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IndholdForord 

Denne publikation er en del af projektet PMTO Teens – Øget  

trivsel i familien, skolen og fritiden. Projektet er finansieret af 

den A.P. Møllerske Støttefond med det formål at hjælpe udsatte  

familier med unge i alderen 13-17 år, så tilknytning til uddan-

nelse og arbejdsmarked øges for familien såvel som for den 

enkelte unge. Projektet løber fra 2018 til 2023 med deltagelse 

af otte arbejdspladser. Udover dette projekt, udbydes Parent 

Management Training Oregon (PMTO) af VIA University College  

og leveres i 15 danske kommuner og organisationer.

Publikationen er en af i alt to rapporter, som går i dybden 

med implementeringen (Kaspersen og Hallmann, 2021a) og 

anvendelsen (Kaspersen og Hallmann, 2021b) af PMTO Teens 

på projektets otte arbejdspladser. I forbindelse med projektets 

evalueringer gennemfører VIVE desuden et single-case studie og 

en register dataanalyse med udgangspunkt i data fra projektets 

familier. Disse resultater offentliggøres primo 2022 og ultimo 

2023. Tilsammen giver publikationerne dybdegående viden om 

PMTO Teens, som kan skabe grobund for en stærkere forankring 

af indsatsen i eksisterende PMTO-kommuner og eventuel videre 

udbredelse af indsatsen til andre kommuner og organisationer. 

Resultaterne kan desuden perspektiveres til andre typer af 

familiebehandling, så også disse indsatser kan forstærkes. 

Målgruppen for publikationerne er derfor praktikere, ledere og 

beslutningstagere i kommuner, som enten ønsker en stærkere 

forankring af PMTO og familiebehandling eller overvejer at 

implementere PMTO. Evalueringen er gennemført og udarbejdet  

af lektor Steffen Kaspersen og faglig programleder for PMTO 

Helge Hallmann.

Projekter som dette kan ikke gennemføres uden hjælp og velvilje 

fra en række mennesker. Vi vil derfor gerne sige stor tak til alle 

ledere, medarbejdere, forældre og unge på de otte arbejdspladser: 

Aalborg, Aarhus, Hjørring, Horsens, København, Skive og Vejen 

samt Center for ADHD, som deltager i udvikling, implementering 

og dataindsamling, og som dermed har gjort det muligt at evaluere 

PMTO Teens. 

Derudover vil vi gerne takke PMTO Mentorkorpset for at bidrage 

med viden, vejledning og kvalificering af implementeringsstøtte og 

dataindsamling.

Vi vil også gerne takke Den A.P. Møllerske Støttefond for dona-

tionen til projektet. Dette har gjort det muligt at udvikle og 

implementere PMTO Teens i Danmark.

Vi vil endelig også takke Steen Juul Hansen fra VIA University 

College for faglige input om implementering.

På vegne af mig selv og forfatterne ønsker jeg dig en god læselyst! 

Susanne Søndergaard Hansen

Vicedirektør Efter- og Videreuddannelse, VIA University College

2021
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Implementeringsprocesser sker altid i en organisatorisk kontekst 

(Roland, 2015). Den organisatoriske kontekst er kendetegnet ved 

nogle specifikke organisatoriske strukturer og processer og en 

bestemt kultur. Den organisatoriske kontekst sætter rammerne 

for implementeringen og giver implementeringsprocessen nogle 

bestemte vilkår. 

Arbejdet med implementering af programmer er således vigtigt, 

for at det valgte program bliver forankret i organisationen og bliver 

anvendt med høj fidelitet (Kaspersen m.fl., 2020). I denne rapport 

bliver implementeringen af det evidensbaserede program PMTO 

Teens beskrevet. I nedenstående tabel beskrives PMTO som sam-

let indsats:

Indledning  
og sammenfatning

Implementering handler om at omsætte ideer, programmer og planer til konkrete 
handlinger. Her omsættes og transformeres viden til praksis i en aktiv proces, 
der fokuserer på at understøtte organisationer i deres implementeringsarbejde 
(Albers & Metz, 2015). Implementeringsarbejde fokuserer på ”make it happen” i 
modsætning til ”let it happen”, hvor medarbejder kompetenceudvikles og herefter er 
overladt til sig selv i deres implementering af programmet. Det betyder således, at 
implementeringsarbejde er ressourcekrævende. 

Denne rapport formidler resultaterne af en evaluering, som foku-

serer på implementeringen af PMTO Teens. Rapporten redegør for, 

hvordan de otte kommuner har implementeret PMTO Teens, og 

hvor langt kommunerne er i forhold til, at PMTO Teens kan blive 

forankret i organisationen og blive en del af den professionelle 

praksis i arbejdet med udsatte unge og deres familier. Resultaterne 

kigger derudover specifikt på kommunernes:

- Visitation af familier til PMTO Teens

-  Oplevelse af, hvad der fremmer og hæmmer implementeringen 

af PMTO Teens

- PMTO Teens kompetencer

- Ledelse af PMTO Teens

Resultaterne af projektet anvendes i den løbende videreudvikling 

af PMTO i forhold til, hvordan PMTO kan implementeres i  praksis. 

Danske kommuner er forskellige, og det er forskelligt, hvordan de 

forankrer PMTO i deres organisationer. Med denne rapport kan 

kommuner blive inspireret af erfaringer fra andre kommuner, så 

implementeringsarbejdet kan styrkes på tværs af kommuner. 

Formålet med rapporten er således at styrke og kvalificere imple-

menteringen af PMTO i kommunerne. Implementeringsarbejdet 

skal understøtte en endnu større forankring og herved en bedre 

mulighed for, at så mange familier som muligt modtager den  

korrekte behandling. Det er desuden muligt for kommuner at 

bruge resultaterne i andre typer af indsatser, da systematikken i 

implementeringsprocessen kan perspektiveres til andre indsatser.  

Rapporten præsenterer først de metoder, som er brugt til at  

indsamle data om implementeringen af PMTO Teens, herunder 

analysemetode. Herefter følger en præsentation af resultaterne. 

Rapporten afsluttes med en diskussion, som samler op på hoved-

resultaterne og perspektiverer resultaterne i forhold til program-

mets implementering og fremtidige anvendelse. 

Samlet set viser resultaterne af denne rapport, at PMTO Teens  

er implementeret i alle projektets organisationer, men at der er 

forskel på implementeringsgraden i de forskellige organisationer. 

Mange steder er PMTO Teens forankret med et højt kendskab i 

hele organisationen. Andre steder er forankringen meget person-

afhængig.

Resultaterne viser, at PMTO-terapeuterne har de fornødne kom-

petencer til at arbejde med indsatsen. Derudover viser det sig 

også, at kommunerne visiterer familier på forskellige måder og 

på baggrund af forskellige paragraffer i serviceloven. De forskel-

lige visitationsprocedurer er ikke afgørende for, at der henvises 

familier. Det som er afgørende i forhold til visitationen, er, at både 

Bestiller og Udfører kender til indsatsen og ved, hvilken målgruppe 

der har gavn af PMTO Teens.

Resultaterne viser endelig også, at ledelsen spiller en vigtig rolle.  

I de kommunerne, hvor ledelsen er tydelig, er PMTO-terapeuterne 

mere motiverede, og der virker her til at være et bedre flow af  

familier. Hvis ledelsen er utydelig i implementeringsarbejdet,  

visiteres der færre familier, og PMTO Teens får en svag  forankring, 

fordi familierne henvises tilfældigt og afhængigt af PMTO-tera-

peuternes arbejde med at finde egnede familier.

Implementering af PMTO Teens i Danmark

Tabel 1: Hvad er PMTO? 

Parent Management Training Oregon (PMTO) er et evidensbaseret program udviklet i USA. Programmet blev hentet til Danmark i 

2006 af Socialstyrelsen. Siden 2016 har VIA University College haft ansvar for PMTO i Danmark.

Grundtanken bag PMTO er, at barnets vigtigste relationer er forældrene eller de primære omsorgspersoner i barnets liv (for eksem-

pel netværks-, adoptiv- eller plejefamilie). Disse omsorgspersoner er de vigtigste socialiseringsagenter, og programmet har derfor til 

formål at give forældrene relevante værktøjer til at ændre negative adfærdsmønstre og hjælpe børnene til en mere prosocial adfærd. 

Dette gøres gennem varierede former for rådgivnings- eller behandlingsforløb af forskellig form og omfang efter indsatsbehov. 

PMTO bygger således på forældrenes ressourcer og baserer sig på en social læringsteori med et udpræget anerkendende fokus. 

Herved øges chancen for, at familiens egne ressourcer kan arbejde bæredygtigt frem mod en bedre fremtid for familien og dens børn.

Oprindeligt er PMTO i Danmark anvendt til familier med børn i 4-12 årsalderen. Programmet er siden også udviklet til familier med 

teenagere. I projektet, som denne rapport omhandler, uddannes terapeuter i PMTO Teens i syv danske kommuner og i en privat 

organisation. Alle deltagende kommuner tilbyder i forvejen PMTO til familier med børn.

Implementering af PMTO Teens i Danmark
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Alle kommuner har modtaget implementeringsstøtte fra 

VIA University College. Implementeringsstøtten er gennem-

ført hver tredje måned enten ved fysiske møder eller online. 

Der har desuden været gennemført telefonsamtaler løbende. 

Implementeringsstøtten har primært været med kommunens 

afdelingsleder men også med PMTO-terapeuter og koordinatorer, 

når det har været relevant. København deltager i projektet med tre 

afdelinger: Amager, Brønshøj/Husum/Vanløse og Valby/Vesterbro/

Kongens Enghave. Der er ydet implementeringsstøtte til hver af 

disse tre afdelinger. For bedre tekst-flow benævnes alle organisa-

tioner og afdelinger kommuner i denne rapport. 

Implementeringsstøtte og visitationsflow
Implementeringsstøtten har fokuseret på, hvordan kommunerne 

kan rekruttere til PMTO Teens målgruppen, og hvordan visitations-

procedurerne har fungeret i den enkelte kommune. Grunden til 

dette fokus er, at erfaringer viser, at det er afgørende at arbejde 

med disse temaer for at skabe forankring af indsatsen (Hansen 

m.fl., 2021). I forbindelse med implementeringsstøtten er der ind-

samlet data i form af mødereferater og notater.

Det er meget forskelligt, hvordan kommunerne visiterer til PMTO 

Teens, så en del af implementeringsstøtten har også fokuseret på 

at formidle gode erfaringer mellem kommunerne, så visitations-

procedurerne effektiviseres. En implementeringsstøtte må nød-

vendigvis tilpasses de lokale procedurer. Nedenstående figur viser 

overordnet, hvordan visitationsprocedurerne typisk fungerer i 

kommunerne. Her ses det, at alle projektets kommuner arbejder 

med Bestiller-Udfører-Modtager-modellen (Hansen, 2019). Det er 

dog forskelligt, hvordan flowet konkret sker.

Som figuren viser, visiteres enten på baggrund af servicelovens § 

11.3 eller § 52. Herefter vælger Bestiller (visitator) den specifikke 

indsats, eller lader Udfører vælge den specifikke indsats.

Formålet med servicelovens § 11 er at understøtte det tidlige fore-

byggende arbejde på børne- og ungeområdet og give kommu-

nerne mulighed for at sætte ind tidligt, inden problemerne vokser 

sig så store, at der bliver behov for mere omfattende indsatser. § 11 

skal ses som et værktøj til at arbejde strategisk med at forebygge, 

at børn i sårbare situationer får alvorligere problemer. Tidlig ind-

sats indebærer, at fagpersoner så vidt muligt afhjælper problemer 

via en rettidig, koordineret og kvalificeret indsats (Socialstyrelsen, 

2017).

En forebyggende indsats efter § 11, stk. 3, kan tilbydes i det til-

fælde, hvor det antages, at problemerne ikke er så komplekse. 

Målgruppen for § 11, stk. 3, har et mindre og mere afgrænset 

støtte behov end målgruppen for § 50.

En forebyggende indsats efter § 11, stk. 3, kræver ikke udarbejdelse 

af en børnefaglig undersøgelse eller udarbejdelse af en handleplan 

og kan derfor igangsættes meget hurtigt.

Hvis problemet er mere komplekst, er der behov for en børne-

faglig undersøgelse for at få udredt barnets og familiens  forhold 

nærmere i forhold til at kunne iværksætte den rette støtte. 

Udarbejdelse af en børnefaglig indsats må vare i op til fire  

måneder. 

Ledere
I projektkommunerne har afdelingslederen som nævnt  ovenfor 

været den primære kontaktperson til VIA University College, som 

har stået for implementeringsstøtten. Den enkelte afdelings-

leder har mellem 15 og 45 medarbejdere under sig. Der virker ikke 

til at være en sammenhæng mellem span of control og kommu-

nestørrelse i projektets kommuner. Der har været udskiftning af 

afdelings leder i alle kommuner/afdelinger undtagen én i løbet af 

projektperioden.

I foråret 2021 blev der etableret en styregruppe med center chefer 

og ledere til projektet. Dette blev gjort for at styrke ejerskabet til 

projektet og for at styrke forankringen af PMTO Teens på strate-

gisk niveau i projektkommunerne.

Implementering af PMTO Teens i Danmark

Dataindsamlingsprocedure
Til denne rapport er der indsamlet data i to spor: 1) Den formelle 

dataindsamling, som består af kvalitative interviews og spørge-

skemaer og 2) den uformelle dataindsamling, som består af  

data fra mødereferater med terapeuter, koordinatorer, ledere  

og styregruppe. Data er indsamlet fra projektets otte kommuner 

og organisationer, som har deltaget i PMTO Teens projektet.  

Data er indsamlet af programledelsen i PMTO Danmark i perioden 

2018–2021.

Spørgeskemaundersøgelse
To gange i projektperioden er der udsendt et spørgeskema til 

kommunernes afdelingsledere og terapeuter. Spørgeskemaet 

er udsendt første gang i august 2018 (baseline) og anden gang i 

august 2021 (follow-up). Målet med spørgeskemaet er at under-

søge, om der er sket en udvikling i hvor høj grad kommunerne  

har implementeret PMTO Teens. Spørgeskemaerne er udsendt  

til ti afdelingsledere og 25 terapeuter i 2018 (svarprocent 86 %)  

og ti ledere og 24 terapeuter i 2021 (svarprocent 82 %). 

Interviews med ledere
I foråret 2021 blev der gennemført seks kvalitative interviews med 

ledere fra kommuner og organisationer. Interviewene blev gen-

nemført virtuelt som semistrukturerede interviews. Interviewene 

fokuserede på temaerne: Målgruppe, visitation, implementering 

og omkostninger. Her blev der spurgt ind til, hvordan den enkelte 

organisation visiterer til PMTO Teens både i forhold til målgruppen 

og visitationsprocedurer, hvor lang tid forløbene varer, og generelt 

hvilke hæmmere og fremmere der er i forbindelse med implemen-

teringen af PMTO Teens.

Mødereferater og andre kvalitative data
Igennem hele projektperioden fra efteråret 2018 til nu er der 

afholdt statusmøder, styregruppemøder og implementerings-

møder. Møderne er afholdt med centerchefer, afdelingsledere, 

sektionsledere og terapeuter. Data fra disse møder anvendes i 

rapporten og kan understøtte belysning af målgruppe, visitations-

procedurer, kompetencer hos terapeuter og dermed den generelle 

implementeringsstatus i de enkelte kommuner. 

Registrering af familier
Igennem projektperioden har PMTO-terapeuter registreret de 

familier, som har modtaget PMTO Teens. Terapeuterne har regi-

streret familien med den unges CPR-nummer ved opstart og 

afslutning. Der er både registreret familier, som har gennemført et 

helt PMTO Teens-forløb samt familier, som er frafaldet undervejs. 

Ved rapportens udgivelse er der registreret 70 familier, som har 

gennemført et PMTO Teens-forløb. Et forløb registreres som gen-

nemført, når PMTO-terapeuten vurderer, at familien har arbejdet 

tilstrækkeligt med PMTO Teens komponenter. Der er registreret  

25 frafaldne familier. 

Beskrivelse af projektkommuner og organisationer
I projektet deltager syv kommuner og én privatorganisation. Disse 

er: Aalborg, Aarhus, Hjørring, Horsens, København Skive og Vejen 

samt Center for ADHD. Oprindeligt var Bornholm, Furesø og 

Slagelse også en del af projektet. Disse trak sig dog i 2018 blandt 

andet på grund af lederskifte. Alle kommuner havde i forvejen 

PMTO for 4-12-årige som en del af deres behandlingstilbud. Center 

for ADHD kom med i projektet i 2020, hvor de ansatte en PMTO-

terapeut.

Empiri og Metode

Dette afsnit beskriver, hvilke data der er indsamlet, og hvordan disse er indsamlet. 
Herefter laves en beskrivelse af projektets kommuner og organisationer. Slutteligt 
beskrives det, hvordan de indsamlede data analyseres.

Figur 1: Visitationsprocedurer

Visitation henviser 

 familie på baggrund af 

service lovens § 11 eller 

§ 52

PMTO terapeut udfører 

familiebehandling

Der henvises direkte  

til PMTO Teens

Udfører vælger PMTO 

Teens

Familien henvises på 

baggrund af familiens 

problemstilling
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Resultater af 
implementeringen  
af PMTO Teens
De følgende afsnit formidler de resultater, som er fremkommet i forbindelse med 
dataindsamlingen i projektet. Resultaterne er opdelt, så de følger Metz m.fl. (2015) 
implementeringsmodel, som blev præsenteret i figuren i forrige afsnit. Det vil sige,  
at der fokuseres på kompetencer, organisation og ledelse.

8 9

PMTO-terapeuter
Fordelt på de syv kommuner og den ene private organisation har 

30 PMTO-terapeuter deltaget i projektet.

Kommunerne havde terapeuter, som var uddannet i PMTO i for-

vejen med kompetencer til at arbejde med børn i alderen 4-12 år.  

I forbindelse med projektet har der været kompetenceudvikling af 

PMTO-terapeuterne, så de kunne arbejde med Teens-målgruppen. 

Denne kompetenceudvikling er udført af PMTO-mentorer. Udover 

fire dages kompetenceudvikling har PMTO-terapeuterne også 

modtaget årlig gruppevejledning og én individuel vejledning.

Analysemetode
I arbejdet med at analysere den indsamlede data anvender vi 

en teori om implementeringsdrivere: Kompetencer, ledelse og 

organisation (Metz m.fl., 2015). Implementeringsdrivere kan for-

stås som afgørende elementer i den struktur, der skal udvikles 

i organisationen for at understøtte implementeringsprocessen. 

Implementeringsdriverne kan sikre, at en intervention  anvendes 

i overensstemmelse med dens formål. Interventionen er i denne 

rapports sammenhæng implementeringen af PMTO Teens. 

Nedenstående figur viser de tre implementeringsdrivere, som er 

integreret og kan kompensere for hinanden i tilfælde af, at én er 

svag.

Kompetencedrivere er mekanismer i organisationen, som hjælper 

til at udvikle, forbedre og opretholde PMTO-terapeuternes evner 

til at implementere det nye program med høj fidelitet og få deres 

kompetencer i spil (Metz m.fl., 2015). Det er mekanismer, der  

udvikler de ansattes kompetencer i programmet. Herunder ligger 

kompetenceudvikling og vejledning i PMTO Teens.

De organisatoriske implementeringsdrivere er mekanismer, som 

skaber og opretholder strukturer og processer i organisationen, 

og som dermed støtter og fremmer organisationens evne til at 

gennem føre implementeringen af PMTO Teens. I denne sammen-

hæng vil vi betegne visitationsprocedurer og samspillet mellem 

bestiller og udfører som organisatoriske implementeringsdrivere. 

Ledelsesdriverne er mekanismer, der understøtter, at ledelsen 

forholder sig til barrierer i implementeringsprocessen og udvik-

ler ledelsesstrategier, som giver anledning til at handle hensigts-

mæssigt i forbindelse med beslutninger som vedrører PMTO Teens 

(Roland, 2015). I denne sammenhæng betegner vi ledelsesdrivere 

som ledelsens evne til at hjælpe med at etablere visitationsproces-

ser, monitorere PMTO Teens-sagernes varighed samt evnen til at 

løse kendte og ukendte problemer. 

I det følgende afsnit vil vi beskrive resultaterne af implemente-

ringsrapporten ud fra ovenstående implementeringsdrivere. Først 

vil vi beskrive resultater omkring PMTO-terapeuternes kompeten-

cer og herefter organisationens arbejde. Afslutningsvis formidler 

afsnittet resultater vedrørende ledelsens arbejde.

PMTO-terapeuternes kompetencer
Vi har undersøgt, hvorvidt terapeuterne har de faglige kompe-

tencer, der er påkrævet for at kunne arbejde med PMTO Teens. 

Resultaterne er indhentet på baggrund af to spørgeskemaer  

i henholdsvis 2018 og 2021. 

Tabel 2 viser, at der er sket en forbedring af terapeuternes egen 

vurdering af, om de har de fornødne kompetencer til at arbejde 

med PMTO Teens. Ved baselineundersøgelsen i 2018 var der to 

terapeuter (9 %), som ikke mente, at de havde de fornødne kompe-

tencer. Ved undersøgelsen i 2021 mente alle (100 %), at de havde 

de fornødne kompetencer til at arbejde med PMTO Teens. 

Når vi spørger terapeuterne om deres eget engagement i arbejdet 

med PMTO-Teens, ses det, at der generelt er engagement:

Implementering af PMTO Teens i Danmark

Figur 2: Implementeringsdrivere

Tabel 2: Terapeuternes kompetencer

Har du på nuværende tidspunkt kompetencer til at arbejde 
med PMTO Teens? 2018 (n=22), 2021 (n=19)
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Nej
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9%
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0%
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12 terapeuter (43 %), svarer dog både/og. Dette uddybes med 

skriftlige svar, hvor en terapeut skriver: 

”Jeg synes ind imellem, at ‘løbet er kørt’ i forhold til samarbejdet 

mellem forældre og teenagere. Dog kan den mere undervisning-

sagtige tilgang virke gavnlig i visse familier. De kan være død-

trætte af terapeutiske forløb, og her virker PMTO godt. Men  

mønstret kan være ret fastlåst. Derfor svarer jeg både/og.”

De terapeuter, som tilkendegiver et højt eller meget højt engage-

ment, uddyber:

”Jeg synes at det er spændende at arbejde med Teens-familier 

og udfordrende på anden måde end de andre familier jeg arbej-

der med. Jeg har ikke haft mange familier, men dem jeg har haft, 

har fået et godt udbytte og givet udtryk for en positiv udvikling 

i familien. Dette er med til at løfte min motivation og engage-

ment.”

”Mit engagement ligger i at jeg har flere Teens-familier, som  

kommer igennem programmet. Der kommer flere udfordringer 

undervejs i forløbet, men jeg får dem tacklet og bliver i PMTO-

teens sporet.”

Enkelte terapeuter udtrykker desuden, at PMTO-materialet er 

brugbart. Materialet består af håndbøger til terapeuten og for-

ældremateriale. En terapeut skriver:

”Godt PMTO-materiale, således jeg som terapeut har noget at 

gribe fat i, når jeg møder nye teens-udfordringer.”

Resultaterne viser således, at terapeuterne er engagerede, at de i 

løbet af projektperioden har forbedret deres kompetencer i PMTO 

Teens, og at de finder PMTO-materialet brugbart.

Organisation: Visitationsprocedurer og målgruppe
I dette afsnit vil vi formidle resultater omkring arbejdet med de 

implementeringsdrivere, som kan omhandle organisationen. Her 

fokuseres på visitationsprocedurer og målgruppe, ligesom der 

fokuseres på de generelle organisatoriske forhold, og på hvad der 

ellers er på spil i organisationen.

Visitationsprocedurer i kommunerne
Visitationsproceduren varierer mellem de deltagende kommuner. 

Nedenfor ses en sammenfatning af ligheder og forskelle på nogle 

centrale områder. Derudover er der variation i flere andre procedu-

rer i kommunerne. Nogle steder går sagen direkte fra myndighed 

til en liste med familier, hvorfra terapeuten vælger. Andre steder er 

der flere led imellem.

Kommunen kan også have etableret et visitationsudvalg, have 

udpeget en koordinator eller en leder, som screener sagerne, før 

de bliver tilgængelige for PMTO-terapeuterne. Betalingsmodellen 

er også meget forskellig fra kommune til kommune. Nogle kom-

muner har modificerede BUM-modeller1 med en årlig forhandling 

om en bestillerplan, hvor myndighed og udfører bliver enige om 

et omtrentligt antal indsatser og muligvis også en omtrentlig for-

deling af disse indsatser på typer af indsatser (dette kunne være 

almindelig familiebehandling, FFT2 eller PMTO). Til bestillerplaner 

er der knyttet en forlodsbetaling. Andre kommuner opererer med 

betaling per indsats og med faste priser for en indsats. Her kan 

indsatstyperne have forskellige priser.

Nedenstående tabel viser et overblik over de centrale procedurer  

i kommunerne:

Tabel 4: Centrale visitationsprocedurer pr. organisation

Organisation §11.3 § 52.3. Terapeut  

vælger selv 

ud fra liste

Lederen /

koordinator 

fordeler sager

Myndighed 

vælger  

indsats

Dialog mellem udfører 

og bestiller ved mangel 

på sager

Hjørring x x x Ja

Aarhus x x x x Ja

Horsens x x x Ja

Skive x x Ja

Vejen x x x (x) Ja

Aalborg x x x Ja

Valby, 

Vesterbro, 

Kongens 

Enghave

x I en fælles dialog Ja

Brønshøj, 

Husum, Vanløse

x x x Ja

Amager x x x x Ja

Som ovenstående tabel viser, er det forskelligt, hvilke paragraffer  

i serviceloven familierne henvises på. I alle kommuner undtagen  

én henvises der på § 11, stk. 3. Den mere omfattende § 52, stk. 3 

henvises der til i alle kommuner på nær tre. Fem af kommunerne 

henviser til PMTO Teens på baggrund af både forebyggende og 

indgribende paragraffer i serviceloven.

Det er desuden forskelligt, om det er bestiller eller udfører, der  

vælger indsatsen. I to kommuner (Skive og Aalborg) er det  bestiller, 

der henviser direkte til en indsats; i dette tilfælde PMTO Teens.  

I de andre kommuner er det udfører, der vælger indsatsen på bag-

grund af bestillers beskrivelse af familien. Et enkelt sted, Valby/ 

Vesterbro/ Kongens Enghave, sker visitationen i et samspil mellem 

bestiller og udfører. 

Hjørring kommune er gået over til, at det er udfører, der vælger  

indsatsen, og rådgiver, som vælger paragraffen. For at sikre, at 

familien visiteres til den korrekte indsats, er der indført dialog- 

baseret-BUM, som kommer i spil, hvis der er tvivl om, hvilken  

indsats familien skal have. Her mødes rådgiver og udfører til at  

kort møde.

I løbet af projektperioden er det også sket, at udfører har besluttet 

sig for at omlægge sine indsatser. I Slagelse, som oprindelig var  

en del af projektet, betød dette, at PMTO-indsatsen blev lukket.  

I Aalborg er der foretaget en organisationsændring for at udfører-

ledet kommer tættere på myndighed. Familier til PMTO Teens  

visiteres kun på en § 52, hvilket gør det nemmere at samarbejde  

på tværs i kommunen fordi der er mulighed for at tilkoble flere  

indsatser på familien.

Dette kan de genkende i Skive, hvor afdelingslederen ytrer, at de 

kun visiterer til PMTO Teens på § 11. Hvis de visiterede på § 52, vil 

det for eksempel være muligt at tilkoble en ungekontakt. Dette gør 

det nemmere at have et samarbejde med uddannelsessystemet. 

Skive har dog andre indsatser til §52.

Udover de kommunale arbejdspladser har Center for ADHD del-

taget i projektet. Her er det familien, der vælger indsatser vejledt  

af centrets personale. Familien aflægger en egenbetaling for 

PMTO Teens-indsatsen.

For at skabe en god visitation nævner en leder fra en kommune, 

at det er vigtigt at terapeuterne arbejder kontinuerligt med PMTO 

Teens:

”Når terapeuterne ikke arbejder kontinuerligt med Teens, er der 

ikke så meget flow. Så er det også sværere for dem at udvælge 

familier, fordi de ikke har erfaring med, hvilke familier som kan 

indgå i Teens.”

Flere terapeuter ytrer i forlængelse af dette, at de har haft proble-

mer med at have familier nok. I følge terapeuterne skyldes dette 

blandt andet, at myndighedsrådgivere primært henviser til de ind-

satser, som de kender i forvejen og har erfaring med. Terapeuterne 

nævner også, at det kan skyldes en faldende interesse fra myndig-

hed, fordi PMTO Teens er dyrere at bestille end andre typer af  

indsatser.

En enkelt terapeut og en afdelingsleder ytrer desuden, at PMTO 

Teens er en meget lille del af den samlede arbejdsopgave, der skal 

tilgodeses.

Der er dog også en række faktorer, som fremmer implementerin-

gen af PMTO Teens. En terapeut nævner i spørgeskemaunder-

søgelsen, at PMTO Teens er kærkomment i kommunen, fordi  

myndighedsområdet efterspørger flere indsatser til målgruppen. 

En anden terapeut fremhæver, at det er en fordel, at koordinatoren 

selv er uddannet i PMTO. 

En terapeut nævner, at friheden til selv at vælge familier fremmer 

brugen af PMTO Teens. Dette suppleres af en anden terapeut, som 

fremhæver, at personlig interesse og engagement stiger, fordi der 

i hele kommunen er gode erfaringer med PMTO Teens, og fordi de 

oplever at det har en virkning på familien. 

Generelt nævner flere ledere til vores implementeringsmøder, at 

det er en stor fordel, at PMTO i forvejen er en del af kommunens 

tilbud. Det gør, at implementeringen af PMTO Teens bliver nem-

mere, fordi PMTO er velintegreret og anerkendt i organisationen.

Flere ledere nævner, at et stort flow af sager i PMTO Teens lega-

liserer indsatsen, fordi det viser et stort behov. Som en leder  

nævner:

”Vi bliver ved i [vores kommune], fordi vi ikke har andet til mål-

gruppen”. 

I en kommune har det også betydning, at der på strategisk niveau 

er beslutninger om, hvilke indsatser der skal tilbydes. En leder 

nævner til et implementeringsmøde, at kommunen på overordnet 

niveau har valgt, at alt hvad der kan, skal gå til gruppeindsatser 

eller evidensbaserede indsatser. 

Målgruppe for PMTO Teens
I dette afsnit formidles resultater vedrørende PMTO Teens-mål-

gruppen. Resultaterne omhandler, hvem kommunerne har define-

ret som målgruppe, og hvorvidt kommunen har valgt eksklusions-

kriterier i målgruppen. 

I 2018 (n=30) og igen i 2021 (n=25) spurgte vi ledere og terapeuter, 

om de havde nogle eksklusionskriterier i visitation til PMTO Teens. 

(Se tabel næste side).

10Implementering af PMTO Teens i Danmark 11



12

I 2018 svarede 15 respondenter (50 %), at der ikke var andre 

eksklusionskriterier end PMTOs normale eksklusionskriterier. 

De normale eksklusionskriterier er stof- og alkoholmisbrug, 

psykisk sygdom og svær grad af autisme. I 2021 var dette tal 22 

personer (88 %). Kommunerne er således blevet mere bevidste 

om, hvilke familier de visiterer til PMTO Teens. Enkelte personer 

(10 % i 2018 og 8 % i 2021) nævner, at de har andre eksklusions-

kriterier end de normale: Én uddyber fx, at familien skal kunne 

tale dansk, hvis de skal modtage et PMTO Teens forløb. 

Kommunerne oplever, at målgruppen til PMTO Teens generelt 

har flere og mere komplicerede problemstillinger end mål-

gruppen til PMTO for de yngre børn. Flere ledere og terapeuter  

nævner, at familierne er tungere, fordi konflikterne har været 

længerevarende, den unge søger ofte andre fællesskaber end 

familien, og skolefravær kan fylde meget. En afdelingsleder 

uddyber: 

”Målgruppen bliver mere bred fordi det er teenagere. Der er 

flere forskellige typer af problemstillinger end ved de yngre 

børn, hvor problemstillingerne er mere kendte. Teenagerne har 

ikke den sunde tilknytning til deres forældre. De skal nærmest 

tættere på deres forældre [når vi arbejder med PMTO Teens].”

PMTO Teens er et forældretræningsprogram, hvor forældre får 

værktøjer, som kan bruges i hjemmet. Terapeuter og ledere  

beskriver, at dette kan være svært, når teenagerne ikke er  

meget sammen med deres forældre.

Kommunerne har i løbet af projektperioden fået et bedre blik 

for målgruppen til PMTO Teens. En udfordring kan dog være, 

at sagerne er komplicerede, og at teenageren ikke altid er nok 

i hjemmet til, at forældrene kan gennemføre de øvelser, som er 

planlagt.

Sammenfald med andre indsatser
PMTO Teens er ikke den eneste indsats, som findes til familier 

med teenagere. Nogle kommuner har således andre indsatser 

til teenagere. Disse kan minde om PMTO Teens, hvilket kan give 

udfordringer, når kommunen skal visitere til en indsats. En leder 

nævner:

”Der er tendens til konkurrence mellem de forskellige indsat-

ser, især de evidensbaserede såsom FFT og PMTO”.

Andre ledere og koordinatorer beskriver, at andre indsatser fun-

gerer bedre til familierne med teenagere, eller at andre indsat-

ser er mere kendte i kommunen, hvilket har medført, at behovet 

for PMTO Teens har været mindre.

En enkelt kommune nævner også, at PMTO Teens bliver tilbudt 

familier, mens de venter på en anden, mere omfattende indsats. 

Når der er plads på den mere omfattende indsats, afslutter 

familien sit PMTO Teens-forløb.

Ledelse: Implementeringsarbejdet i kommunerne
Den sidste implementeringsdriver vedrørende ledelse omhand-

ler ledelsens understøttelse af implementeringen af PMTO 

Teens. I dette afsnit vil vi beskrive resultater vedrørende ledelse 

på baggrund af spørgeskemaer til terapeuter og ledelse samt 

møder med ledelse. 

Generelt er der på tværs af kommunerne forskel på, i hvilken 

grad ledelsen understøtter implementeringen af PMTO Teens.  

I en kommune nævner en leder:

”[D]et kræver opfølgning fra ledelse og koordinator når der 

skal registreres og dokumentere. Det er vigtigt at holde løben-

de møder, med medarbejderne for at holde fokus i projektet.”

Denne leder er tæt på implementeringsprocessen. I en anden 

kommune nævner en leder i forbindelse med et implemente-

ringsspørgsmål om corona-nedlukningen:

”Jeg vil give bolden videre til X [PMTO-terapeut], da det er 

[ham/hende] der er tættest på det konkrete PMTO-arbejde.”

En anden leder ytrer, at han mener, at de ikke skal foretage 

de store ændringer i organisationen for at arbejde med PMTO 

Teens. Da kommunen i forvejen har PMTO til de 4-12-årige,  

gøres der ikke det store for at implementere PMTO Teens.

Jævnfør ovenstående, er der således en forskel i ledelsens  

tilgang til implementeringsarbejdet i kommunerne. 

For PMTO-terapeuterne har det betydning, at ledelsen er  

engageret i arbejdet med PMTO Teens:

”Vi er meget overladt til os selv og vores arbejde med Teens. 

Det opleves ikke som der er fokus på Teens fra vores leder. 

Vores leder spørger aldrig ind til opgaven, hvilket kan opleves 

som manglende engagement. Vi er alle dygtige og kompetente 

ind i opgaven, men det ville da være dejligt med vores leders 

engagement og interesse for vores ekstra indsats.”

Modsat ovenstående fremhæver terapeuterne i spørgeskema-

undersøgelsen, når de har en leder, de mener er engageret i 

implementeringsarbejdet.

”Vores faglige leder og teamleder er engageret i vores 

PMTO-arbejde og understøtter at vi afholder faglig møder  

hvor vi kan udveksle erfaringer. Hun har selv stort kendskab  

til PMTO.”

Som skrevet tidligere har der været ledelsesudskiftning i alle 

projektkommuner undtagen én. Her fremhæver en terapeut,  

at den nye afdelingsleder har haft en positiv indvirkning:

”Vores nye afdelingsleder er som den første reelt interesseret 

i PMTO herunder PMTO Teens. Hun opsøger selv information 

og ønsker at [vi] har PMTO på hylden. Desuden viser Center-

lederen også interesse efter han er blevet inviteret med i  

styregruppen.”

Nogle ledere er også selv opmærksomme på vigtigheden af at 

engagere sig i PMTO Teens: 

”Jeg forsøger at involvere mig i PMTO-arbejdet generelt, her-

under PMTO-teens, men i den daglige drift er fagteamet om-

kring PMTO selvkørende og min funktion er mere strategisk  

og i forhold til nye samarbejder/afklaring med mine ansatte  

og resten af ledelsen.”

Flere ledere er desuden opmærksomme på at være tætte på 

visitationen af familier:

”Hvis der er familier der har brug for PMTO får de PMTO. Det er 

lige meget om det er § 11 eller § 52”.

”[D]et er meget nemmere at rekruttere familier, når lederen 

sidder tæt på visitationen”

Der er således fra kommune til kommune forskel på, i hvor høj 

grad ledelsen er tæt på arbejdet med PMTO Teens. På baggrund 

af ovenstående resultater ses en tendens til, at en synlig og en-

gageret ledelse, fremmer terapeuternes motivation og visitation 

af familier i kommunerne. Flere terapeuter finder det således 

motiverende, at deres leder kender til indsatsen og hjælper dem 

med at få visitationen til at fungere.

Sammenfatning af resultater
Resultaterne vedrørende implementering har set på, hvordan 

kommunerne har understøttet arbejdet med implementering af 

PMTO Teens. Resultaterne er blevet præsenteret ud fra de tre 

implementeringsdrivere: Kompetence, organisation og ledelse. 

Tilsammen kan disse give et billede af, hvor langt kommunerne 

er med implementeringen af PMTO Teens, så indsatsen kan 

blive forankret i organisationen og i fremtiden blive en del af 

kommunens tilbud. 

Kompetencer
Resultaterne viser, at de PMTO-terapeuter, som er uddannet i 

Teens, selv mener, at de er kompetente til at arbejde med PMTO 

Teens. Det lader til, at terapeuternes engagement for indsatsen 

stiger, når de kan se, at familien får gavn af indsatsen. Nogle 

terapeuter nævner, at det er svært at levere PMTO Teens, for-

di familiens konfliktniveau og problematik er så kompleks, at 

PMTO Teens ikke er nok i sig selv.
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Målgruppe eksklusionskriterier

Tabel 5: Målgruppe

2018

2021

Nej, ikke ud over PMTOs 

normale eksklusionskriterier

Endnu ikke på plads Ved ikkeAndre kriterier end de normale 

udelukkelseskriterier

3
5

7

15

2
10

22
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Organisation
Der er forskel på, hvordan kommunerne visiterer familier til 

PMTO Teens indsatsen. Der er ikke en ensartet måde at visitere 

på tværkommunalt. Langt de fleste kommuner visiterer, ved at 

det er udfører, der vælger PMTO Teens på baggrund af myndig-

heds beskrivelse af familien. Det kan både være leder, koordi-

nator og terapeut, der vælger indsatsen. I to kommuner er det 

myndighed, som visiterer direkte til en bestemt indsats.

Generelt ladet det til, at et kontinuerligt flow af familier til 

PMTO Teens og kendskab til indsatsen i hele kommunens 

BUM-system højner mængden af familier, der visiteres til PMTO 

Teens. Et manglende kendskab fra myndighed og manglende 

erfaring med indsatsen i kommunen, hæmmer modsat visita-

tionen af familier. Enkelte ledere og terapeuter nævner også, 

at PMTO Teens kan være en dyrere indsats at udføre, fordi 

kommunen takserer denne indsats højere end andre typer af 

familiebehandling. 

På baggrund af resultaterne vedrørende kommunernes  

visi ta tion lader det ikke til, at der er en sammenhæng mellem 

kommunernes implementeringsgrad og visitationsprocedurer. 

Kommunernes visitationsprocedurer i sig selv er således ikke 

afgørende for, om et regelmæssigt flow af familier visiteres til 

PMTO Teens. Det, der i stedet virker til at spille en vigtig rolle, er 

organisationens kendskab til indsatsen. Både visitation, ledelse 

og terapeuter skal have kendskab til indsatsen, for at der kan 

skabes et flow af familier.

Igennem projektperioden er kommunerne blevet mere bevidste 

om, hvem målgruppen for PMTO Teens er, hvilket har positiv 

indvirkning på visitationen. Kommunerne visiterer hovedsage-

ligt ud fra de inklusions- og eksklusionskriterier, som foreligger i 

PMTO generelt. Terapeuter, koordinatorer og ledere nævner dog, 

at målgruppen for PMTO Teens er mere kompleks, og at det kan 

være svært at udføre forældretræning, når forældrene ikke er så 

meget sammen med deres teenage-børn. 

Flere kommuner nævner, at PMTO Teens falder sammen med 

andre indsatser i kommunen, og at dette udfordrer visitationen. 

Dette kan skyldes, at kommunen har andre indsatser, som  

minder meget om PMTO Teens – fx FFT. Det kan også skyldes, 

at kommunen har en anden indsats, som ikke minder om PMTO 

Teens, men som generelt er anerkendt i kommunen, og som 

derfor modtager de fleste familier i målgruppen.

Ledelse
Det står klart, at ledelsen har betydning for implementeringen 

af PMTO Teens. På tværs af kommunerne er der stor forskel  

på engagementet fra PMTO-terapeuternes nærmeste leder.  

I nogle kommuner er lederne meget tæt på indsatsen både  

fagligt og strategisk. I andre kommuner er ledelsen langt væk 

fra indsatsen og overlader implementeringen eller mangel på  

samme til terapeuterne. Der synes at være en tendens til, at 

nogle ledere ikke ser sig selv i en implementeringsrolle, fordi 

kommunen i forvejen har PMTO til de yngre børn. Generelt ses 

en sammenhæng mellem højt engagement hos nærmeste leder 

og regelmæssigt flow af familier.
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Diskussion

Denne rapport har set på erfaringer med implementering af PMTO Teens i 
otte danske kommuner. Resultaterne bygger på de data, som er indhentet fra 
kommunerne ved PMTO-terapeuter, afdelingsledere, koordinatorer og medlemmer 
af projektets styregruppe. Disse data bestod af spørgeskemaundersøgelser, 
kvalitative interviews med ledere samt referater fra implementeringsmøder og 
styregruppemøder. Alle data er indsamlet i perioden 2018-2021.

Dette afsnit vil beskrive de hovedresultater, som vi når frem til på baggrund af 
ovenstående, og vil herefter beskrive, hvilke begrænsninger der er i forbindelse  
med undersøgelsen. Afslutningsvis vil vi perspektivere resultaterne i forhold til  
den anden rapport, som er udkommet i forbindelse med projektet.

Hovedresultater for implementering af PMTO Teens
På baggrund af resultaterne, som er præsenteret i de fore-

gående afsnit, står tre hovedresultater frem. Disse præsen-

teres nedenfor og peger på, at de to implementeringsdrivere 

organisation og ledelse har stor indflydelse på dette projekt. 

Implementeringsdriveren kompetence er også vigtig men ikke 

i samme grad, da terapeuternes faglige niveau virker til at have 

været meget højt fra start.

Visitationsprocedurerne er ikke afgørende for flow af familier
Resultaterne viser, at kommunerne har forskellige visitations-

procedurer, men at de fleste kommuner har en procedure, hvor 

det er ”udfører” der vælger PMTO Teens. Det lader til, at selve 

proceduren ikke er afgørende for, om der visiteres familier nok 

til PMTO Teens. Der er andre faktorer, som afgør dette. Den 

vigtigste faktor, synes at være kendskab til indsatsen. Det er 

ikke nok, at PMTO-terapeuten er kompetent i det faglige arbej-

de. Hele organisationen skal kende til PMTO Teens. Dette ind-

befatter kendskab til, hvordan indsatsen kan hjælpe familierne, 

og hvem målgruppen er. I denne sammenhæng kan der være 

fordele og ulemper ved, hvem der vælger indsatsen. Hvis det er 

bestiller, der vælger indsatsen, kan dette være en fordel, fordi 

vedkommende ofte kender familien godt. Det kan også være en 

ulempe, fordi bestiller ikke altid har overblik over alle tilgænge-

lige indsatser. Omvendt kan det være en fordel, hvis udfører 

vælger indsatsen, fordi vedkommende kender indsatserne. Der 

er dog en risiko for, at udfører ikke kender familien indgående, 

så den rette indsats til familien kan vælges. Et tæt samspil  

mellem bestiller og udfører er således vigtig. Udfører har et 

stort ansvar for at lave et tilbageløb af viden til bestiller. Dette 

tilbageløb kan med fordel indeholde viden om, hvordan indsat-

sen virker over for forskellige typer af familier i målgruppen. 

Herved opnås et vidensflow, der forstærker visitationsproce-

duren i kommunen.

De fleste kommuner opererer med betaling per indsats og 

med faste priser for en indsats. Her kan indsatstyperne have 

forskellige priser, hvilket gør, at det kan være mere eller mindre 

økonomisk attraktivt for bestiller at bestille enten den ene eller 

anden indsats. I sådanne tilfælde er det vigtigt, at der er viden i 

organisationen om de forskellige indsatsers indhold og virkning. 

I projektets kommuner, som arbejder med forskellige priser 
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afhængigt af indsats, er der muligvis en tendens til at vælge 

den billigste indsats. Det er derfor afgørende, at der er lavet en 

korrekt økonomisk beregning af indsatsens priser, og at der er 

deles viden om indsatsen på tværs af organisationen.

Det er forskelligt på tværs af kommunerne, hvor mange forskel-

lige indsatser der findes til familier med teenagere. Det lader til, 

at de kommuner, som har én eller få indsatser til målgruppen, 

har flere sager til PMTO Teens end de kommuner, som har flere 

indsatser til målgruppen. Det samme gælder for de kommuner, 

som forlods har budgetteret med, hvor mange familier der skal 

modtage PMTO Teens. Disse har også et regelmæssigt flow.

Der er en enkelt kommune, som har én anden indsats til familier 

med teenagere. Denne anden indsats minder ikke om PMTO 

Teens men er anerkendt i kommunen, hvilket betyder at en stor 

del af familier med teenagere bliver visiteret hertil. Dette sker 

altså, alene fordi denne indsats er mere anerkendt end PMTO 

Teens. Dette har således også en betydning for visitationen. 

Hvis der er flere indsatser til målgruppen, og der ikke er et fast 

måltal for, hvor mange familier der skal visiteres til PMTO Teens, 

lader det til, at visitationen til PMTO Teens bliver tilfældig og af-

hænger af PMTO-terapeuternes evner til at rekruttere familier.  

Denne uregelmæssige visitation af familier ser ud til at have 

den negative konsekvens, at terapeuterne ikke får trænet ind-

satsen og dermed føler sig mindre kompetente til arbejdet med 

PMTO Teens. Dette medfører en risiko for, at terapeuterne ikke 

selv opsøger familier, fordi de ikke føler sig kompetente til  

arbejdet. Her kan ledelsen hjælpe, fordi ledelsen har bemyn-

digelsen til at ændre strukturer og procedurer i organisationen. 

Dette forholder rapportens andet hovedresultatet sig til.

Ledelsens rolle i implementeringen
Generelt kan det konkluderes, at PMTO-terapeuternes nærme-

ste leder er afgørende for, at implementeringen lykkes. Denne 

leder (ofte kaldet afdelingsleder) agerer meget forskelligt i 

projektets kommuner. I de kommuner, hvor ledelsen har stort 

kendskab til PMTO Teens, forekommer der at være en større 

forankring af indsatsen. I de kommuner, hvor ledelsen ikke har 

stort kendskab men er engageret og interesseret, virker der 

også til, at være en god implementering. 

I enkelte kommuner overlader ledelsen meget af implemente-

ringsansvaret til PMTO-terapeuterne. Her forveksles høj faglig-

hed inden for PMTO Teens med høj faglighed inden for imple-

mentering. Dette er imidlertid to forskellige ting, og terapeuten 

har sjældent mulighed for og evner til at løfte en implemente-

ringsopgave uden ledelsesopbakning. Jævnfør Metz m.fl. (2015) 

kan en implementeringsdriver understøtte de andre drivere, hvis 

disse er svage. Det er imidlertid svært at forestille sig, at gode 

kompetencer i PMTO Teens kan understøtte hele organisatio-

nen og ledelsen. Det er således afgørende, at mindst én af disse 

to drivere er under udvikling.

Det tyder på, at nogle ledere ikke har et stort fokus på imple-

menteringen af PMTO Teens. Dette kan skyldes, at kommunen 

i forvejen har arbejdet med PMTO til de 4-12-årige og har stor 

erfaring med dette. 

Nogle kommuner kan således have tendens til at tro, at PMTO 

Teens ikke kræver lige så meget opmærksomhed. Dette er dog 

ikke tilfældet, da målgruppen er meget anderledes og kræver en 

stor omlægning af Bestillers og Udførers arbejde. Denne synes 

ikke alle ledere at være opmærksomme på.

Der er forskel på implementeringsgraden på tværs  
af kommunerne
På baggrund af de indsamlede resultater kan det konkluderes, 

at en stærk sammenhæng i visitationen er afgørende for, at 

PMTO Teens kan forankres i kommunerne. Dette er med til at 

sikre et regelmæssigt flow af sager, og det sikrer et videns-

flow mellem bestiller og udfører. Det er forskelligt, hvor stærk 

 denne sammenhæng er i projektets kommuner. Et estimat er, 

at fem kommuner har en god sammenhæng, to kommuner skal 

arbejde på at opbygge denne, og en enkelt kommune har slet 

ikke fokus på at lave et systematisk arbejde med forankring af 

PMTO Teens. Dette kan enten skyldes, at der er andre indsat-

ser til målgruppen, eller at man ikke mener, at der er behov for 

at arbejde med implementering, fordi kommunen allerede har 

integreret PMTO for yngre aldersgrupper i sin praksis og derfor 

ikke ser behov for at gøre en større indsats for at implementere 

PMTO Teens.

De fleste kommuner mener selv, at de har implementeret PMTO 

Teens. Det er også rigtigt, hvis man kigger på, at de kan trække 

indsatsen frem, når der er behov for den. Det virker dog til, at 

PMTO Teens’ forankring i kommunen er meget personafhængig. 

I flere af kommunerne er der ikke et ledelsesorgan eller et im-

plementeringsteam, der har et systematisk fokus på forankring 

af indsatsen. Det er en klar anbefaling, at dette etableres for 

alle de indsatser, som en kommune måtte have, så forankringen 

ikke bliver personafhængig men i stedet forankres i den formel-

le organisation.

Det lader til, at alle kommuner mener, at PMTO Teens har en 

positiv virkning på målgruppen. Teorien bag PMTO Teens er 

således brugbar, og indsatsen i sig selv kan gøre en positiv 

forskel for målgruppen.  Hvis PMTO Teens ikke bliver forankret 

i en kommune, er det således en implementeringsfejl og kom-

munens organisering omkring PMTO Teens, der skal arbejdes 

med. Det er vigtigt, at der er et stærkt implementeringsarbejde 

bag PMTO Teens. Dette skal sikre, at indsatsen kan komme ud 

til familierne, så familierne får det tilbud, de har behov for. Dette 

kan ikke klares ved faglige kompetencer alene men kræver, at 

hele organisationen er gearet til indsatsen. 

Begrænsninger i vurderingen af implementering
I vores undersøgelse af implementering i projektorganisa-

tionerne skal nævnes en række begrænsninger i forhold kon-

klusionerne: 

I løbet af projektperioden har vi været i tæt dialog med orga-

nisationerne. Vi har fulgt ledelse og terapeuter tæt i form af 

sparring og implementeringsstøtte. Det er i den forbindelse 

en ulempe, at det er os selv, der har indsamlet og analyseret 

data. Der er således en risiko for, at vi har været biased i  vores 

analyse af data. Da vi selv har ansvar for gennemførsel og mål-

opfyldelse, kan det være, at vi har haft et mere positivt syn på 

kommunernes arbejde og vores analyse af data. Armslængde-

princippet har således ikke været gældende i denne rapport.

I kommunerne er Bestiller ofte placeret i en anden afdeling end 

Udfører. Dette har betydet, at vi ikke har været i regelmæssig 

kontakt med de personer, som visiterer familier til indsatsen. 

Her kunne vi have undersøgt, hvordan Bestiller arbejder med 

PMTO Teens, og hvordan deres arbejde har betydning for imple-

menteringen. 

Det har højest sandsynligt haft betydning for implemente-

ringen af PMTO Teens, at en del af projektperioden har været 

præget af nedlukninger grundet COVID-19. I denne periode har 

kommunernes fokus været på drift og på at hjælpe familierne 

under ekstraordinære omstændigheder. Der har i denne periode 

således ikke været et skarpt fokus på implementering af PMTO 

Teens.

Konklusion og perspektivering
Resultaterne fra implementeringen viser, at kommunerne har 

implementeret PMTO Teens som en del af deres tilbud til udsat-

te familier med teenagere. Det er dog forskelligt fra kommune 

til kommune, hvor stærk forankringen er. I nogle kommuner er 

der allerede nu en stærk forankring, som kan modstå organisa-

tionsændringer og personaleudskiftning. I andre kommuner er 

arbejdet med PMTO Teens meget personafhængigt, og der er en 

risiko for, at indsatsen forsvinder, hvis nøglepersoner forsvinder. 

Resultaterne viser, at PMTO-terapeuterne er kompetente til 

arbejdet med PMTO Teens. For at indsatsen bliver anvendt kræ-

ves dog en visitationsproces, hvor PMTO Teens er kendt af alle 

led i processen både i forhold til indhold og målgruppe, som ind-

satsen kan hjælpe. De fleste kommunerne er på vej med dette, 

men de kan med fordel fortsat arbejde med at øge kendskabet 

til indsatsen og processerne omkring visitation. 

Vi kan se, at kommunerne har forskellige visitationsprocedurer; 

nåde i forhold til hvilke paragraffer i serviceloven der henvises 

på baggrund af, og i forhold til hvem der vælger indsatsen. Der 

er dog ikke en sammenhæng mellem bestemte former for visi-

tation og graden af implementering. Det, der afgør, om PMTO 

Teens er forankret i organisationen, er terapeuternes faglige 

kompetencer, ledelsens involvering og hele organisationens 

kendskab til indsatsen. Det, som hæmmer implementeringen 

af PMTO Teens, er, hvis det er PMTO-terapeuterne, der selv skal 

opsøge familier, manglende kendskab til kommunens indsatser, 

og en ledelse, som er utydelig eller fraværende i sit implemente-

ringsarbejde. Nedenstående tabel viser de faktorer, som ifølge 

vores undersøgelse spiller en afgørende betydning for imple-

menteringen af PMTO Teens:

Implementeringsfremmere Implementeringshæmmere

Høj faglighed hos PMTO-terapeuter Ledelsen overdrager ansvaret til de faglige medarbejdere

Kendskab til indsatsen hos både Bestiller og Udfører At Bestiller ikke kender indsatsen

En ledelse, som tager ansvar for implementeringen At der er flere indsatser til målgruppen, og organisationen ikke 

kender indsatsernes styrker og begrænsninger i forhold til  

målgruppen
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Vi kan således konkludere, at de faktorer, som anerkendt imple-

menteringsforskning fremhæver som betydningsfulde for god 

implementering og forankring (Metz m.fl., 2015), også gælder i 

implementeringen af PMTO Teens: Gode faglige kompetencer, 

en organisation, som er forberedt og klar til at foretage ændrin-

ger, samt en ledelse, som understøtter dette. Vi ved dog også, 

at det tager tid at implementere, og at implementering er et 

kontinuerligt arbejde, der løbende skal tilpasse indsatsen til 

organisationens struktur og opbygning.

I den anden rapport PMTO Teens – erfaringer fra familiebe-

handling i praksis (Kaspersen og Hallmann, 2021b), som ud-

kommer sammen med denne rapport, har vi undersøgt, hvordan 

familierne har taget imod PMTO Teens. Her kan vi se, at både 

terapeuter og familier er glade for indsatsen, og at den fore-

kommer at gøre en positiv forskel for målgruppen. 
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De resultater, som er fremkommet på baggrund af denne  

rapport, kan også anvendes i det generelle implementerings-

arbejde i kommunerne. Når en ny indsats skal implementeres, 

er der mange måder at gøre dette på. En vigtig pointe er dog, at 

der ikke er en bestemt visitationsprocedure, som er bedre end 

andre i forhold til at skabe et kontinuerligt flow af familier. Når 

sociale indsatser skal implementeres, er det mere relevant, at 

man i første omgang forbereder faglige medarbejdere, ledelse 

og visitation på den nye indsats. Når disse har et kendskab til 

indsatsen og kender indsatsens muligheder og begrænsninger, 

kan man efterfølgende arbejde mere indgående med hvilke  

målgrupper indsatsen virker bedst for og i hvilke sammen-

hænge indsatsen virker bedst. Dette gøres for at visitationen 

bliver så præcis som mulig. Dette tager tid, men det er en vigtig 

opgave, som kan sikre, at familierne får et tilbud, som matcher 

deres behov.


