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1

Indledning

VIA University College søger hermed A. P. Møller Fonden om støtte til i samarbejde med Familieambulatoriet i Region Midtjylland og Holstebro Kommune at gennemføre projektet ”Det gode samarbejde med særligt udsatte gravide og småbørnsfamilier – set fra kvindernes perspektiv”.
Projektet ønsker at udforske brugerperspektivet i det socialfaglige arbejde med gravide kvinder, der har et
komplicerende forbrug af alkohol og/eller andre rusmidler, der betyder, at de og deres kommende børn er
særligt socialt udsatte. Brugerperspektiv er valgt ud fra en antagelse om, at det er vigtigt at afdække,
hvordan kvinderne/familierne bedst muligt kommes i møde og får størst mulig nytte af den sociale indsats
i graviditeten og de første år som familie. Viden herom vil kunne kvalificere det professionelle arbejde med
denne målgruppe og dermed optimere den tidlige socialfaglige indsats for familierne og deres børn. Et
princip om, at målgruppen for den forebyggende behandling er de ufødte børn mødes ofte af manglende
forståelse eller modstand fra udsatte gravide, hvilket vanskeliggør behandlingen. Erfaringer fra praksis og
fra forskning indikerer, at netop manglende inddragelse af kvindernes/familiernes forestillinger om og opfattelser af deres støttebehov giver anledning til uhensigtsmæssig kommunikation med professionelle og
dermed dårligere resultater af den sociale indsats (Sundhedsstyrelsen 2010).
Det er i det sociale arbejde med særligt socialt udsatte familier en udfordring at opbygge et frugtbart tillidsforhold mellem professionelle og brugere, og i de tilfælde, hvor det ikke lykkes at skabe en god relation,
giver det vanskeligheder at identificere familiernes behov og at målrette den sociale indsats til netop
disse kvinders/familiers situation (Sundhedsstyrelsen 2010). Dette resulterer i afbrudte forløb, og dermed
bliver den tidlige sociale indsats vanskeliggjort. Der er brug for en tydeligere identificering af, hvorledes
målgruppen føler sig imødekommet, så samarbejdet med kvinderne/familierne kan optimeres og de sociale tiltag og foranstaltninger, der tilbydes, bliver målrettet, bliver modtaget og giver udbytte med en styrkelse af børnenes/familiens sociale situation til følge.
Projektets ambition er at udvikle, afprøve og implementere konkrete metoder i praksis i arbejdet med den
særligt socialt udsatte gravide. Der undersøges og udvikles metoder, som optimerer etablering af kontakt,
relationsopbygning og fastholdelse af samarbejde og kontakt med kvinderne/familierne. Metodeudviklingen finder sted i samarbejde med Familieambulatoriet i Region Midtjylland og Holstebro Kommune. Den
viden om metodernes resultater, som projektet skaber, vil danne baggrund for flere relevante professioners, kommuners og regioners indsats for målgruppen. Både Familieambulatoriet og Holstebro Kommune
har i forvejen stor erfaring og stærke metodiske kompetencer i tværfagligt arbejde med målgruppen, og
hensigten er at supplere disse kompetencer med viden om målgruppens eget perspektiv og derved styrke
den socialfaglige indsats med videns- og erfaringsbaserede metoder.
Som basis for at udvikle disse metoder er en forudgående praksisforskning nødvendig, og projektets
forskningsmæssige interesse tager afsæt i følgende spørgsmål: Hvilke særlige udfordringer har den socialt udsatte kvinde i forbindelse med moderskabet, og hvordan oplever hun sig bedst mødt i samspillet
med de social- og sundhedsprofessionelle?

1.1 Ansøgt beløb
Den samlede budget for projektet udgør:
Kr. 3.339.755,- ekskl. moms.
Heraf ansøges der om:
Kr. 2.946.005,- ekskl. moms.
Medfinansiering udgør:
Kr. 393.750,- ekskl. moms.
Se detaljeret budget i bilag 1.

Side 3 af 10

2

Formål

Projektets formål er at styrke den forebyggende indsats for de særligt socialt udsatte gravide, som indgår
i de regionale familieambulatoriers målgruppe.
Målet er, gennem en praksisforskningsbaseret undersøgelse af de gravides egen opfattelse af behov, at
udvikle nye metoder til at inddrage og arbejde med særligt socialt udsatte gravide med henblik på at
styrke familierne og forebygge social udsathed hos de ufødte børn.
Kvinden og familien er i forvejen i en sårbar position, hvorfor det drejer sig om den sekundære forebyggelse, hvor hensigten er at vende en uhensigtsmæssig udvikling af familiens sociale situation, så det kommende barn får så gode sociale vilkår som muligt. Projektet vil gennem et stærkt og vidensbaseret tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde optimere kontakten og samarbejdet med de særligt socialt
udsatte gravide og derved kvalificere deres kompetencer til at udfylde forældrerollen bedst muligt og
skabe de bedst mulige betingelser for deres børn.
De særligt socialt udsatte gravide kvinders brugerperspektiv, som er svært identificerbart og vanskeligt at
få i fokus, er centralt i projektet. Hvordan ser de gravide problemerne, og hvilke behov for støtte oplever de
at have? Projektet vil kunne kvalificere det professionelle arbejde med målgruppen gennem konkrete metodeforslag, der afprøves og evalueres i praksis i Familieambulatoriet i Region Midtjylland og i Holstebro
Kommune.

3

Baggrund for projektet

Samfundsmæssig baggrund – et praksisproblem
Hver femte 7-årig i Danmark har forældre med svage ressourcer i en eller anden grad (Christensen og Jørgensen 2008), og en søgning i Danmarks Statistikbank med sætningen ’overgreb mod børn’ giver oplysning om, at der i 2010 var 5898 anbringelser af børn uden for hjemmet, hvor den udslagsgivende årsag til
anbringelserne lå hos forældrene (Danmarks Statistik). 10 % af danske børn oplever vold brugt som konfliktløsningsmiddel i hjemmet (Statens Institut for Folkesundhed 2006), og 1,1 % af drenge og 4,5 % af piger i 9. klasse har oplevet tidlige seksuelle overgreb (Statens Institut for Folkesundhed 2006). Der fødes
årligt ca. 1.500 børn, hvis mødre har en behandlingskrævende sindslidelse, og det skønnes, at 40-50.000
børn lever i en familie, hvor de dagligt er i berøring med psykisk sygdom hos mindst en af forældrene (Dencik et al. 2008: 345).
Man ved, at unge, der er vokset op i et hjem, hvor en forælder drikker, har en forhøjet risiko for at have oplevet vold i hjemmet, familieopløsning, anbringelse uden for hjemmet, indlæggelse efter børnemishandling
og omsorgssvigt, teenagemoderskab, at udvikle et misbrug eller at begå voldskriminalitet m.v. (Niss et al.
2015). Der er således god grund til at opspore og afhjælpe misbrug blandt mødre/forældre, idet langtidsvirkningerne for de ufødte og nyfødte børn kan være alvorlige. Hertil kræves effektive metoder til relationsopbygning og kommunikation med de gravide/mødrene/familierne. Desuden ses en sammenhæng
mellem opvækst i lavindkomstfamilier, hvilket som oftest er et vilkår for børn af de særligt socialt udsatte,
og en øget risiko for ikke at tage en ungdomsuddannelse, for at have øget ledighed som voksen og for at
blive tilkendt førtidspension i en ung alder (Sievertsen & de Montgomery 2015).
Disse aktuelle udfordringer ses ikke nødvendigvis og ikke kun i de familier, som er målgruppen for dette
projekt, men der er en vis korrelation, hvilket stiller en række spørgsmål til det professionelle arbejde for
og med disse kvinder og familier: Hvordan kommer den sociale indsats den udsatte gravide kvinde i
møde? Hvordan opbygges en tillidsfuld relation til den gravide kvinde? Hvordan støttes familien bedst, og
hvordan styrkes de voksne til forældrerollen? Svarene på disse spørgsmål søger dette projekt at finde ved
at fokusere skarpt på brugerperspektivet med de socialt udsatte gravide som informanterne og ud fra
dette, samt aktuelle praksiserfaringer, at udvikle nye metoder for samarbejdet med forebyggende indsatser.
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Forskning på området – et vidensproblem
Der mangler generelt forskning både om de særlige karakteristika, disse familie frembyder, og hvordan det
professionelle samarbejde omkring denne indsats udføres mest hensigtsmæssigt. Der er ikke dansk forskning om hvilke indsatser, der hjælper de udsatte familier i at varetage forældrerollen, men Det Nationale
Forskningscenter for Velfærd har lavet en systematisk oversigt omfattende evidensbaseret forskning fra
hele verden om praksis i indsatser rettet mod sårbare og udsatte 0-3 årige småbørn og deres forældre,
herunder gravide (Oldrup & Vitus 2011). Litteratursøgningen i relevante databaser samt gennemlæsning
resulterede i udvælgelse af 81 forskningsartikler, og dette førte til identificering af en række risikofaktorer:
misbrug, vanrøgt, vold, psykisk sygdom, mental retardering og tidligt forældreskab. Det drejer sig om familier med få psykiske ressourcer og dårlige materielle vilkår (Oldrup & Vitus 2011: 51). Det er karakteristisk,
at kombinerede problembilleder, hvor to eller flere risikofaktorer er til stede, forøger den samlede risiko i
familien med mere end summen af de enkelte faktorer (Werner & Smith 1989).
Der eksisterer dansk forskning om socialpædagogisk arbejde med socialt udsatte familier med spæd- og
småbørn. Bryderup & Trentel (2013) har undersøgt arbejdet på fem danske familiedøgninstitutioner. Undersøgelsen viser, at forældrene selv ønsker at få uddannelse og blive selvforsørgende, og de har de
samme ønsker for deres børn. Da også mange andre undersøgelser viser, at dette ønske er væsentligt for
de unge, og at tidlig indsats giver bedst resultater også på dette parameter, kunne det være vigtigt at få
klarlagt muligheden for en endnu tidligere indsats for disse familier end den, der finder sted efter barnets
fødsel – nemlig så tidligt som muligt i graviditeten og frem (Bryderup & Trentel 2013).
Det her beskrevne projekt har til hensigt at gå i dialog med de særligt socialt udsatte gravide selv og afdække, hvordan de bedst muligt kommes i møde og får størst mulig nytte af den socialfaglige indsats i
graviditeten og de første år som familie. Erfaringer fra ovenstående forskning peger på, at netop manglende inddragelse af kvindernes/familiernes egne opfattelser af deres behov for støtte fører til uhensigtsmæssige relationer til udførerne af den socialfaglige indsats. På baggrund af erfaringerne om, at udsatte
gravide netop under graviditeten er motiverede for forandring, og at deres stemme sjældent inddrages i
selve behandlingen, er det projektets mål at anvende dette window of opportunity til at udvikle metoder
til at hjælpe udsatte gravide til at udvikle sig, uddanne sig og opnå et liv som selvforsørgende og at blive
gode forbilleder for deres børn, som forældrene netop selv ønsker.

3.1 Målgruppe
Familieambulatoriernes målgruppe har som regel betydelige problemer på mange områder, eksempelvis
afhængighed af alkohol, rusmidler eller medicin, belastet opvækst med omsorgssvigt, psykisk sygdom eller rusmiddelafhængige forældre, mishandling, mangelfuld skolegang, anbringelse uden for hjemmet etc.
(Sundhedsstyrelsen 2010), hvilket udgør alvorlige risikofaktorer for det ufødte barn såvel sundhedsmæssigt som socialt. Da et skadeligt rusmiddelforbrug meget ofte er en del af det enkelte menneskes problemkompleks, har projektet valgt at tage udgangspunkt i ovennævnte delgruppe af Familieambulatoriets
målgruppe med en formodning om, at disse kvinder/familier i langt de fleste tilfælde repræsenterer de
særligt socialt udsatte. Familieambulatoriets afdeling på Herning Sygehus, som projektet samarbejder
med, har årligt omkring 100 familier i behandling.
Projektets målgruppe omfatter dermed hovedparten af de borgere, som Familieambulatoriet i Region
Midtjylland varetager social- og sundhedsfaglig omsorg for, nemlig


Gravide med risikoforbrug af alkohol, rusmidler eller afhængighedsskabende medicin

Leder af Familieambulatoriet i Region Midtjylland, jordemoder Sanne Ravnsbæk, giver udtryk for, at den
vinkel, som forskningsprojektet undersøger og udvikler, vil kunne styrke det forebyggende sociale arbejde.
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Detaljeret beskrivelse af projekt

4.1 Projektdesign
I henhold til et fokus på brugerperspektivet er der behov for kvalitative metoder. Der efterspørges en viden
om de holdninger, erfaringer, meninger og behov, som de særligt socialt udsatte kvinder har og oplever.
For at få denne viden er det nødvendigt, at de selv får mulighed for at formulere sig fremfor at svare på
standardiserede spørgsmål. En kvantitativt anlagt spørgeskemaundersøgelse eller en bearbejdning af register- eller statistikdata vil vanskelig- eller umuliggøre indfangningen af kvindernes personlige og specifikke viden.
Dette medfører, at dataindsamlingen i projektets forskningsdel skal omfatte semistrukturerede interviews
med kvinder i målgruppen. Disse vil blive udført som enkeltinterviews på et af informanten valgt sted, enten i hendes hjem, i familieambulatoriets eller på et for kvinden ’neutralt’ sted. Det vurderes, at der skal
udføres ca. 20 kvalitative interviews med socialt udsatte kvinder, som er gravide eller som har født inden
for de seneste 0-6 måneder. De kvalitative interviews forventes gennemført i 2017.
Den primære dataindsamling bland udsatte gravide suppleres med fokusgruppeinterview med fagprofessionelle fra social- og sundhedssektoren. Familieambulatoriet i Herning og Holstebro Kommune definerer i
samarbejde med projektledelsen hvilke faggrupper, der skal indgå i fokusgruppeinterviewene. De faggrupper, som projektet tager udgangspunkt i som partnere i det tværprofessionelle samarbejde, er fortrinsvis
læger (obstetrikere, praktiserende læger mv.), jordemødre, sundhedsplejersker, psykologer, socialrådgivere,
pædagoger og terapeuter.
I tillæg til den kvalitative dataindsamling blandt fagprofessionelle gennemføres en kvantitativ indsamling,
der har til hensigt at dokumentere udviklingen i samarbejdet mellem udsatte gravide og fagprofessionelle.
Der gennemføres en spørgeskemaundersøgelse om opfattelsen af samarbejdet ved projektet opstart og
igen ved afslutningen.
I forlængelse af vidensindsamlingen og sideløbende hermed udvikles der metoder for det tværgående
samarbejde om og med målgruppen i et tæt samarbejde med medarbejdere på Familieambulatoriet og i
Holstebro kommune.
Der findes således allerede forskellige metoder til arbejdet med målgruppen, men der findes ikke en samlet oversigt over metoder, der indeholder klare beskrivelser af indsatser, metoder og forventede resultater
af indsatsen. Metodeudviklingen indledes derfor med en afdækning af, hvilke metoder og tilgange til målgruppen, der allerede anvendes i regi af Familieambulatoriet og i Holstebro kommune. Det afstemmes ligeledes med fagpersonalet, at de indsamlede data fra brugerne er i overensstemmelse med de professionelles oplevelser. På baggrund heraf udvikles metoderne. I metodeudviklingen indgår en mindre pilotafprøvning i Familieambulatoriet og i Holstebro kommune, hvorefter metoderne tilpasses og justeres.
Herefter bliver disse metoder afprøvet i praksis på Familieambulatoriets afdeling i Herning samt i Holstebro kommune. For at klæde de professionelle på til at kunne arbejde med metoderne, kompetenceudvikles
24 professionelle fra de to organisationer i metoderne. Der udarbejdes ligeledes et metodekatalog som
udgangspunkt for at arbejde med metoderne. Kataloget vil omfatte flere aspekter af den sociale indsats i
graviditeten. Nedenstående er eksempler på indsatsområder, som eksisterende forskning peger på er aktuelle, men andre områder kan – ifølge det indledende forskningsarbejdes fokus på brugerperspektivet –
blive aktuelle i projektets løbetid.


Netværksarbejde – inddragelse og opdyrkning af kvindens/familiens netværk



Styrkelse af familiedynamik og parforhold, hvor dette er en udfordring



Afklaring af den enkeltes særlige situation og udvikling af en individualiseret indsats i forhold til
udfordringer i forbindelse med at opretholde en værdig dagligdag
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Uddannelses- og jobmæssig afklaring med kompetenceudvikling og selvforsørgelse som mål,
hvor dette ikke er til stede

Metodebeskrivelserne justeres løbende, og efter en endelig justering heraf implementeres de i praksis i
Familieambulatoriet i Region Midtjylland samt i Holstebro Kommune og formidles på konferencer for fagfolk samt i bogform. Det er hensigten at udvikle metodebeskrivelser, der på sigt vil kunne anvendes på alle
familieambulatorier og i alle landets kommuner.
Der dannes en tværregional projektgruppe med henblik på sparring, erfaringsudveksling og fælles udviklingsperspektiv i samarbejde med Familieambulatoriet på Odense Universitets Hospital (OUH) v. overlæge
Inge Olga Ibsen. OUH arbejder med projektet ”Udsatte familiers bæredygtighed – fra den spæde start”
med samme målgruppe som nærværende projekt, men med fokus på opsporing af rusmiddelforbrug samt
organisering, hvor dette projekt har fokus på brugerperspektiv og relationer.
Se vedlagte tidsplan (bilag 2).

5

Projektets resultater

5.1 Resultater
Projektet forventer - på baggrund af indledende forskning, metodeudvikling, afprøvning af metoder og den
endelig justering af disse - at generere resultater, som kan bidrage til at optimere det forebyggende arbejde med særligt socialt udsatte gravide. Dette gøres ved at give de fagprofessionelle metoder, indsigt
og kompetencer til at opnå et så frugtbart samarbejde med målgruppen som muligt - så tidligt i familiens
liv som muligt. Der sættes med projektet især fokus på at optimere overgangen fra Familieambulatoriet til
indsatsen for familierne i den kommunale forvaltning efter fødslen, og på at fastholde de gode relationer
mellem familier og socialarbejdere i barnets opvækst.
Projektets primære målgruppe er de særligt socialt udsatte gravide og de ufødte og nyfødte børn. De faggrupper, som vil kunne drage nytte af projektets resultater, er læger, jordemødre, sundhedsplejersker, psykologer, socialrådgivere, pædagoger og terapeuter, der arbejder med målgruppen. Metoderne vil kunne
bruges i såvel den primære som den sekundære sundhedssektor og i den kommunale og den regionale
sektor for socialt arbejde.
Ved projektperiodens udløb foreligger konkrete metodeanvisninger for praksis, som umiddelbart kan implementeres i det sociale arbejde med målgruppen:
 Særlige anbefalinger for kommunikationsmåder og –veje med målgruppen
 Teoretisk baseret tilgange, som professionelle med fordel kan anvende som baggrund for relationsopbygning med målgruppen
 Manual for konkrete praktiske metoder
 En bog, i hvilken ovenstående tre komponenter præsenteres samlet

5.2 Succeskriterier
Projektets afgørende succeskriterium er, at der kan påvises klar kvalitetsforbedring af samarbejdet mellem de fagprofessionelle og de udsatte gravide. Projektets succes måles primært ved afslutningen, og der
gennemføres en statusvurdering halvvejs igennem projektperioden.
Ved opstart af projektet og inden metodeafprøvningens start (2018) gøres status på omfang og kvalitet af
samarbejde med de særligt socialt udsatte gravide. Sidst på foråret 2019 gøres en tilsvarende status igen.
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Den afsluttende status består af en sammenlignende analyse af de kvantitative data indsamlet blandt
fagprofessionelle ved start og afslutning af projektet, samt en kvalitativ måling bestående af interviews
med brugerne. De kvalitative data vil primært bestå af de udsatte gravide, der deltog i opstarten af projektet. I tillæg til dette vil der gennemføres interview med nybagt mødre, der har modtaget hjælp fra kommune og familieambulatorium i henhold til de udviklede metoder.
Et vigtigt succeskriterium vil være, at udsatte gravide får den hjælp og støtte, de har brug for. De udviklede metoder skal således gøre det muligt for de fagprofessionelle at udnytte gravide kvinders aktive ønske om at forbedre og forandre deres liv og gøre dem i stand til at blive gode forældre. Måling af dette succeskriterium vil fx kunne ske gennem undersøgelse af de fødte børns udvikling, mødrenes uddannelseseller beskæftigelsesniveau og lignende statistiske data. Indsamling af denne type data er dog ikke muligt i
projektperiodens levetid.
Et yderligere succeskriterium er, at de udviklede metoder vil blive taget i anvendelse af kommuner og ambulatorier i hele Danmark. Dette succeskriterium forventes ikke at kunne dokumenteres i projektets levetid, men det forventes, at en række kommuner og ambulatorier vil være bekendte med projektet og dets
metoder på baggrund af oplæg og skriftlig formidling om projektet.

5.3 Evaluering
Projektet evalueres som skrevet ovenfor under punkt 5.2, Succeskriterier.

6

Formidling

Med projektets mål om at udvikle konkrete metoder til tværfaglige indsatser for særligt socialt udsatte
gravide er formidlingen rettet mod professionelle, som arbejder med denne målgruppe.
Formilingsaktiviteter:
Forår 2018:
Midtvejskonference for fagprofessionelle i samarbejdet (Holstebro kommune og Familieambulatoriet i Region Midtjylland) med præsentation af de indledende forskningsresultater samt mulige metoder, som den
indsamlede viden lægger op til. I denne konference deltager endvidere projektmedarbejdere og samarbejdspartnere fra Odense-projektet ”Udsatte familiers bæredygtighed – fra den spæde start”.
Der udarbejdes artikler til fagbladene ”Socialrådgiveren”, ”Tidsskrift for jordemødre” og ”Socialpædagogen”.
Efterår 2018:
Der udarbejdes skriftligt materiale til fagprofessionelle med metodeanvisninger med henblik på afprøvning heraf i praksis. Endvidere påbegyndes arbejdet med en metodebog, som bliver den endelige afrapportering af projektet.
Forår 2019:
Den endelig afrapportering af projektet gennemføres i en bog, der præsenteres på en konference, der arrangeres i samarbejde med OUH.
Der udarbejdes en artikel til det dansksprogede tidsskrift for socialt arbejde ”Uden for nummer’. Dette sker
med henblik på at sprede erfaringerne og resultaterne til forskere, praktikere og beslutningstagere inden
for det sociale område i Danmark.
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7

Styring og organisering af opgaven

Projektleder på projektet er lektor, ph.d. Grit Niklasson. Grit har ansvaret for den daglige ledelse af projektet og for projektets fremdrift. Grit er ligeledes udfører på en stor del af projektets aktiviteter og koordinerer aktiviteter med Familieambulatoriet og Holstebro Kommune.
Lene Mosegaard Søbjerg er økonomisk og overordnet ansvarlig for projektet. Lene er forsknings- og udviklingsleder i VIA Samfund og Socialt Arbejde, Center for forsknings og udvikling.
Projektet integreres i VIA Samfund og Socialt Arbejde, der et forsknings- og udviklingscenter under VIA
University College. Som en del af VIA Samfund og Socialt Arbejde deltager projektmedarbejderne i faglig
sparring og udvikling, hvilket vil bidrage til at kvalificere projektet og sikre målopfyldelse.
Familieambulatoriet i Herning og Holstebro Kommune deltager som praksispartnere.
Desuden etableres en følgegruppe med deltagelse af:
Forskningsleder af Familieambulatorierne, Region Midtjylland
En leder fra socialforvaltningen samt en leder fra Børn og Unge forvaltningen, Holstebro Kommune
Overlæge Inge Olga Ibsen, Familieambulatoriet, OUH, Region Syddanmark

8

Ansøgers bemanding af projektet

Bemandingen af projektet udgør:
Projektleder: Grit Niklasson, lektor ph.d.
Overordnede ansvarlig for projektet: Lene Mosegaard Søbjerg, forsknings- og udviklingsleder
Projektmedarbejder: Lillian Sølvsten, adjunkt, Cand. Jur.
Tilhørende cv findes i bilag.
Derudover deltager fagprofessionelle fra Familieambulatoriet i Region Midt og Holstebro Kommune

9

Referencer

Bryderup, I. & Trentel, M. Q. (2013): Tidlig indsats - socialpædagogisk arbejde på familiedøgninstitutioner. Klim, Aarhus.
Christensen, E. & Jørgensen, P. S. (2008): Hvad er omsorgssvigt – og hvor mange børn handler det om? I
Vera nr. 42.
Dencik, L., Jørgensen, P. S. og Sommer, D. (2008): Familie og børn i en opbrudstid. Hans Reitzels Forlag,
København.
Niss, N. K. et al. (2015): Barrierer for tidlig opsporing af alkoholproblemer i børnefamilier. SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, København.
Oldrup, H.H. & Vitus, K. (2011): Indsatser over for udsatte 0-3-årige og deres forældre. SFI Det Nationale
Forskningscenter for Velfærd, København.
Sievertsen, H. H. & de Montgomery, C. J. (2015): Børn i lavindkomstfamilier. SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, København.
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Bilag 1 Budget

Lønomkostninger
Øvrige omkostninger
I alt ekskl. moms

3.215.050
124.705
3.339.755

Medfinansiering Holstebro kommune
Medfinansiering Familieambulatoriet
I alt medfinansiering

189.000
204.750
393.750
2.946.005

Ansøgt beløb ekskl. moms

Lønomkostniger

0

90

0

0

0

0

Bearbejdelse af interviews

0

20

0

0

0

0

Fokusgruppeintreview, 2 stk
Dataanalyse
Kontakt til informanter
Statusmøder med professionelle
Nyhedsbrev til samarbedspartnere/ orientering til medarbejde
Kørsel brugerinterviews
Kørsel fokusgruppeinterview
Kørsel statusmøder professionelle
I alt
Metodeudvikling
Afdækning af anvendte metoder
Afstemning af data med fagpersonale
Metodeudvikling
Interviews m brugere, 10 stk
Bearbejdelse af interviews
Dataanalyse
Pilotafprøvning og tilretning
Kørsel brugerinterviews
Kørsel metodeudvikling og afprøvning
I alt
Afprøvning
Kompetenceudvikling af professionelle 2 dage, 24 personer
Afprøvning af metoder, 100 brugere
Møder m. praksis
Løbende tilretning og udvling
Endelig justering af metoder
Kørsel kompetenceudvikling
Kørsel praksismøder
I alt
Evaluering
Baseline fagpersonale, survey
Slutevaluering brugere, interview
Slutevaluering, survey
I alt
Formidling
Udarbejdelse af metodebog
artikler
Midtvejskonference m. OUH
Afslutningskonference m. OUH
Midtvejskonference, forplejning
Afslutningskonference i Odense
Metodebog, tryk og opsætning
I alt
Projektledelse og administration
Projektledelse
Administration
Controlling
I alt

0
0
0
0
0

32
250
50
80
156

0
0
20
160
0

0
0
20
160
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

I alt timer

Projektmedarbejder VIA

Projektansvarlig
Medarbejderkategorier
Projektansvarlig
Projektmedarbejder VIA
Projektmedarbejder Familieambulatoriet
Projektmedarbejder Holstebro
Administration
Studentermedhjælp

360

5.891

3.215.050

0

90

67.500

80

100

31.000

32
250
90
400
156

24.000
187.500
51.500
172.000
117.000

393.750

0

678

180

180

0

0

80

1118

650.500

‐

0
0
0
0
0
0
0

150
40
300
90
20
100
50

0
16
150
0
0
0
50

0
16
150
0
0
0
50

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
80
0
0

150
72
600
90
100
100
150

112.500
41.200
330.000
67.500
31.000
75.000
72.500

35.000

0

750

216

216

0

0

80

1.262

729.700

0
0
0
0
0

46
0
100
100
100

168
375
80
0
0

168
250
80
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

382
625
260
100
100

152.100
218.750
131.000
75.000
75.000

124.705

2800
560
2800

3,63
3,63
3,63
I alt

10.164
2.033
10.164
22.361

2800
1400

3,63
3,63

10.164
5.082
15.246

3,63
3,63
I alt

1.016
5.082
6.098

I alt

‐

200
200
50
I alt

20.000
11.000
50.000
81.000

I alt

‐

35.000

I alt

218.750

280
1400
0

346

623

498

0

0

0

1467

651.850

0
0
0
0

70
150
70
290

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
200
0
200

70
350
70
490

52.500
152.500
52.500
257.500

‐

0
0
0
0

600
100
39
65

0
0
60
100

0
0
90
150

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

600
100
189
315

450.000
75.000
81.750
136.250

‐
‐
52.500
87.500

218.750

100
55
1000
0

804

160

240

0

0

0

1204

743.000

150
0
0
150

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
100
100
200

0
0
0
0

0
0
0
0

150
100
100
350

112.500
35.000
35.000
182.500

Timepris Antal
750
150
750 2.868
350 1.179
350 1.134
350
200
200
360
I alt
5.891

I alt kroner

‐

Pris pr. enhed

200

Antal

1.134

Øvrige omkostninger

Finansieres af praksis

1.179

I alt Kroner

2.868

I alt

Studentermedhjælp

0

150

Dataindsamling og udvikling
Interviews m brugere, 10 stk

Projektmedarbejder Familiea

Administration

I alt kroner

Projektmedarbejder Holstebr

Antal timer

140.000
‐
‐
‐
‐

Bilag 2. Tidsplan

Det gode samarbejde med særligt udsatte gravide og
småbørnsfamilier

2017

Aktivitet

1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv 1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv 1. kv. 2. kv.

Projektopstart
Dataindsamling
Databearbejdning
Metodeudvikling
Pilotafprøvning
Tilretning af metode
Kompetenceudvikling af personale, 24 pers.
Afprøvning af metode, 100 brugere
Endelig justering af metode
Status på kvalitet af samarbejde m. de gravide
Evaluering
Udarbejdelse af metodebog
Artikelskrivning
Midtvejskonference
Afslutningskonference
Afrapportering af fremdrift til A.P. Møller Fonden
Projektledelse

2018

2019

Bilag A.1

LENE MOSEGAARD SØBJERG
Forsknings- og udviklingsleder

PROFIL
Lene er cand.scient.pol. og ph.d. og forsknings- og udviklingsleder i VIA
Samfund og Socialt Arbejde ved VIA University College i Aarhus. Lene forsker inden for det socialfaglige område med en lang række forskellige
projekter. Lene har lang erfaring med projektarbejde og gennemførsel af
komplekse evalueringer, analyser og forskningsprojekter, der involverer
udsatte borgere og forskellige offentlige og private aktører.

ANSÆTTELSER
2013 –
2011 – 2013
2012 – 2016
2010 – 2016
2007 – 2011
2009
2006 – 2007
2007
2002 – 2007

KONTAKTINFORMATION
Lene Mosegaard Søbjerg
lmos@via.dk
+45 8755 1751
VIA University College
Ceresbyen 24, B3.05
8000 Aarhus C

Forsknings- og udviklingsleder, VIA Samfund og Socialt Arbejde, VIA University College, Aarhus
Forsker, CFK – Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland
Ekstern lektor, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
Ekstern lektor, Professionshøjskolen Metropol, København
Konsulent, Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland
Researcher på det britiske forskningsprojekt, ”Legitimising the discourse of radicalisation”
ledet af Andrew Hoskins, University of Warwick
Ekstern lektor, Forsvarsakademiet, København
Ekstern lektor, Læreruddannelsen, University College Lillebælt
Ph.d.-stipendiat, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet.

UDDANNELSE OG KURSER
2016
2007
2002

Research Management Course, CBS, Copenhagen
Ph.d., Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
Cand.Scient.Pol., Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet.

UDVALGTE PROJEKT REFERENCER
2014 – 2016
Erasmus+ HEI Inter-Professional module – co-created by marginalized youth, practitioners and students
(HIP)
Projektet havde, gennem deltagelse af fem EU-lande, der gennem inddragelse af praktikere, marginaliserede unge og studerende, til formål at undersøge samskabelse og udvikle undervisningsmateriale til socialrådgiver- og pædagoguddannelser på tværs af Europa. Se: hip.via.dk. Budget 450.000 euro.
Lene er overordnet projektleder og ansvarlig for projektet.
2014 – 2015
Socialhistorisk projekt, del 2 & 3.
Projektet gik ud på at formidle viden om anbragte i Danmark i perioden 1945-1980 til skoleelever og studerende gennem undervisningsmateriale og en hjemmeside (www.forsorgsliv.dk) Finansieret af Socialstyrelsen. Budget 789.000 kr.

Lene var projektleder på Socialhistorisk projekt, der involverede 5 medarbejdere i VIA.
2013
Medicinsk TeknologiVurdering (MTV) af søvnapnø
CFK – Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland
Udarbejdelse af MTV om effekten af behandling af søvnapnø. Lene var projektmedarbejder.
2011-2013
Teletolkning
CFK – Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland
Evaluering af projekt om indførelse af teletolkning på danske hospitaler. Lene var projektleder på projektet.
2010-2013
Evaluering af gruppebehandling af seksuelt krænkede børn og unge
CFK – Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland
Projektet evaluerede et forsøgsprojekt, hvor der tre steder i Danmark blev gennemført gruppebehandling
af seksuelt krænkede børn og unge. Lene var projektmedarbejder og projektleder på projektet.

PUBLIKATIONER
Søbjerg, Lene Mosegaard (2016) I barnets tarv, Socialrådgiveren, 3: 24-25
Søbjerg, Lene Mosegaard (red.) (2016) Systematik i socialt arbejde: Håndbog med undervisningsmateriale og opgaver til socialrådgiveruddannelsen
Søbjerg, Lene Mosegaard (2015) Anbragt uden for hjemmet i det 20. århundrede (Systime, Aarhus)
Thams, Alice Fredsgaard & Søbjerg, Lene Mosegaard (2015) Rammer for Børnehuse bidrager til fragmenteret psykologisk hjælp til krænkede børn, P – Psykologernes Fagmagasin,
Søbjerg, Lene Mosegaard & Søren Lund Jensen (2014) Udviklingen i kriminalitet for børn og unge anbragt på den sikrede institution Sølager i perioden 1986-2006 (www.jm.dk)
Løvschall C, Søbjerg LM, Pedersen MH, Nørregaard O, Prætorius C, Hilberg O, Jennum P,
Tipsmark LS, Pedersen TV, Nielsen CP (2013) Medicinsk teknologivurdering af obstruktiv
søvnapnø (CFK – Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Aarhus)
Søbjerg Lene Mosegaard, Stina Lou, Gitte Valentin & Kirstine Brask Brandt (2013) Evaluering
af Teletolkeprojektet - Implementering af et telemedicinsk redskab på danske hospitaler (CFK
– Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Aarhus)
Greve, Morten, Simon Østergaard Møller & Lene Mosegaard Søbjerg (2012) Forebyggelse af
kriminalitet blandt børn og unge - en videns- og erfaringsopsamling (Socialstyrelsen – VISO &
CFK – Folkesundhed og Kvalitetsudvikling)
Balleby, Marianne & Lene Mosegaard Søbjerg (2012) Samarbejdet om de svageste borgere i
Odsherred Kommune - Anbefalinger vedrørende Åben Dialog og en kommunal
tovholderfunktion (CFK – Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Aarhus)
Balleby, Marianne & Lene Mosegaard Søbjerg (2012) Åben Dialog i Odsherred (CFK –
Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Aarhus)
Søbjerg, Lene Mosegaard & Marianne Balleby (2012) Et samtidigt ansvar – Evalueringsrapport
(CFK – Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Aarhus)
Søbjerg, Lene Mosegaard (2010) Sammenhængende forløb for ungdomssanktionsdømte med
anbringelse på den sikrede institution Grenen (Center for Kvalitetsudvikling, Aarhus)
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Møller, Simon Østergaard & Lene Mosegaard Søbjerg (2009) Rapport for Det Sociale
Indikatorprogram for sikrede institutioner - et pilotstudie (Center for Kvalitetsudvikling,
Aarhus)
Axelsen, Mette Gubi & Lene Mosegaard Søbjerg (2009) "Hvad virker for hvem? Dokumentation
i praksis". Uden for Nummer, 10, 19: 18-27
Søbjerg, LM (2008) Unge og forældre om de sikrede institutioner. Landsdækkende
undersøgelse på de sikrede institutioner for unge. (Danske Regioner og Center for
Kvalitetsudvikling, København)
Søbjerg, Lene Mosegaard (2007) UN Trusteeships. A Tool of Order and Solidarity in
Contemporary International Society. Ph.D.-thesis (Institut for Statskundskab, Aarhus)
Søbjerg, Lene Mosegaard (2007), “Trusteeship and the conception of freedom”, Review of
International Studies, 33: 475-488.
Søbjerg, Lene Mosegaard (2006), “Peacebuilding Commission”, Peace Magazine, Oct-Dec.
2006, XXII, 4: 14-15
Søbjerg, Lene Mosegaard (2006), The Kosovo experiment: peacebuilding through an
international trusteeship, 57-75 in T. B. Knudsen & C. B. Laustsen (eds.) Kosovo between
War and Peace, (Routledge, New York)
Søbjerg, Lene Mosegaard (2006), “Peacebuilding. Review of ‘International Governance of WarTorn Territories. Rule and Reconstruction’ by Richard Caplan”, International Peacekeeping,
13, 2, 290–292,
Søbjerg, Lene Mosegaard (2005), “The Solidarity of Intervention”, 87-92 in Report of FAU
Conference 2005, The Reconstruction of Post-Conflict Societies – Challenges and Possibilities.
March 2-4 2005, Grenaa, Denmark, (The Association of Development Researchers in Denmark,
Copenhagen)
Søbjerg, Lene Mosegaard (2005), ”FN Protektorater”, Militært Tidsskrift, 134, 3: 398416
Søbjerg, Lene Mosegaard (2004), “Protektorat og nationsbygning i Kosovo”, Tidsskriftet
Politik, 7, 2: 24-32
Mosegaard, Lene (2003), “Kosovo – Fra undertrykt minoritet til internationalt protektorat”,
Nordisk Østforum, 17, 2: 193-209
Mosegaard, Lene (2003), “Anmeldelse af Bertil Dunér, The Global Human Rights Regime,
Lund: Studentlitteratur, 2003”, Politica, 35, 4: 473-475
Under udgivelse
Søbjerg, Lene Mosegaard (2017) “Establishment of Barnahus in Denmark. Dilemmas for child welfare case
workers” in Bakketeig, Johannsson & Steffansen, Barnahus in the Nordic Countries, Palgrave
Søbjerg, Lene Mosegaard & Thams, Alice Fredsgaard (2016) “Adapting a model of response to child abuse
to the conditions in the circumpolar north” in International Journal of Circumpolar Health Research
Søbjerg, Lene Mosegaard (2016) “Making formerly placed persons visible. Teaching the history of placed
persons in Denmark in the 20th Century” in European Journal of Social Education
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Bilag A.2

GRIT NIKLASSON
Lektor

PROFIL
Grit har i over 30 år arbejdet med socialt udsatte gravide og småbørnsfamilier både som jordemoder, pædagog og socialrådgiver. Hun har desuden en
kandidat i socialt arbejde og en Ph.d. fra Aalborg Universitet, hvormed hun
har et bredt kendskab til feltet både teoretisk og praktisk. Samtidig har Grit
i sit virke som forfatter og redaktør af lærebøger formidlet viden om baggrunde og problematikker, der knytter sig til sundhed og social udsathed.

ANSÆTTELSER

KONTAKTINFORMATION
Grit Niklasson
grni@via.dk
+45 87553384
VIA University College
Gl. Struervej 1
7500 Holstebro

2016 –
Lektor på VIA Socialrådgiveruddannelsen i Holstebro
2015 – 2016 Ekstern lektor og videnskabelig assistent på Aalborg Universitet, Institut for Sociologi og
Socialt Arbejde
2014 – 2016 Adjunkt på Syddansk Universitet, Klinisk Institut, Den jordemodervidenskabelige Kandidatuddannelse
2012
Visiting scholar, Department of Social Science, Health and Medicine, King’s College, London
2009 – 2014 Lektor på University College Nordjylland, Jordemoderuddannelsen
2007 – 2009 Selvstændig konsulent, hovedsageligt med opgaver for Jammerbugt kommunes familieafdeling, undervisning samt redaktionelt arbejde
2005 – 2007 Adjunkt på University College Nordjylland, Jordemoderuddannelsen
2004 – 2005 Socialfaglig konsulent på RevaCenter Nord, Viborg Amt
2003 – 2004 Afdelingsleder i Familieafdelingen, Brovst kommune
2001 – 2003 Socialrådgiver i Familieafdelingen, Fjerritslev kommune
2000 – 2001 Socialrådgiver på Aalborg Sygehus
1984 – 1997 Jordemoder på Thisted Sygehus og ved Nordjyllands Jordemodervæsen, heraf to år leder af
Farsø Jordemodercenter.

UDDANNELSE OG KURSER
2014 – 2015
2011 – 2014
2008 – 2010
2001 – 2003
1997 – 2000
1980 – 1984

Universitetspædagogikum, Syddansk Universitet
Ph.d. i sociologi, Aalborg Universitet
Professionsbachelor som pædagog, VIA University College
Cand. soc. i socialt arbejde, Aalborg Universitet
Socialrådgiver, Aalborg Universitet
Jordemoder, Danmarks Jordemoderskole

PERSONLIGE REFERENCER
2015 - 2016
“Borgerens inklusion i lokale fællesskaber”
Region Sjælland
Grits rolle i projektet er, at hun er ansat til analyse af data og rapportskrivning på forskningsprojektet, som
er et samarbejde mellem Aalborg Universitet og Region Sjælland.

2012 –
Medlem af SSHM-associates Network
Department of Social Science, Health and Medicine, King’s College London.
2011 –
Medlem af forskningsnetværket CASTOR - Center for Sociologiske Analyser af Sociale Transformationer
Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet.

PUBLIKATIONER
Artikler:
Niklasson, G. (2014): Når det normale bliver det gode: normalitet, normativitet og graviditet. Dansk Sociologi nr. 2/25. årg. 2014
Niklasson, G. (2014): Teknologi skaber tryghed – og bekymring. Tidsskrift for Jordemødre/Fagligt Indstik
nr. 5/årg. 124 2014
Niklasson, G. (2006): Projekt Klar-til-Barn. Tidsskrift for Jordemødre nr. 3/2006
Bogkapitel:
Niklasson, G. (2010): Kost – mad – næring. I Niklasson, G. (red.): Den sunde krop i bevægelse. Frydenlund,
København.
Bøger:
Breumlund, A., Hansen, I. B. & Niklasson, G. (2016): Borgernes inklusion i lokale fællesskaber. En undersøgelse af tre sociale tilbud i Region Sjælland. Aalborg Universitetsforlag, Aalborg.
Niklasson, G. (2015): Graviditet og risiko. Samfundslitteratur, Frederiksberg.
Niklasson, G. (2008): Da fødsler var en naturlig ting. Frydenlund, København.
Niklasson, G. (2007): Kærlig hilsen fra jordemoderen. Frydenlund, København.
Niklasson, G. (1996): Håndbog for førstegangsgravide. Aschehoug, København.
Redaktion:
Niklasson. G. (red.) (2013): Sundhed, menneske og samfund, Samfundslitteratur, Frederiksberg (lærebog i
sociologi, antropologi og samfundsvidenskab til sundhedsuddannelser på bachelorniveau).
Niklasson. G. (red.) (2010): Den sunde krop i bevægelse, Frydenlund, København (lærebog til pædagoguddannelsen linjefag ’Sundhed, krop og bevægelse’).
Niklasson. G. (red.) (2007): Social indsigt for pædagoger, Frydenlund, København (lærebog for pædagogstuderende i sociologiske og samfundsvidenskabelige emner).
Niklasson. G. (red.) (2006): Samfund og kultur i sundhedsarbejdet, Frydenlund, København (lærebog i sociologiske, antropologiske og samfundsvidenskabelige fag for studerende på sundhedsbacheloruddannelser: radiograf, sygeplejerske, ergoterapeut, fysioterapeut og jordemoder).
Niklasson. G. (red.) (2005): Sundhedsfag for pædagoger, Frydenlund, København (lærebog for pædagogstuderende i faget ’sundhedsfag’).
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Niklasson. G. (red.) (2002): Socialfag for pædagoger, Frydenlund, København (lærebog for pædagogstuderende i faget ’socialfag’).

KONFERENCEPRÆSENTATIONER M.V.
2015: Tværfagligt Obstetrisk Forum (inviteret): Risikoopfattelse – læg og lærd.
2014: Jordemoderforeningens Jubilæumskonference (inviteret): Uddannelse til dialog og relationer.
2013: Jordemoderforeningens årsmøde (inviteret): Jordemoder – hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide?
2013: Nordic Midwifery Congress, Oslo, Norway: The Formation (‘Bildung’) of Pregnancy.
2013: Body, Public Health and Social Theory Conference, Copenhagen Business School, Denmark: Normality, normativity and pregnancy.
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