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1. Organisering af Tidlig indsats overfor gravide familier 

Nærværende statusrapport for programmet Tidlig indsats overfor gravide familier (Tidlig Indsats) har til for-

mål at klarlægge de nationale aktiviteter i Tidlig Indsats i 2017. Viden herom vil skabe grundlag for det 

videre arbejde med og udviklingen af Tidlig Indsats. 

Statusrapporten er udarbejdet af Allorfik, Videncenter om Afhængighed i foråret 2018. 

 

1.1 Introduktion til Tidlig Indsats 

Tidlig indsats overfor gravide familier (Tidlig Indsats) startede i 2007 som et projekt for gravide familier med 

særlig behov for støtte, som skulle gøre det muligt at disse familier kunne få hjælp til at varetage deres 

børns behov for dermed at hindre omsorgssvigt. Tidlig Indsats blev implementeret i alle landets kommuner 

frem til 2010 og forsatte sidenhen som nationalt program for arbejdet med disse familier bygget op omkring 

en samarbejdsmodel, der involverer aktører fra sundhedsvæsenet og Grønlands (fra 2018) fem kommuner. 

Formålet med Tidlig Indsats er at styrke familiernes forældreevne og forebygge omsorgssvigt samt de om-

fattende konsekvenser omsorgssvigt kan medføre for det enkelte barn, familien og samfundet. 

 

Det tværfaglige samarbejde, der foregår i lokale indsatsgrupper, er centralt for arbejdet omkring familierne 

i Tidlig Indsats. Indsatsgrupperne består af fagprofessionelle, herunder jordemødre, sundhedsplejersker, 

sagsbehandlere, familievejledere m.fl. Gruppen har til opgave at visitere familier til Tidlig Indsats, udarbejde 

handleplaner samt iværksætte relevante tilbud til familierne. Afhængigt at den individuelle indsatsgruppe 

afholdes tværfaglige møder en gang hver 14. dag eller en gang om måneden.  

Inden for det sociale område udgøres indsatserne praktiske aspekter af hjælp, mens sundhedsvæsenet 

tilbyder en udvidet indsats under graviditeten og i barnets første to leveår. 

 

Det er ambitionen, at alle indsatsgrupper tilknyttes en kommunal styregruppe af ledelsesrepræsentanter 

med beslutningskompetence fra hhv. social- og sundhedssektoren.  

Styregruppen er ansvarlig for at sikre lokal, ledelsesmæssig opbakning til og samt overordnet ledelse af 

indsatsgruppens arbejde, herunder at være det organ hvortil indsatsgrupperne kan løfte svære sager op, 

at fremme det tværsektorielle samarbejde og at sikre løbende dialog med Allorfik, Videncenter om Af-

hængighed, der siden 2016 har været ansvarlige for den nationale koordinering af programmet. 

 

1.2 Allorfik, Videncenter om Afhængighed 

Allorfik, Videncenter om Afhængighed (Allorfik) er organisatorisk placeret under Departementet for Sund-

hed. Allorfik blev etableret i 2016 med formål at iværksætte National strategi for fremtidens misbrugsbe-

handling1, der beskriver et forskningsbaseret behandlingstilbud for afhængighed af rusmidler og spil. Som 

resultat heraf er Allorfik ansvarlig for etableringen af et gratis behandlingstilbud og behandlingscentre i alle 

kommuner. 

 

Foruden ansvaret for afhængighedsbehandling er Allorfik ansvarlig for den nationale koordinering af Tidlig 

Indsats. Allorfik beskæftiger sig således med rammerne omkring programmet, herunder: 

 

o At understøtte udviklingen af programmet og viderebringe relevante behov og viden til politisk ni-

veau 

o At indgå samarbejdsaftaler med kommunerne, hvilke skal klarlægge ansvars- og arbejdsfordelin-

gen omkring Tidlig Indsats samt afhængighedsområdet 

                                                      
1http://naalakkersuisut.gl/~/media/Nanoq/Files/Publications/Departement%20for%20Sundhed%20og%20Infrastruktur/Sundhed/Frem

tidens_misbrugsbehandling_2015/DK_PDF_DOK%201_Forslag_til%20_Fremtidens_misbrugsbehandling_DK%20DOK1945242.pdf 

http://naalakkersuisut.gl/~/media/Nanoq/Files/Publications/Departement%20for%20Sundhed%20og%20Infrastruktur/Sundhed/Fremtidens_misbrugsbehandling_2015/DK_PDF_DOK%201_Forslag_til%20_Fremtidens_misbrugsbehandling_DK%20DOK1945242.pdf
http://naalakkersuisut.gl/~/media/Nanoq/Files/Publications/Departement%20for%20Sundhed%20og%20Infrastruktur/Sundhed/Fremtidens_misbrugsbehandling_2015/DK_PDF_DOK%201_Forslag_til%20_Fremtidens_misbrugsbehandling_DK%20DOK1945242.pdf
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o At etablere styregrupper i alle kommuner 

o At sikre kontakten til de 17 tværfaglige indsatsgrupper 

o At tilbyde supervision til indsatsgrupperne 

o At etablere uddannelser til kompetenceudvikling hos fagprofessionelle i Tidlig Indsats 

o At sikre at gravide familier bliver prioriteret ved visitering til behandling for afhængighed. 

 

Indsatsgruppernes arbejde er således fortsat under ledelserne i hhv. sundhedsvæsenet og kommunerne.  

 

1.3 Medarbejdere ved Allorfik, Videncenter om Afhængighed 

Allorfiks medarbejderstap bestod i 2017 af en lægefaglig chefkonsulent, en souschef, en national behand-

lingsleder, en fuldmægtig inden for Tidlig Indsats, en konsulent inden for kommunikation, en administrativ 

koordinator, en deltidskonsulent samt en studentermedhjælper og to praktikanter på kandidatniveau. 

Det primære arbejde inden for Tidlig Indsats i 2017 blev varetaget af Allorfiks lægefaglige chefkonsulent 

samt en fuldmægtig. 

 

2. Status i indsatsgrupperne 

Følgende afsnit klarlægger hvilke faggrupper, der i 2017 var repræsenteret i de 17 lokale indsatsgrupper2 

for Tidlig Indsats. Yderligere fremgår hyppigheden af indsatsgruppernes møder, antal familier visiteret til 

Tidlig indsats, antal familier, der er tilbudt inkludering i Tidlig Indsats, men har afvist samt hvilke tilbud 

indsatsgrupperne har iværksat for familierne i Tidlig Indsats. 

Oplysningerne er baseret på indsatsgruppernes besvarelse af Årsstatus 2017, Tidlig indsats overfor gra-

vide familier (bilag 1), der blev fremsendt elektronisk første gang i januar 2018. Indsatsgruppernes er her-

efter kontaktet op til tre gange for returnering af skemaet. 

 

Indsatsgrupperne præsenteres efter geografisk lokalitet begyndende med Avannaata Kommunia og afslut-

tende med Kommune Kujalleq. 

 

2.1 Avannaata Kommunia 

Qaanaaq 

Statusskema ikke returneret. 

  

Upernavik 

Medlemmer i indsatsgruppen: Ingen   

Mødehyppighed:   - 

Antal visiterede familier:  - 

Antal familier, afvist deltagelse: - 

Tilbud til familier i TI:  - 

 

Uummannaq 

Statusskema ikke returneret. 

 

 

 

                                                      
2 Placeret i Qaanaaq, Upernavik, Uummannaq, Ilulissat, Qeqertarsuaq, Qasigiannguit, Kangaatsiaq, Aasiaat, Sisimiut, Maniitsoq, 
Nuuk, Paamiut, Ittoqqortoormiit, Tasiilaq, Narsaq, Qaqortoq, Nanortalik.   
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Ilulissat 

Medlemmer i indsatsgruppen: Jordemoder 

Sundhedsplejerske (3) 

Sagsbehandler (5) 

Psykolog 

Hjemme hos’er 

Mødregruppepersonale 

  

Mødehyppighed:   Hver 2. uge 

Antal visiterede familier:  13 

Antal familier, afvist deltagelse: 0 

Tilbud til familier i TI:  Psykologsamtaler 

    Behandling for afhængighed 

    Besøg af hjemme hos’er 

    Besøg af sundhedsplejerske 

    Økonomisk rådgivning 

    Hjælp til socialbolig 

    Henvisning til familiecenter 

    Deltagelse i mødregruppe 

 

2.2 Kommune Qeqertalik 

Qeqertarsuaq 

Medlemmer i indsatsgruppen: Sundhedspersonale 

Sundhedsassistent 

Vuggestuepersonale 

Familievejleder 

Kommunal miljøarbejder 

   Teamleder, Børn og Unge 

 

Mødehyppighed:   1 gang/hver anden måned  

Antal visiterede familier:  4  

Antal familier, afvist deltagelse: 1 

Tilbud til familier i TI:  Længere indlæggelse efter fødsel 

    Ekstra besøg af sundhedsplejerske 

    Ekstra besøg fra Familiehuset 

    Besøg af støtteperson 

 

Qasigiannguit 

Medlemmer i indsatsgruppen: Sundhedsmedhjælper 

Leder af vuggestue 

Souschef, vuggestue 

Leder af børnehave 

Socialmedhjælper, børnehave 

Leder af familiecenter 

Familiebehandler 
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Miljøarbejder 

 Sagsbehandler 

        

Mødehyppighed:   1 gang/måneden 

Antal visiterede familier:  5 

Antal familier, afvist deltagelse: 1 

Tilbud til familier i TI:  Behandling af afhængighed 

    Vuggestuepraktik 

    Hjælp til at søge bolig 

    Ekstra besøg af sundhedsplejerske 

 

Kangaatsiaq 

Medlemmer i indsatsgruppen: Jordemoder 

    Sundhedsplejerske 

Sundhedsassistent 

    Familievejleder 

    Sagsbehandler (2) 

 

Mødehyppighed:   1 gang/måneden   

Antal visiterede familier:  9 

Antal familier, afvist deltagelse: 6 

Tilbud til familier i TI:  Ekstra besøg af sundhedsplejersker 

    Vuggestuepraktik 

    Mødregruppe 

    Samtale i familiehus 

    Behandling for afhængighed 

    Længere indlæggelse ifm. fødsel 

    Hjemmebesøg af jordemoder 

    Vejledning af socialrådgiver 

    Hjælp til organisering af privatøkonomi 

    Uddannelse- og erhvervsvejledning 

    Psykologbehandling 

    Rådgivning om forældrerollen 

    Boligstøtte 

 

Aasiaat 

Statusskema ikke returneret. 

 

2.3 Qeqqata Kommunia 

Sisimiut 

Medlemmer i indsatsgruppen: Jordemoder 

    Fødselsassistent 

    Sundhedsplejerske 

    Sundhedsplejeassistent 

    Daginstitutionschef 

    Pædagog/hjemme hos’er  
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    Socialrådgiver ved Familiecenter 

    Sagsbehandler (2) 

    Leder, familieområdet 

   

Mødehyppighed:  Hver 3. uge    

Antal visiterede familier:  19  

Antal familier, afvist deltagelse: 3 

Tilbud til familier i TI:  Samtaler i Familiecentret 

    Henvist til behandling for afhængighed 

    Ekstra besøg fra sundhedsplejerske 

    Besøg fra hjemme hos’er 

    Længere indlæggelse efter fødsel 

 

Maniitsoq 

Medlemmer i indsatsgruppen: Fødselsassistent 

Sundhedsplejeassistent (2) 

    Familie-/psykoterapeut 

Vuggestue- og børnehaveleder (2) 

Familievejleder, familiecenter 

Ledende socialrådgiver, Børn og Unge 

 

Mødehyppighed:   Hver 2. uge  

Antal visiterede familier:  17 

Antal familier, afvist deltagelse: 2 

Tilbud til familier i TI: Henvist til behandling for afhængighed 

Vuggestuepraktik 

Længere indlæggelse efter fødsel 

Hjemme-hos’er 

Ekstra hjemmebesøg ved sundhedsplejerske 

Familie-/psykoterapeutsamtaler 

 

2.4 Kommuneqarfik Sermersooq 

Nuuk 

Medlemmer i indsatsgruppen: Jordemoder (4) 

    Sundhedsplejerske (5) 

Sundhedsassistent, K3 (2) 

Ledende sundhedsplejerske 

Psykolog 

Psykoterapeut 

    Familievejleder (7) 

Socialrådgiver (2) 

 

Mødehyppighed:   1 gang/måneden 

Antal visiterede familier:  65 

Antal familier, afvist deltagelse: Ukendt 

Tilbud til familier i TI:  Socialrådgivning 

    Psykolog 
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    Familievejleder 

    Behandling for afhængighed 

    Ekstra besøg af sundhedsplejerske 

    Længere indlæggelse efter fødsel 

    Botilbud ved Ivaaq 

 

Paamiut 

Statusskema ikke returneret. 

 

Ittoqqortoormiit 

Statusskema ikke returneret. 

 

Tasiilaq 

Medlemmer i indsatsgruppen: Jordemoder 

    Sundhedsplejerske 

    Afdelingsleder, Socialforvaltning   

 

Mødehyppighed:  Hver 2. uge    

Antal visiterede familier:  19 

Antal familier, afvist deltagelse: 4 

Tilbud til familier i TI:  Ekstra konsultation ved jordemoder 

    Støttesamtale ift. alkoholafholdenhed 

    Ekstra hjemmebesøg ved jordemoder 

    Ekstra hjemmebesøg ved sundhedsplejerske 

Indlæggelse til aflastning under graviditet 

Længere indlæggelse efter fødsel 

Frokost på sygehus ved mangel på kost 

    Jordemoder/sundhedsplejerske som bisidder ved møde i socialforvaltning 

    Kvindedaghøjskolen 

    Samtaler og vejledning i Børnefamiliecenter eller ved hjemmebesøg 

    Psykologbehandling 

    Behandling for afhængighed 

    Startpakke med børnetøj m.m. 

 

2.5 Kommune Kujalleq 

Narsaq 

Medlemmer i indsatsgruppen: Jordemoder 

Perinatalassistent 

Sundhedsplejeassistent 

Ledende socialrådgiver 

    Sagsbehandler 

    Souschef/hjemme hos’er, Familiehuset 

    Børnehavepersonale 

    Vuggestuepersonale 

 

Mødehyppighed:  1 gang/måneden    

Antal visiterede familier:  7  
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Antal familier, afvist deltagelse: 6 

Tilbud til familier i TI:  2-ugers forældrekursus i Familiehuset 

    Samarbejde med dagsinstitutioner omkring børns trivsel 

    Behandling af afhængighed 

    Hjemmebesøg af familievejleder 

    Psykologbehandling 

    Ekstra sundhedsplejebesøg 

    Økonomisk rådgivning 

    Parterapi 

 

Qaqortoq 

Medlemmer i indsatsgruppen: Jordemoder (2) 

    Sundhedsplejerske 

    Familievejleder/småbørnskonsulent (2) 

    Sagsbehandler 

Ledende miljøarbejder 

       

Mødehyppighed:   Hver 3. uge  

Antal visiterede familier:  17 

Antal familier, afvist deltagelse: 5 

Tilbud til familier i TI:  Psykologhjælp 

    Hjemmebesøg af familievejleder 

    3-ugers forældrekursus 

    Behandling for afhængighed 

    Parterapi 

    Længere indlæggelse ifm. fødsel 

    Behovsbesøg af sundhedsplejerske 

    Økonomisk rådgivning, budgetplanlægning 

    Socialbolig 

    Kostrekvisition fra kommune 

    Mødregruppe 

 

Nanortalik 

Medlemmer i indsatsgruppen: Jordemoder 

    Perinatalassistent 

    Sundhedshjælper 

    Leder, vuggestue 

Leder, børnehave 

    Leder, Familiehuset 

Sagsbehandler (2) 

    Rådgivningsassistent 

 

Mødehyppighed:  1 gang/måneden    

Antal visiterede familier:  7 

Antal familier, afvist deltagelse: 2 

Tilbud til familier i TI:  Psykologhjælp 
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Indsatsgrupperne oplever de primære udfordringer ifm. arbejdet omkring Tidlig Indsats som værende det 

tværfaglige samarbejde mellem socialforvaltning og sundhedsvæsen. Herunder angiver indsatsgrupperne 

udskiftning i personale, ubesatte stillinger, fravær ved møder, manglende eller lange sagsbehandlingstider 

og begrænset uddannelsesmæssig baggrund i indsatgruppen som centrale problemstillinger. 

Yderligere angiver indsatsgrupperne udfordringer relateret til manglende handlemuligheder over for famili-

erne i Tidlig Indsats, hvorfor grupperne ønsker øgede aktiviteter i familiecentre, mulighed for hjemmebesøg 

mhp. observation af forælder-barn interaktion samt tilgængeligheden af psykolog-/terapeutsamtaler. I for-

længelse heraf angiver grupperne udfordringer i form af begrænset samarbejde med lokale tilbud, sproglige 

barrierer i indsatsgruppen og manglende tidsmæssige ressourcer ift. omfanget af inkluderende familier i 

Tidlig Indsats. 

Der er således tale om et Tidlig Indsats præget af massive udfordringer, hvilke kræver en prioriteret indsats. 

 

Adspurgt udtrykker indsatsgrupperne ønske om skriftlige materialer til udlevering og muligheden for scree-

ning af forælder-barn interaktion, foruden skærpet information omkring lokale tilbud f.eks. arrangementer i 

familiecentre, rejsende psykologer og afhængighedsbehandling samt statistiske analyser herom. 

 

3. Allorfiks aktiviteter i 2017 

Følgende afsnit præsenterer Allorfiks primære fokusområder for arbejdet omkring Tidlig Indsats i 2017. 

3.1 Samarbejdsaftaler mellem kommuner og Allorfik 

I 2017 var et fokusområde for Allorfiks arbejde at indgå samarbejdsaftaler med de per 1. januar 2018 fem 

kommuner. Disse samarbejdsaftaler har til hensigt at klarlægge de organisatoriske strukturer, administra-

tive aftaler og arbejdsfordelingen mellem den respektive kommune og Allorfik inden for Tidlig Indsats såvel 

som afhængighedsområdet. 

I 2017 underskrev Allorfik og Kommuneqarfik Sermersooq en fælles samarbejdsaftale, der blandt andet 

omfatter at familier i Tidlig Indsats skal følges frem til barnets skolestart samt at alle forældres forældreevne 

skal vurderes inden 2019. Med udgangspunkt heri søger Allorfik at etablere en uddannelse i Care Index, 

hvilket er et screeningsredskab til at klarlægge interaktionen og tilknytningen mellem omsorgsperson og 

barn. Vurderingen vil danne baggerund for igangsættelse af relevante tiltag, f.eks. mhp. fremme af foræl-

dreevne. 

Der er ligeledes underskrevet samarbejdsaftale med Qeqqata Kommunia, hvor de samme elementer som 

for Sermersooq er inkluderet og aftalt.  

 

Det er ambitionen, at de resterende tre kommuner vil indgå tilsvarende samarbejdsaftaler. 

Allorfik og Kommuneqarfik Sermersooqs samarbejdsaftale er tilgængelig på www.allorfik.gl. 

 

3.2 Etablering af styregrupper 

Endnu et fokusområde i 2017 var etableringen af styregrupper, hvilke skal fungere som ressource for ind-

satsgruppen og sikre prioritering af og opbakning til arbejdet omkring Tidlig Indsats. 
 

I 2017 var etableret en styregruppe for Kommuneqarfik Sermersooq, hvilken bestod af 

direktøren for Forvaltning for Børn og Familie, en kirurgisk oversygeplejerske, Dronning Ingrids Hospital, 

den ledende regionssygeplejerske og den lægefaglig chefkonsulent fra Allorfik. 

 

Arbejdet omkring nedsættelsen af en styregruppe for indsatsgrupperne i Kommune Kujalleq har gennem 

2017 været pågående, og er udmundet i en nyetableret gruppe bestående af en konsulent i Allorfik, social-

chefen og den ledende regionssygeplejerske. 
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Etableringen af en styregruppe for henholdsvis Qeqqata Kommunia, Kommune Qeqertalik og Avannaata 

Kommunia er i en indledende fase, hvorfor dette udgør et fokuspunkt for Allorfik i 2018. 

 

3.3 Besøg hos indsatsgrupper 

I 2017 besøgte Allorfik indsatsgrupperne for Tidlig Indsats i Sisimiut og Aasiaat samt med repræsentanter 

for indsatsgruppen i Nuuk. Til møderne blev bl.a. drøftet mødestrukturen for indsatsgruppemøderne, det 

tværfaglige samarbejde, lokale succeser og udfordringer i arbejdet omkring Tidlig Indsats samt forslag til 

forbedringer af det nuværende program. 

 

3.4 Supervision 

Allorfik tilbyder supervision til alle indsatsgrupper for Tidlig Indsats. 

I 2017 valgte sundhedsvæsenets del af indsatsgruppen i Nuuk at benytte dette tilbud med endelig opstart i 

januar 2018. Tidlig Indsatsgruppen i Qeqqata har tidligere vist interesse og forventes at blive næste gruppe 

i supervision. Den begrænsede efterspørgsel kan formentlig skyldes en manglende bevidsthed om, at Al-

lorfik tilbyder gratis supervision. Af denne årsag er det i 2018 ambitionen at udbrede kendskabet til dette 

tilbud. Såfremt en mono- eller tværfaglig gruppe under Tidlig Indsats ønsker supervision, kan der rettes 

henvendelse til Allorfiks lægefaglige chefkonsulent Birgit Niclasen på bivn@allorfik.gl. 

 

3.5 Småbørnskonsulentuddannelsen 

I foråret 2017 påbegyndte 23 personer Småbørnskonsulentuddannelsen, der tilbydes af Allorfik i samar-

bejde med Peqqissaanermik Ilinniarfik og Psykologselskabet Toftemosegård. Holdet dimitterede i marts 

2018, hvormed det samlede antal småbørnskonsulenter i Grønland er 89. 

 

Småbørnskonsulentuddannelsen har til formål at udvikle et sammenhængende grundlag for det forebyg-

gende arbejde og behandlingsarbejdet med sårbare familier på tværs af faggrupper. Uddannelsens omdrej-

ningspunkt er barnets behov og udvikling samt samspillet med nærmeste omsorgspersoner, hvorfor der 

undervises i metoder til at udføre helhedsvurderinger af familiers behov og ressourcer samt metoder til at 

skærpe omsorgspersoners evne til at identificere børns behov. 
 

Allorfik kontaktede i 2017 de på daværende tidspunkt 66 småbørnskonsulenter med henblik på at klar-

lægge, hvorvidt disse inddrager viden og redskaber fra Småbørnskonsulentuddannelsen i deres daglige 

virke. Allorfik modtog respons fra 20 småbørnskonsulenter. Resultat var som følger: 

 

o Ud af 20 småbørnskonsulenter er tre bosat uden for Grønland3 
 

o Seks personer anvender ikke uddannelsen i deres nuværende arbejde. 
Disse har følgende beskæftigelse: Sagsbehandler (1), leder på fritidshjem (1), pædagog på bør-
nehjem (1), beskæftigelse kendes ikke (3)4. 
 

o 14 personer anvender i varierende grad viden, færdigheder og kompetencer fra Småbørnskonsu-
lentuddannelsen. 
Disse har følgende beskæftigelse: Sundhedsassistent med fokus på Tidlig Indsats (2), sundheds-
pleje (6), leder af integreret institution (2), familievejleder (1), selvstændig inden for fødselsforbe-
redelse (1), leder inden for koordinering af Tidlig Indsats (1), beskæftigelse kendes ikke (1). 

 

                                                      
3 Det er Allorfiks opfattelse, at kun en lille minoritet af de i alt 66 uddannede småbørnskonsulenter er bosat uden for Grønland. 
4 Af de tre, hvor beskæftigelsen ikke er kendt, er to bosat uden for Grønland. 
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o De, der anvendte læring fra Småbørnskonsulentuddannelsen, inddrog primært viden om barnets 
tilknytning, behov og signaler samt udvalgte redskaber, såsom elementer af Care Index, AAI 
(Adult Attachment Interview) og WMCI (Working Model of the Child). 
Begrænsede tidsmæssige ressourcer og erfaring med anvendelsen af metoderne samt mang-
lende faglig sparring blev angivet som en begrænsning for at anvende metoderne i det ønskede 
omfang. 
 

3.6 Nye medarbejdere 

Pr. 1. oktober 2017 tiltrådte Bente Mikkelsen sin stilling ved Allorfik. Bente er uddannet sygeplejerske og 

kandidat i Folkesundhedsvidenskab, og har tidligere været beskæftiget ved Regionssygehuset i Aasiaat. 

Bentes primære beskæftigelsesområde er Tidlig Indsats, hvorfor hun står til rådighed for samtale herom via 

bbmi@allorfik.gl eller +299 346604. 

 

4. Allorfiks aktiviteter i 2018 

Følgende afsnit præsenterer de fokusområder, der forventes at præge Allorfiks arbejde omkring Tidlig Ind-

sats i 2018. 

4.1 Kursus i Care Index 

På baggrund af Allorfiks ønske om at indgå samarbejdsaftaler med samtlige kommuner, hvori et mål er 

vurdering af forældreevne, er et fokuspunkt for Allorfik at etablere et kursus i Care Index. Et formål hermed 

er at tilegne personale, der beskæftiger sig med familier i Tidlig Indsats, viden om barnets tilknytning samt 

redskaber til, hvorledes interaktionen mellem omsorgsperson og barn kan screenes og vurderes, hvorefter 

relevante tiltag til forbedring af interaktionen kan iværksættes. 

 

4.2 Samarbejde 

Allorfik ønsker gennem 2018 at etablere flere eksterne samarbejder mhp. udvikling og forbedring af Tidlig 

Indsats. Af denne årsag vil Allorfik etablere kontakt til Mødrehjælpen og Blå Kors i Grønland. 

Derudover vil Allorfik indgå i arbejdsgruppen for MANU Alkohol, hvilket er et projekt organisatorisk placeret 

ved Kirurgisk Afdeling, Dronning Ingrids Hospital og Departementet for Sundhed. 

 

4.3 Ekstern kommunikation 

Endnu et fokusområde for Allorfik er etableringen af en ny hjemmeside på domænet www.allorfik.gl. På 

hjemmesiden kan brugeren læse om Tidlig Indsats-programmet, mulighederne for kurser og uddannelse 

samt fremfinde relevante publikationer på sidens vidensportal. 

Allorfik vil gennem 2018 indsamle og udarbejde materialer, der kan anvendes i forbindelse med indsats-

gruppernes arbejde med familierne i Tidlig Indsats. 

Det indledende arbejde er foretaget gennem henvendelse til alle indsatsgrupper, jordemødre, sundheds-

plejersker og småbørnskonsulenter mhp. at klarlægge, hvilke materialer der er behov for. 

Udviklingen af Allorfiks nye hjemmeside er igangsat og siden forventes lanceret i foråret 2018. 

 

Derudover vil Allorfik i 2018 oprette facebookgrupper for småbørnskonsulenterne under navnet Meeraaqqe-

rinermut siunnersortit // Småbørnskonsulenter. Dette for at imødekomme småbørnskonsulenternes ønsker 

jf. 3.5. Gruppen vil have til formål at skabe netværk mellem Grønlands småbørnskonsulenter og dermed 

skabe grundlag for at etablere arbejdsgrupper mhp. at træne færdigheder tilegnet på Småbørnskonsulent-

uddannelsen, dele erfaringer og viden eller styrke det lokale samarbejde omkring småbørnsfamilier. 
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Tilsvarende vil gruppen Aanngajaarniutit pillugit attaviit // Nøglepersoner blive oprettet til de uddannede 

nøglepersoner omkring rusmidler og spil, hvoraf nogle endvidere er beskæftiget inden for Tidlig Indsats. 

 

4.4 Det fremtidige arbejde med Tidlig Indsats 

Det er et stort ønske fra Allorfik at Tidlig Indsats-programmet bliver revurderet, da det er Allorfiks vurde-
ring at programmet ikke i sin nuværende form kan forventes at forebygge omsorgssvigt. 
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Bilag 1: Statusskema for Tidlig Indsats 2017 
 

Årsstatus 2017 
Tidlig indsats overfor gravide familier 

Skema udfyldt af: 
 

By:  

Telefonnummer:  
 

Dato: 

1) Angiv alle indsatsgruppens medlemmer. 

Navn Stillingsbetegnelse E-mailadresse 

   

   

   

   

2) Hvor ofte har indsatsgruppen afholdt møder i 2017?  
(Fx en gang om måneden) 

 

3) Hvor mange familier har indsatsgruppen visiteret til Tidlig Indsats i 2017?  
(Angiv fornavn og fødselsår) 

 
 

4) Hvor mange familier er i 2017 blevet tilbudt at deltage i Tidlig Indsats, men har takket nej?  
(Angiv antal) 

 
 

5) Hvilke tilbud er familierne blevet tilbudt i 2017?  
(Fx psykologhjælp, behandling for afhængighed af rusmidler eller spil, vuggestuepraktik, hjemme hos’er, længere ind-
læggelse ifm. fødsel, ekstra besøg af sundhedsplejerske m.m.) 

 
 

6) Har indsatsgruppen modtaget supervision i 2017?  
(Angiv antal gange) 

 
 

7) Beskriv kort indsatsgruppens arbejde i 2017, herunder både succeser og udfordringer. 

 
 

8) Har indsatsgruppen ønsker til egen videre uddannelse eller materiale til udlevering til gravide/forældre?  
(Angiv hvilken uddannelse og hvilket materiale) 

 
 

8) Yderligere kommentarer.  
(Fx ønsker eller forslag til forbedringer af Tidlig Indsats) 

 
 


