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1. Om undersøgelsen og baggrund

VISO - den nationale VIdens og Specialrådgivnings Organisation (Socialstyrelsen) ønskede at få 

undersøgt, hvad målgruppens sammensatte kompleksitet betyder for borgeren såvel som for de 

tilgange og forståelser, som de fagprofessionelle anvender i arbejdet med målgruppen, og afdække 

viden om tilgange, metoder og redskaber til udredning af målgruppen. 

Stort behov for praksisnær viden blandt fagprofessionelle på det sociale område, som arbejder med 

målgruppen. 

Gennem viden fra undersøgelsen som input til praksis, er målet med undersøgelsen at bidrage til: 

• at styrke det socialfaglige grundlag, samt tilrettelæggelsen af indsatser, som matcher borgerens 

ressourcer, situation og udfordringer. 

• på sigt at forbedre borgernes trivsel

Undersøgelsen er finansieret af VISO.



VISO

1. Formålet med VISO er at bistå kommuner, regionale og private tilbud med vejledende 

rådgivning, og udredning, i de mest specialiserede og komplicerede sager på det sociale 

område og specialundervisningsområdet.

2. VISO har et landsdækkende leverandørnetværk, bestående af specialister med forskellige 

faglige professioner 

3. VISO er gratis at anvende.

Enkeltforløb: Rådgivning om/til enkelte borgere og fagpersoner.

Gruppeforløb: Rådgivning til fagpersoner om en afgrænset gruppe af borgere

Socialfaglig kvalitet i sagsbehandling: Rådgivning til kommunale sagsbehandlere om 
inddragelse, faglig udredning, valg af indsats og opfølgning



Misbrugsproblemet forsvinder, når vi faciliterer de alment 
menneskelige faktorer, og det er dem, vi hele tiden overser. Så 
snakker vi hele tiden om deres misbrug, og de bliver sgu da ikke 
bedre af det. Vi skal hjælpe dem ved at undersøge dem og tage dem 
alvorligt som almindelige mennesker. Det helbredende, det er at tage 
udgangspunkt i det fælles menneskelige – det man 
forskningsmæssigt ved, skal til for en basal mental sundhed: gøre 
noget aktivt, gøre noget sammen med nogen og gøre noget 
meningsfuldt.

Fokusgruppeinterview med praktikere



Undersøgelsesspørgsmål

1. Hvordan kan målgruppen karakteriseres inden for kompleks social udsathed?

2. Hvordan kan et bedre kendskab til og forståelse for kompleksiteten lægges til grund 
for indretningen af indsatserne over for målgruppen?

3. Hvilke virksomme tilgange, metoder og redskaber kan sættes i anvendelse i forhold til 
udredningen af målgruppens behov og udfordringer?

Undersøgelsen belyser altså kompleksiteten samt betydningen af denne kompleksitet for 
fagpersoners tilgange og forståelser i sociale indsatser og identificerer mulige og virksomme 
tilgange og socialfaglige eller psykologiske metoder og redskaber til udredning af behov og 
udfordringer.

Sammenfatter læringspotentialer og opmærksomhedspunkter til videre udvikling.

.



2. Metoder og datagrundlag

Fase 1.

Forskningslitteratur om metoder og tilgange i udredning (socialfaglige eller psykologiske)

25 studier fordelt på 20 metoder, faglige tilgange og modeller samt om den relationelle 
dimension i praksis samt 21 studier af viden om målgruppen og karakteristika

Fase 2 : 

A) VISO-journaler (+ 3500 sider) om 19 borgeres (20-67 år) samlede journaler 
(’borgerforløb’) – alt fra tidligere screeninger/udredninger, sagsbehandleres udtalelser, 
journaler fra egen læge til VISOs henvisningsbrev, afsluttende notat og konklusion.

B) Fem fokusgruppe interview med 14 fagspecialister, herunder VISO-specialister:

Psykiatri, tværsektorielle tilbud, hjemløsetilbud, misbrugstilbud + enkelte VISO-specialister. 

Fase 3:

Målgruppekarakteristika (bygger på viden fra fase 1 + 2)



3. Målgruppekarakteristika: Voksne med psykiske 
vanskeligheder, misbrug og sociale problemstillinger
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1. Personer med både psykisk sygdom og stofmisbrug ofte er mere udsatte psykisk 
og socialt og har vanskeligere behandlingsforløb end personer, som kun er i 
behandling for enten psykisk sygdom eller stofmisbrug (Morisano et al., 2017).

2. Personer med både stofmisbrug og psykiske lidelser oplever i høj grad yderligere 
komplekse problematikker såsom hjemløshed, dårligt fysisk helbred, ustabile 
sociale relationer, dårlig økonomi, kriminalitet, lavt uddannelsesniveau, tidligt 
forældreskab m.m. (Benjaminsen, 2017, 2019; Johansen, 2009; Thylstrup & Hesse, 
2019)

3. Ca. 22.000 personer i DK med og uden registreret psykisk lidelse med misbrug og 
kompleksitet - udgør 0,5 % af den samlede voksne population i Danmark (18-79 år)  
og ca. 7 % af den brede gruppe af på ca. 280.000 borgere, som kan placeres inden 
for social udsathed (gr. 7 + 8 i Benjaminsen et al. 2018)

4. Andelen af mennesker med en traumehistorik er særligt høj blandt grupper inden 
for psykiatrien, stofmisbrugsbehandling og hjemløshedsområdet (Buhmann & Folke, 
2021; SAMHSA 2014)



Hvordan kan målgruppen for undersøgelsen 
karakteriseres inden for kompleks social udsathed? 
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1) Opvækst i en ressourcesvag familie med stofmisbrug og/eller psykisk sygdom hos 
én eller begge forældre 

2) Traumer som følge af seksuelle overgreb, vold og/eller omsorgssvigt – og i 
kombination med svær psykisk sygdom, vekselvirker og forværrer disse hinanden 
(Berger et al. 2021)

3) Utilpasset skolegang

4) Få eller ingen succes faglige oplevelser

5) Skole uden afgangseksamen

6) Psykiske udfordringer/lidelser – negative sociale konsekvenser

7) Tidlig debut med alkohol/rusmidler

8) Berøring med kriminalitet



4. Journalanalyse af VISO-sager 
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• I 2020 gennemførte VISO 93 udrednings- og rådgivningsforløb af gruppen ‘voksne med psykiske 
vanskeligheder, misbrug og komplekse sociale problemstillinger’.

• I kommunens anmodning om bistand fra VISO, anføres ofte et behov for en systematisk udredning.

• Borgerne er ofte ikke er systematisk udredt - VISO samler viden, indkalder borger og afholder møder (3-5 
møder i 6 mdr.)

• Flertallet har fået screeninger for stofmisbrug/afhængighed eller psykiske lidelser, fx ved udfyldelse af 
skema, screenet for ADHD i skolen, eller udredt for depression eller traumer eller diagnosticeret med 
skizofreni. 

• Screeninger som ligger forud for VISO kontaktes, følger ikke umiddelbart nogle fælles standarder og er 
ofte ufuldstændige eller usystematisk gennemført. 

• Dokumenterne som overdrages til VISO har tendens til at fokusere på borgerens problemer og 
udfordringer – og ikke på ressourcer.

• Få har fået gennemført psykiatriske screeninger – enten er de ufuldstændige eller af ældre dato.

• Illegale rusmidler og alkohol udgør ikke samme problematik for alle og er nok heller ikke altid at betragte 
som den altoverskyggende problemstilling.



Karakteristika ved borgere, som kommer i kontakt 
med VISO 

• Forskellige typer af og varigheder af stofmisbrug (hvor ”kombineret alkohol/cannabis 
misbrug” og ”kaotisk blandingsmisbrug” forekommer relativt hyppigt, men enkelte har 
meget langstrakte perioder med stofmisbrug)

• de fleste mistænkes for at have betydelige kognitive funktionsnedsættelser

• omsorgssvigt, 

• vold og krænkelser i barndommen fra primære ansvarspersoner, 

• hjemløshed, 

• symptomer på skizofreni og ADHD (og andre personligheds- og adfærdsmæssige lidelser)

• udadreagerende og grænsesøgende (eller grænsebrydende) adfærd

• depression og social isolation, 

• anbringelser uden for hjemmet og 

• normbrydende adfærd (inkl. ”upassende” seksualiserende adfærd). 



Tre ‘typer’ af viden kommer ud af VISO-forløbene
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1. Afprøver eksisterende formodninger om eksempelvis kognitiv funktionsniveau vha. 
videnskabeligt validerede metoder og fastslår og dokumenterer omfang. Ofte 
psykologiske udredninger.

2. Rykker ved/ændrer og udfordrer etablerede ”sandheder” om borgeren, fx ved at pege 
på nye sammenhænge eller finder indikationer på ukorrekte psykiatriske diagnoser.

3. Gennemfører forløb med borgere, som er så fysisk, psykisk og socialt udfordret, at 
opgaven må afbrydes og borger ikke kan deltage - metoder og nye samværsformer 
anbefales allievel gennem møder/drøftelser med borgerens netværk



og så synes jeg, at det er en ret vigtig detalje, at vi tit møder 
borgeren med en problemorienteret tilgang, ”det må være fordi, at 
du er psykisk syg, at du tager stoffer”, man skal bare huske, at de 
har jo også et socialt liv, og en stor del af det med at tage stoffer – i 
hvert fald for min borgergruppe, der får de også tilfredsstillet rigtig 
meget socialt, så man bliver nødt til også at gå derhen, hvor det 
også bliver en lille smule grænseoverskridende for mig for at forstå, 
hvad er det, det handler om – igen, det er en tung gruppe, jeg har 
med at gøre, hvis jeg havde borgere i alderen 20-25 år, så ville jeg 
gøre noget andet, men det er borgere, som ret faktisk også får noget 
identitet ved at være den, som tager bussen til staden og fordeler 
tjald på resten af botilbuddet, det giver også noget andet indhold i 
tilværelsen, det bliver jeg nødt til også at kunne – og anerkendende 
er så et helt forkert begreb. 

Fokusgruppeinterview med praktikere



Pointer fra analyse af journaler
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To typer af konklusioner i VISO-udredningerne: 

A. Konklusioner som præciserer og anviser forslag til metoder, interaktionsteknikker og tilgange til 
borgere, som forventes at tilføre vigtig struktur og støtte til borgerens hverdag.

B. Udredning af borgeren psykologiske profil, som i tillæg til tidligere udredninger. 

1. Relevant at anvende tidligere udredninger, eller gennemføre en grundig udredning.

2. VISO benytter ofte specialiserede metoder, som udreder kognitivt funktionsniveau og psykologisk profil

3. Vigtigt med fokus på borgernes sociale situation og liv i egen sociale kontekst, som supplement til de 
psykologiske eller psykiatriske udredninger

4. Overlevering + fastholde fokus på overlevering ved institutionelle skift.

5. Niveauet for udredning må tilpasses den enkelte borger, da varighed, frekvens og intensitet kan udfordre 
nogle af disse borgere. Deltagelse af tillidspersoner fx fra centre/behandlingsinstitutioner



Jeg har sgu ikke mødt nogen endnu, der ikke har et ønske om at 
have et godt liv, som ikke har et ønske om at vågne om morgenen og 

ikke være bekymret, som ikke har et ønske om at have noget, der 
mærkes meningsfuldt i deres tilværelse. Det er et kæmpe ønske, og 
jeg har ikke mødt nogen endnu, der ikke har det, det har jeg i hvert 
fald til gode. Og jeg har mødt rigtig mange mennesker, der ikke selv 

har det, der skal til for at kunne tilvejebringe det, og det man 
kommer med udefra er utilstrækkeligt, fordi vi kommer til at sætte 

ind nogle af de forkerte steder […]

(fagperson og VISO-specialist)



Hvad skal der til for at kunne gennemføre udredninger af 
målgruppen?
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1. Borgere mangler ofte udredning – ofte udgangspunktet. Derfor tidlig udredning af funktionsniveau!

2. Bedre samlet overblik over mulige tilbud for fagpersoner

3. Fysiske møder og på borgerens egne præmisser 

4. Geografisk nærhed og kendskab til hinanden understøtter forståelse (gælder såvel fagpersoner som 
borgere)

5. Etablering og brug af borgers netværk

6. Forløb tilpasset borgerens livssituation og perspektiv. Borgere passer ofte dårligt ind i ‘samfundets 
standardiserede kasser’ - indsats skal derfor tilrettelægges efter borgeren – og aldrig omvendt

7. Helhedsorienteret tilgang, perspektiv og forståelse – viden som går på tværs og samler kompleksitet

Og så til den relationelle (og særdeles vigtige) del af arbejdet i udredningen…



Jeg synes, at mange, eller nærmest næsten de fleste af dem, jeg er 
truffet på, har nogle svære vanskeligheder i forhold til hele det 
relationelle, altså er ramt i forhold til opvækst og ramt i forhold til 
tilknytning, har tilknytningsvanskeligheder, der betyder, at alt det 
med overhovedet at gå i kontakt med sig selv er læderet (red. 
nedsat). Nogen har kognitive udfordringer, nogen er gået fra at have 
personlighedsforstyrrelser til, at det folder sig ud over tid og bliver til 
egentlige psykiatriske diagnoser, som måske i virkeligheden også er 
overbelastningsdiagnoser af et meget langt liv, hvor man bare bliver 
dårligere og dårligere, og det at ramme ind i et system, som ikke er i 
gear til at tage sig af en. 

VISO-specialist



Opbygning af tillidsfulde relationer

19

- Borgers afmagt og svære erfaringer med relationer – kræver nærvær, tålmodighed og tid

- At gøre sig fortjent til tilliden’ – gradvis opbygning

- Kræver viden og kompetencer at møde borgere med udfordrende, adfærd ”i øjenhøjde” – og finde frem til 
mennesket bag’

- Hvordan borgerens ansvar og manglende motivation omtales

- Hvad borgeren finder glæde og mening ved

- Nærvær, interesse, lytte og anerkendelse af borgeren og dennes livssituation.

- Anbefalinger om nye betingelser for og måder at gribe relationsarbejdet an på.



Centrale pointer vi kan tage med fra undersøgelsen…

1. Vanskeligt – men vigtigt - at udrede og afdække behov og udfordringer 

2. Svært match mellem borgerens muligheder for at deltage og de muligheder som ‘den 

udredende part’ stiller for deltagelse – og få er ordentligt udredt.

3. Tilgange til udredning, som tager højde for denne kompleksitet, er et vigtigt grundlag for at give 

støtte og hjælp. Tilpasning af niveau. Jo tidligere, jo bedre – forebyggelse! 

4. Borgerne passer ikke altid ind i eksisterende sociale indsatser og tilbud, der ikke rummer 

kompleksiteten  - individuel tilpasning frem for alt.

5. Tag udgangspunkt i borgerens egne præmisser og perspektiver – og netværk.

6. Ti kommer kun videre med et solidt relationsarbejde (inddragelse af borger, anerkendelse, 

tålmodighed, tid og tillid). 

7. Fokus på viden og helhedsforståelse af målgruppen - og ikke blot (endnu) en ny 

udredningsmetode.



Find links til rapport og inspirationshæfte på VIVEs
hjemmeside

➢ Berger, N.P., Aagaard, N. & Bank, H. (2021). Inspiration til arbejdet med meget udsatte: 
Tilgange til borgere med misbrug, psykiske vanskeligheder og komplekse sociale 
problemer. København: VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

➢ Berger, N.P, Christensen, I.E., Fynbo, L., Johansen, E.B., Jørgensen, T.S. (2021). Udredning 
af voksne med psykiske vanskeligheder, misbrug, komplekse sociale problemstillinger. 
Kvalitativ undersøgelse af, hvordan arbejde med målgruppen kan styrkes. København: 
VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

I maj 2022 udkommer vores rapport om Traumebevidst Tilgang (TBT): 

➢ Berger, N.P, Thomsen, J.F., Fynbo, L. (2022): Viden om traumebevidste tilgange i indsatser 
til socialt udsatte voksne. En vidensafdækning g skitsering af en prototype. København: 
VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.



Mange tak for 
jeres 
opmærksomhed!
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Et eksempel: ROP - screeningsværktøj 
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Afdække psykisk lidelse ved problematisk rusmiddelbrug.

Anvendes i Norge og lanceres som:

«nyttig for både kommune og spesialisthelsetjeneste, som screener for primære psykiske 
lidelser hos personer med rusmiddelproblemer» [... ]

«Når en person som er i kontakt med hjelpeapparatet har rusmiddelproblemer, må psykisk 
helse kartlegges. Dette gjelder alle deler av hjelpeapparatet i kommunene (inkludert 
fastlegen og NAV) og spesialisthelsetjenesten.»

https://rop.no/

https://rop.no/aktuelt/nytt-screeningverktoy-lansert/

https://app.rop.no/ropscreen/

https://rop.no/
https://rop.no/aktuelt/nytt-screeningverktoy-lansert/
https://app.rop.no/ropscreen/


ROP-screen, resultat
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