast og usikkerhed ikke kan bidrage til effektuering af 

handleplanen.  
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Kapital 6: Konklusion 

Efter at jeg har beskæftiget mig med emnet i en periode af 4 måneder, kan jeg 

konstatere, at processen, som afslutning på en masteruddannelse, har været enorm 

lærerig for mig. Jeg har fået mulighed for at fordybe mig i et emne, som er den 

indsatsform jeg til dagligt beskæftiger mig med, for, på et overordnet niveau, at få et 

overblik over henholdsvis såvel den lovgivningsmæssige del af tilbuddet, som de 

dilemmaer, der er forbundet med den gældende lovgivning på området samt rammer og 

indhold. Herudover har jeg dannet mig et overblik over de problemstillinger og 

dilemmaer, der er forbundet med indsatsformen i det socialpædagogiske arbejdsfelt og 

de mere overordnede samfundsmæssige tendenser og sidst men ikke mindst støtte- og 

kontaktpersonordningen set i et socialpædagogisk perspektiv. 

 

Som der blev beskrevet i indledningen og under afsnit 2.1 blev kontaktperson-

ordningen indført i lovgivningen i 1997 som en del af den daværende regerings 

’Voldspakke’. Voldspakken bestod af en række initiativer til en forstærket social indsats 

over for kriminelle og kriminalitetstruede børn og unge. Et af disse initiativer var 

etableringen af ordningen med faste kontaktpersoner for børn og unge med særlige 

behov for en fast voksenkontakt. Ordningen med faste kontaktpersoner går langt mere i 

dybden med barnets eller den unges situation, idet den fordrer, at kontaktpersonen 

forholder sig til barnets eller den unges samlede livssituation. 

Foranstaltningen med faste kontaktpersoner kan benyttes i situationer, hvor et barn eller 

en ung skønnes at have behov for en fast voksenkontakt, som barnets eller den unges 

familie ikke anses at kunne opfylde. 

 

Ifølge diskussionen i afsnit 2.2 til 2.8 anvendes støtte- og kontaktordningen som en 

hjælpeforanstaltning og man skulle tro, at det drejer sig en enkelt paragraf i Lov om 

Social Service. Men bag ordningen indgår adskillige paragrafer alt efter, om man er 

under 18 år, over 18 år, efterværns tilbud eller har en psykisk lidelse/diagnose. Ifølge 

Lov om Social Service er unge og voksne mellem 16-23 år berettiget til skp-ordningen 

efter forskellige paragraffer, som er gennemgået i projektet. Overordnet er de 

forskellige paragraffer genemgået efter 3 tidshorisonter, netop før 1. juli 2006, fra 1. juli 

2006 frem til 1. januar 2007, hvor kommunalreformen trådte i kraft. Unge under 18 år, 
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som bliver bevilliget en skp-ordning, er typisk unge, som har været anbragt udenfor 

hjemmet og ikke trivedes eller unge, som er smidt ud af institutioner af forskellige 

årsager eller unge, der vurderes at profitere af at bo for sig selv med støtte og hjælp frem 

for en anbringelse på en institution.  

 

Kommunerne kan vælge at udpege kontaktpersonerne individuelt, efter det enkelte barn 

eller den enkelte unges behov. Der er således stor forskel på kontaktpersoners 

ansættelsesforhold. Nogle er ansat ad hoc til konkrete kontaktpersonsopgaver, 

eksempelvis på baggrund af et kendskab til barnet eller den unge, mens andre er 

fastansatte og løser aktuelle kontaktpersonsopgaver uafhængigt af forudgående 

relationer til barnet eller den unge. Nogle kommuner foretrækker at benytte sig af 

private tiltag, der tilbyder tiltag efter de gældende paragraffer i Serviceloven.  

 

I afsnit 2.9 har jeg beskæftiget mig de dilemmaer, der er forbundet med den 

eksisterende lovgivning. Det første dilemma, der forekommer for den nævnte 

aldersgruppe i projektet, er fra barn/ung til voksen i en ”kommunal kassetækning” 

problematikken, altså når en ung fylder 18 år, og sagen skal overgå fra børn- og unge 

afdelingen til voksenafdelingen eller, at der bliver vurderet, at en ung, der er fyldt 18 år, 

har brug for støtte af forskellige årsager. Det næste dilemma omkring målgruppen 

omhandler SEL §14 i Kapital 4, der handler den såkaldte tilbudsportal, som trådte i 

kraft pr. 01.01.2007. Denne lovgivning skaber forvirring omkring SEL §85, da de 

tilbud, der yder støtte efter §85, kommer i klemme på grund af den manglende 

godkendelseshjemmel i serviceloven. Lovhjemlen findes også for voksenområdet i SEL 

§144, men her er der ingen henvisning til §85. Dette hul i lovgivningen kan 

underminere de kvalificere tilbud, og er i modsætning til regeringens planer om 

udlicitering af opgaver. 

 

I afsnit 2.10 og 2.11 har jeg beskæftiget mig med organisering og rammerne i støtte- og 

kontaktpersonordningen, som påpegede, at når spørgsmålet drejer sig om organisering 

af skp-ordningen, er der stor forskel på kontaktpersoners ansættelsesforhold. Nogle er 

ansat ad hoc til konkrete kontaktpersonsopgaver, eksempelvis på baggrund af et 
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kendskab til barnet eller den unge, mens andre er fastansatte og løser aktuelle 

kontaktpersonsopgaver uafhængigt af forudgående relationer til barnet eller den unge. 

Nogle kommuner foretrækker at benytte sig af private tiltag, der tilbyder tiltag efter de 

gældende paragraffer i Serviceloven. 

 

Hvad angår rammerne i tilbuddet skal man være opmærksom på, at rammerne kan 

indeholde forskellige parametre, som kan være varierede fra kommune til kommune. 

Rammerne indeholder overordnede følgende parametre: skp´ernes ansættelsesform og 

overenskomstsmæssige aftaler, uddannelsesmæssig baggrund og faglig koordinering og 

input.   

 

I afsnit 2.12 har jeg kigget nærmere på kontaktpersonrollen, som er en 

blækspruttefunktion, hvor kontaktpersonen skal varetage flere forskellige opgaver. 

Kontaktpersonens ”praktiske opgave” består af bo-selv træning med princippet om af 

hjælp til selvhjælp. Den unge skal introduceres til husholdning, økonomisk indsigt, 

overholdelse af officielle aftaler mm. ”Mentor opgaven” består af løsning af konkrete 

problemstillinger såsom jobsøgning, valg af uddannelse, tilmelding til opkvalificerende 

kurser, behandling af et evt. misbrug osv. ”Socialentrepenør opgaven” der handler om 

at hjælpe og støtte den unge ud af social isolation og ensomhed ved blandt andet at 

motivere og igangsætte den unge med konkrete fritidsaktiviteter for herigennem at 

skabe mulighed for, at den unge kan erhverve sig et socialt netværk. Kontaktpersonen 

skal ligeledes via observationer komme i dialog med den unge om netværk og hvad 

gode og dårlige bekendskaber kan føre til og have af konsekvenser for den unges liv 

osv. ” Den psykiatriske og psykiske opgave”, hvor kontaktpersonen skal arbejde 

målrettet mod at hjælpe og støtte den unge i at løse de psykiske problemstillinger slås 

med såsom ensomhed, fobier, overvægt osv. Derudover fastholde den unge i en stabil 

psykisk tilstand, hvis den unge har en psykiatrisk lidelse og er under medicinering, da 

dette kan have en stor betydning for den unges situation i mange henseender.  

 

Omkring den uddannelsesmæssige baggrund og dens betydning for indsatsen, som jeg 

har beskæftiget mig med i henholdsvis afsnit 2.13 og under kapital 3, antager jeg, at der 

desværre er en tendens til, at man er af den opfattelse, at pædagogiske opgaver ses som 
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en omsorgsopgave og derfor kan den løses af empatiske og omsorgsfulde mennesker, 

der gerne vil være med til at hjælpe andre uden at have en faglig relevant uddannelse, 

men sandheden er, at lige præcis socialpædagogiske opgaver, som indeholder ufatteligt 

mange komplekse problemstillinger og udfordringer på det psykologiske, psykiatriske 

og pædagogiske niveau, kræver en faglig relevant uddannelse og helst efterfulgt af 

efteruddannelser med fokus på de nævnte problemfelter. Derfor antager jeg, at ved at 

man samler indsatsen, kan man modvirke denne tendens, for som det er nævnt i 

projektet, vægter de organiserede korps og private tilbud fagligheden højt, mens i ad-

hoc ansættelser som Bo & Warming påpeger, spiller kontaktpersonens og den unges 

køn ofte en rolle i kommunernes matchning af de to parter, men at der derudover 

sjældent indgår andre parametre i vurderingen af, hvilken kontaktperson en ung skal 

tilknyttes.  

 

Sidst men ikke mindst har jeg i slutningen af kapital 3 stillet de lovgivningsmæssige 

paragraffer op imod de socialpædagogiske perspektiver og jeg har fået øje på, at de 

eksisterende lovgivninger på området er i fin tråd med de overordnede tendenser. Hvis 

man ser på Madsens model, kan man se, at i forhandlingsfasen er differentiering, 

individuelle behov og anderledeshed socialpædagogiske genstandsfelter, som indgår i 

lovgivningsparagrafferne om støtte- og kontaktpersonordningen.  

 

Projektet har været en ”øjenåbner” for mig. Uanset om det handler om de unges 

udvikling eller om en samfundsøkonomisk interesse, er det vigtigt at tænke på, at man 

på landsplan bør organisere indsatsen ”under en kasket”. På denne måde ville man 

kunne tilbyde en ensartet indsats med samme faglige indhold og kapacitet og under 

samme rammer. Jeg er i den overbevisning, at man bør se på hele den samlede indsats, 

for sådan som det ser ud lige nu, kan både beslutningen om hvem der er berettiget til 

diverse ordninger og hvad der tilbydes den enkelte unge som har brug for støtte, se 

anderledes ud fra ung til ung og fra kommune til kommune. I denne diskussion er det 

vigtigt at understrege, at en koordinering handler om at kunne samle på de gode 

erfaringer fra såvel de offentlige som private tiltag. 
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Resumé:  

I work as a socialworker in SUF Albertslund (Den Sociale Udviklingsfond). We support 

and advise young people with psycho-social difficulties. These young people live by 

themselve but they can not manage without support from a contact person. 

 

I have been working as contact person and personal adviser for children and young 

people in different municipalities near Copenhagen since 1999. I was employed in all 

cases as an Ad hoc. It means, that I have been hired to take care of young people within 

a contract with a socialcenter. 

 

My previous experiences and my current job, inspired me to use this MA-project to 

immerse myself in this area, to find out the framework and conditions concerning this 

type of support when dealing young people.  

 

“Advising and supporting” was introduced in legislation in 1997 as part of the then 

government's' Violence Package '. Violence package consisted of a number of initiatives 

for enhanced social response to criminal and criminal threatened children and 

adolescents. The package included the possibility of using a fixed advice and support 

person, if an adolescents´ family or him-/herself was considered by the social services 

not to be able to take proper care of him- or herself. 

 

The support and contact system used to help measure and you would think that it is a 

single section in the Social law. But behind the scheme included several sections 

depending on whether you are under 18 years over 18 years or has a mental disorder / 

diagnosis.  

 

Municipalities make use of different practices in relation to how they use advisers for 

young peoples, and what young people are offered when they need to receive support.  

 

Using support and contact persons without the proper education is among other things a 

practice that differs from municipal to municipal. This is of great concern to me because 

namely childe- and adolescents care tasks concerning individuals with psychological, 
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psychiatric and learning disorders requires a high level of education and preferably also 

in-service training by the professional adult. 

 

Regarding the scope of the offer must be pointed out that the framework may include 

various parameters that can be varied from municipality to municipality. The framework 

includes the following main parameters: advisers contractual agreements, educational 

background and professional coordination and input.  

 

When the issue is about security in everyday life, it is essentially on the overall 

framework of the offer for young people who live by themselves. Security created when 

young people know they can contact their adviser when they have acute situations. 

According to the responses to my questionnaires, there has been 100% agreement 

between the young and advisers statements, who all contributed yes when asked if  

availability creates confidence among the young.  

 

The project has been an "eye-opener" of proportions, in terms of youth development and 

the socio-economic interest. It is important to remember that we should organize the 

efforts on a national basis to offer: A consistent effort, the same academic content and 

capacity and within the same framework.  

I am convinced that we should look at the joint efforts. As it looks right now, both the 

decisions on who is eligible for various schemes and what is offered each client who 

needs assistance look different from one young individual to another and from 

municipality to municipality.  

 

In this discussion it is important to underscore that coordination is about to assemble on 

the experiences of both public and private initiatives. 
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