
DELUNDERSØGELSE 4 

Formål og metode 

Delundersøgelsens primære formål er at undersøge, hvorvidt der er behov for en særlig 

socialfaglig rådgivning i de regionale centre, og om den socialfaglige rådgivning opfylder behovet 

hos de rådsøgende. Ligeledes skal evalueringen dokumentere efterspørgslen, og hvilke problemer 

de rådsøgende har. Slutteligt skal det dokumenteres, om den socialfaglige rådgivning kan 

understøtte, at de rådsøgendes problemer afhjælpes, og/eller om de henvises til øvrige relevante 

tilbud. 

Delundersøgelsens metode er dataindsamling via et brugervurderingsskema udfyldt af brugerne 

samt et henvendelsesskema og registreringsskema udfyldt af socialrådgiverne. 

 

Konklusion 

De væsentligste konklusioner for delundersøgelse 4 er følgende: 

 Der er behov for en særlig socialfaglig rådgivning i de regionale centre, idet der er en stor 

efterspørgsel efter hjælp til socialfaglige problemstillinger. På baggrund af en 

indsamlingsperiode på ca. fire uger skønner VfP, at der på årsbasis vil være tale om ca. 2000 

henvendelser til de tre centre. 

 

 De fleste brugere, der henvendte sig personligt i centrene var kvinder; der var dog også 

henvendelser fra tre mænd. Gennemsnitsalder var i slutningen af 30’erne og alle kunne tale 

dansk. De fleste brugere, der henvendte sig telefonisk i de tre centre var kvinder; der var dog 

også henvendelser fra fem mænd. Gennemsnitsalder var i starten af 40’erne, og alle kunne tale 

dansk. Størstedelen af de der henvendte sig (både personligt og telefonisk) havde bopæl i den 

storkommune, som det tilknyttede center er placeret i. Dette kan indikere, at der er store 

logistiske udfordringer ift. at nå rådsøgende personer i udkantsområder. 

 

 Socialrådgiverne vurderede – på tværs af centrene – at de krænkedes hovedbeskæftigelse var 

følgende: 43 % var arbejdsløse (med dagpenge, sygedagpenge, kontanthjælp eller 

ledighedsydelse mm.), 14 % var førtidspensionister, og 11 % var pensionister.  



 

 Størstedelen af de krænkede personer, der henvendte sig telefonisk har (efter socialrådgivernes 

vurdering) problemer med deres hovedbeskæftigelse og udførelse af daglige gøremål samt 

problemer med sociale relationer ift. den nære familie og den øvrige omverden.   

 

 De sociale problemstillinger, som rådsøgende efterspørger hjælp i forhold til, vedrører bl.a. 

politianmeldelse/retssag, værgeforhold, økonomi, beskæftigelse, uddannelse og boligforhold. 

 

 De skitserede løsninger indbefatter bl.a. følgende: vejledning og rådgivning, kontakt til ekstern 

instans, hjælp til eksternt møde, hjælp til offentlige dokumenter, aftale om et møde, 

hjemmebesøg eller henvisning til øvrige relevante tilbud (internt/eksternt). Den socialfaglige 

rådgivning kan således understøtte, at de rådsøgendes problemer afhjælpes ved langt 

størstedelen af henvendelserne.  

 

 Ved størstedelen af de telefoniske henvendelser rapporteres (efter socialrådgivernes 

vurdering), at samtalerne er forløbet ”rigtigt godt” eller ”godt”.  

  

 VfP anbefaler, at der – særligt ift. henvendelser pr. mail og telefon – annonceres i højere grad 

for at nå målgruppen i udkantsområder. Dette kan ske via yderligere annoncering gennem 

Psykologordningen, oplysningsmaterialer og VISO samt oplysning til de kommunale 

myndigheder og sundhedspersonale i offentligt regi. Endvidere anbefaler VfP, at overvejelser 

om at nå flere brugere ift. centrene – fortsat – indarbejdes mht. organiseringen af de enkelte 

centre samt den overordnede organisering af de tre centre. 

 

 


