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1. Projekttitel 
Fædre på forkant – fædregrupper for fædre i sårbare småbørnsfamilier. 

2. Område 
Sociale formål og sundhed. 

3. Resumé af projektbeskrivelse  
I projektet ønsker sundhedsplejen i tre kommuner, Socialt Udviklingscenter SUS og Center for Børne-
liv at afprøve, implementere og udbrede et nyt koncept for fædregrupper specifikt målrettet fædre i 
sårbare småbørnsfamilier. Hensigten er at realisere og understøtte netop disse fædre som en res-
source for det lille barn. 

På baggrund af erfaringer fra tidligere projekter og dialog med fædre i både sårbare og ressource-
stærke familier såvel som fagpersoner i den kommunale sundhedspleje vil vi i projektet afsøge og 
afprøve en fleksibel kobling af tre overordnede elementer: Et viden- og undervisningsspor drevet af 
kommunale sundhedsplejersker, et erfaringsdelingsspor drevet af ressourcestærke fædre og et net-
værksspor opbygget omkring sociale aktiviteter for fædrene og forældrene i fællesskab. Med undta-
gelse af erfaringsdelingssporet forventes fædrene i udstrakt grad at deltage i diverse aktiviteter ale-
ne med deres børn – med det dobbelte formål at styrke relationsdannelsen mellem far og barn og 
samtidig højne fædrenes selvstændighed og tro på egne evner i faderskabet.  

Udformningen af hvert enkelt fædregruppeforløb vil yderligere tage udgangspunkt i fem principper, 
som alle er baseret på indsigter fra forskningen i virksomme fædreindsatser og interviews med fædre 
om deres specifikke ønsker og behov. De nye fædregruppetilbud bør således alle:  

1. Give fædre mulighed for at deltage uden mødre 
2. Give fædre mulighed for at deltage alene med deres børn 
3. Placere møder og aktiviteter udenfor normal arbejdstid 
4. Bestå af både aktiviteter og samtaler for mindre grupper af fædre 
5. Tilrettelægges som fastlagte, længerevarende og forpligtende forløb 

De tre kommuner i projektet er Frederiksberg, Ringsted og Thisted, som alle har deltaget i det for-
udgående projekt Til Gavn for Barnet1. Medarbejdere og ledere i alle tre sundhedsplejeafdelinger 
ønsker nu at afprøve og realisere idéen om et nyt målrettet fædregruppetilbud, som de har udviklet 
på i løbet af det sidste år. Center for Børneliv ønsker ligeledes at fortsætte arbejdet på dette områ-
de, hvorfor de i dette projekt fortsat vil fungere som videns- og formidlingspartner – med den pri-
mære opgave at udvikle et e-læringsmodul målrettet kommende og nuværende sundhedsplejersker. 

Socialt Udviklingscenter SUS vil igennem hele projektet fungere som overordnet projektleder.  

                                                
1 Til gavn for barnet er et etårigt projekt omkring ’aktivering af fædres ressourcer i sårbare småbørnsfamilier’, støttet af 
Det Obelske Familiefond og udført af Socialt Udviklingscenter SUS i samarbejde med Center for Børneliv, Home-Start og 
kommunerne Frederiksberg, Lyngby-Taarbæk, Ringsted og Thisted. 
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4. Projektbeskrivelse  
Ideen om fædregrupper er ikke ny. Faktisk har flere af landets kommuner, deriblandt Odense, Aar-
hus og København, i de senere år forsøgt at etablere fædregrupper som et alment tilbud på lige fod 
med det velkendte mødregruppetilbud. Fælles for forsøgene med fædregrupper – og flere andre 
tilbud til småbørnsfædre for den sags skyld – har dog været, at de har haft vanskeligt ved at tiltrække 
nok fædre og i særdeleshed at fastholde fædrene i de forpligtende og længerevarende forløb, som 
er kendetegnende ved det klassiske mødregruppeformat. Blandt andet derfor er det kun få kommu-
ner, der i dag har tilbud alene målrettet fædre, herunder fædre i sårbare familier. Desuden findes der 
ingen håndbøger, metodeanvisninger eller undervisningsforløb til kommuner eller organisationer, 
der måtte være interesserede i at udvikle og afprøve et fædregruppetilbud til denne målgruppe.   

Socialt Udviklingscenter SUS har med støtte fra Det Obelske Familiefond tidligere gennemført pro-
jektet Udvidede tilbud til sårbare gravide og småbørnsfamilier i Danmark2. Her viste en kortlægning, 
at langt størstedelen af de eksisterende almene og udvidede kommunale tilbud til småbørnsfamilier 
enten primært er målrettet moren eller ikke er tilrettelagt med henblik på farens deltagelse. For ek-
sempel var kun ét ud af 117 kortlagte tilbud specifikt målrettet fædre, mens hele 63 var målrettet 
mødre og 53 målrettet begge forældre3.  

Foranlediget af dette hul i den kommunale tilbudsvifte gennemførte SUS med støtte fra Det Obelske 
Familiefond et opfølgende projekt, Til Gavn for Barnet (TGFB), for at undersøge mulighederne og 
behovet for at iværksætte nye tilbud specifikt målrettet sårbare småbørnsfædre. Undersøgelsen ind-
befattede adskillige interviews med fædrene selv og viste et stort udækket behov, særligt blandt de 
mest sårbare fædre, for nye tilbud, der dels kunne give dem en større viden om nyfødte og små-
børns udvikling og behov, og dels sætte dem i forbindelse med andre nybagte fædre med det for-
mål at dele personlige erfaringer og udfordringer i det nye faderskab.  

Projekt TGFB afsluttes ved udgangen af august 2017 og har resulteret i en lang række konkrete for-
slag til, hvordan nye og eksisterende kommunale tilbud bedre kan matche fædrenes behov. En ræk-
ke af de udviklede tiltag, som fx at sikre en tydeligere og mere direkte kommunikation til/med far fra 
den kommunale sundhedspleje, kan umiddelbart implementeres uden, at det vil kræve omfattende 
ændringer af den eksisterende organisering eller praksis i kommunerne. Men det mest lovende og 
ambitiøse af de nye forslag – om end det som innovationsprojekt ikke lyder særlig radikalt – er udvik-
lingen af et nyt koncept for fædregrupper målrettet fædre i sårbare småbørnsfamilier.  

Idéen, der er opstået som resultat af en grundig analyse af fædrenes egne udsagn og ønsker i inter-
viewundersøgelsen, er endnu ikke blevet afprøvet. Derfor foreslår vi et tredje og afsluttende for-
søgsprojekt indenfor dette område, igen støttet af Det Obelske Familiefond, hvor fokus alene rettes 
mod realiseringen af dette ene tiltag i tre af de fem kommuner, der deltog i TGFB. Det er denne 
mulighed for at planlægge, afprøve, implementere og udbrede et nyt og forhåbentlig effektivt kon-
cept for fædregrupper til fædre i sårbare småbørnsfamilier, som vi med denne ansøgning søger om 
midler til at igangsætte.  

Håbet er, at projektet vil resultere i et nyt og meningsfuldt kommunalt sundhedsplejetilbud, der i 
højere grad end de eksisterende tilbud, kan tiltrække og fastholde fædre i sårbare familier og gøre 
dem bedre i stand til at blive vigtige ressourcepersoner i familiernes og børnenes liv på sigt. 

                                                
2 Socialt Udviklingscenter SUS, 2014, ”Udvidede tilbud til sårbare gravide og småbørnsfamilier i Danmark - kortlægning af 
eksisterende tilbud og fremtidsperspektiver på området”. 
3 Ibid., side 48. 
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Målgruppe 

Projektets primære målgruppe er fædre i sårbare småbørnsfamilier, der af en eller flere årsager kan 
have brug for viden, rådgivning og sparring for at sikre opbygningen af en tættere og mere stabil 
tilknytning og relation mellem far og barn.  

Sårbarheden i familierne kan fx være udløst af fysiske handicap, social eller etnisk marginalisering, 
psykiske lidelser, efterfødselsreaktioner, tilknytningsvanskeligheder, misbrug el. lign. hos fædrene 
selv eller hos barnets mor.  

Selvom dette projekt primært fokuserer på fædre, behøver det ikke være fædrene, der er årsag til 
familiens sårbarhed. Erfaringen fra projekt Til Gavn for Barnet er, at sårbarhed eller udsathed hos 
mødre ofte også resulterer i et behov blandt fædre for støtte og rådgivning fra både fagprofessio-
nelle og andre fædre. I nybagte familier betyder sårbare mødre altså ofte sårbare fædre. Mænd har 
dog ofte sværere ved at bede om hjælp end kvinder, og derfor anbefaler forskning også, at der hol-
des ekstra øje med fædre i de familier, hvor moren mistrives psykisk efter en fødsel4. 

Sårbarheden hos den ene eller begge forældre kan have eksisteret i årevis og vil i mange tilfælde 
være et produkt af misbrug, svigt eller udsathed hos egne forældre. Men problemerne kan ligeså vel 
være opstået pludseligt i forbindelse med fødslen, som det eksempelvis ofte er tilfældet med fød-
selsdepressioner. Ligeledes kan sårbarheden i kontakten eller relationen mellem far og barn skyldes 
kommunikative problemer mellem mor og far5.  

At blive forældre er en skelsættende begivenhed med vidtrækkende konsekvenser for nybagte for-
ældres identitet, parforhold, økonomi, fysik, osv. På den måde rækker definitionen af sårbarhed i 
dette projekt udover de gængse opfattelser af social udsathed, eftersom alle kommende og nybagte 
fædre potentielt er en del af målgruppen. Dette kan måske være med til at mindske frygten for soci-
al stigmatisering blandt de mange fædre, der kunne have gavn af at deltage i et fædregruppetilbud. 
I første omgang er det dog kun i de tilfælde, hvor sundhedsplejersker, jordemødre eller andre fag-
professionelle vurderer, at familien som helhed befinder sig i en sårbar situation og har brug for eks-
tra støtte, at fædrene vil blive tilbudt at deltage i fædregrupperne.  

Hvis tilbuddene viser sig at være en succes, vil fædregrupperne på sigt kunne tilpasses en bredere 
og mindre sårbar gruppe af fædre. Det er dog erfaringen fra Til Gavn for Barnet, at ressourcestærke 
fædre i mange tilfælde har nok i deres eget personlige netværk, og derfor ikke har behovet for et 
formaliseret fædregruppetilbud, som det der foreslås i denne ansøgning.  

Projektets sekundære målgruppe er de små og nyfødte børn, der skal vokse op i sårbare familier. 
Sårbarheder, som dem vi har nævnt ovenfor, behøver ikke være en hæmsko for et godt fælles foræl-
dreskab og en tryg opvækst. Mange børn vokser op i en tryg og velfungerende familie med forældre 
med psykisk sygdom eller fysiske handicap. Det er nærmere summen af udfordringer i en enkelt fa-
milie, der definerer graden af sårbarhed og den dertilhørende risiko for, at relationen mellem foræl-
dre og børn bliver sårbar og problematisk6. Omvendt vil gode fysiske, psykiske, sociale eller økono-
miske forudsætninger i en familie selvsagt øge sandsynligheden for, at børn får en tryg opvækst og 
en stærk tilknytning til deres forældre.  

                                                
4 Center for Børneliv, 2016: ”Sårbare far-barn-relationer – et vidensnotat”, s. 19.  
5 Se fx dette forskningsreview om, hvad forældrekonflikter gør ved børn, af Gordon Harold m.fl. fra University of Sussex, 
udgivet 22. marts 2016: http://www.eif.org.uk/wp-content/uploads/2016/03/IPR-Exec-summary.pdf 
6 Center for Børneliv, 2016: ”Sårbare far-barn-relationer – et vidensnotat”, s. 10.   
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På den måde handler dette projekt i virkeligheden mere om at forebygge eller modvirke sårbare far-
barn-relationer i de enkelte familier end at gøre enkelte fædre mindre sårbare. Fædregrupperne skal 
med andre ord gøre fædrene bedre i stand til at tage ansvar og kontrol over relationen til og opdra-
gelsen af deres børn – under de mere eller mindre vanskelige betingelser som familiernes sårbarhed 
dikterer.  

Set i lyset af de mange negative konsekvenser ved at børn vokser op uden en tilstedeværende og 
engageret far (se næste afsnit), skal disse fædregrupper kort sagt medvirke til at alle ressourcer i de 
sårbare familier mobiliseres og aktiveres bedst muligt til gavn for børnene7.  

 

Baggrund 

Selvom flere og flere mænd i dag går fuldt ind i faderrollen og bidrager til børneomsorgen på lige 
fod med mødrene, så er der stadig mange fædre, særligt i sårbare familier, der har svært ved at en-
gagere sig tilstrækkeligt i forældreskabet og som derfor aldrig får opbygget en tæt og stabil tilknyt-
ning til barnet. I et internationalt perspektiv er danske fædre angiveligt dem, der bruger mest tid 
sammen med deres børn, og selv ”arbejderklasse”-fædrene i Danmark opfatter aktiv involvering i 
børneomsorg som en naturlig del af deres maskuline identitet8. Men ifølge den danske mandeforsker 
Kenneth Reinicke, er ”mænd ofte moderne i retorikken, men traditionelle i praktikken”9, og når det 
kommer til, hvad mænd rent faktisk gør, er tendensen, at ”arbejderklasse”-fædre bruger mindre tid 
med deres børn end fædre med længere uddannelse10.  

Fædre deltager generelt langt mindre i de kommunale sundhedsplejetilbud end mødre gør, og 
mange unge og sårbare fædre giver udtryk for, at de mangler mandlige rollemodeller at trække på 
og lade sig inspirere af. Blandt andet derfor har de ofte sværere ved at opbygge samme selvstændi-
ge omsorgserfaring som mødrene i de første måneder og år efter barnet er blevet født. Mange 
mødre kommer således til at indtage en kontrollerende ekspertrolle, som den primære omsorgsper-
son for barnet, mens fædrene trækker sig tilbage og lader mødrene tage ansvar for de fleste beslut-
ninger vedrørende børnenes udvikling og behov.  

Selvom opgaverne som forældre, af biologiske grunde, er forskellige i de første måneder efter en 
fødsel, så er der et stort behov for at undgå dette mønster og få fædrene mere på banen helt fra 
begyndelsen. Både når det gælder børneomsorgen i hjemmet, men også når det gælder deltagelse 
i kommunale tilbud, der kan være med til at give fædrene de nødvendige redskaber til at blive aktive 
og engagerede ressourcepersoner for barnet og familien som helhed.  

Vi vil i det følgende gennemgå nogle af de indsigter fra tidligere projekter og fra forskningen i sårba-
re far-barn relationer, som peger på, at fædregrupper for fædre i sårbare småbørnsfamilier vil være 
et menings- og virkningsfuldt tilbud.  

 

 

 

                                                
7 For en mere dybdegående diskussion af sårbarhed i småbørnsfamilier og sårbare far-barn-relationer, henviser vi til Center 
for Børnelivs vidensnotat om sårbare far-barn-relationer, der blev udarbejdet som en del af projekt Til Gavn for Barnet. 
8 Center for Børneliv, 2016: ”Sårbare far-barn-relationer – et vidensnotat”, s. 4 
9 Kenneth Reinicke, Roskilde Universitet, 2006: ”Hva’ med far – mænds forventninger og erfaringer med at blive far”, side 8 
10 Center for Børneliv, 2016: ”Sårbare far-barn-relationer – et vidensnotat”, s. 5 
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Far er vigtig 

Som led i projekt TGFB udarbejdede Center for Børneliv et vidensnotat, der redegør for den eksiste-
rende forskningsbaserede viden om fædreindsatser og sårbare far-barn-relationer. Heraf fremgår 
det, at det er vigtigt for et barns udvikling og trivsel, at det vokser op med mere end én omsorgs-
person, og at fædre – udover de biologiske forskelle omkring fødsel og amning – kan give børn ak-
kurat den samme omsorg som mødre11.  

Børn af omsorgsfulde, involverede, nærværende og støttende forældre har ofte lettere ved at indgå 
nye, trygge relationer og kaste sig ud i nye udfordringer. De kan koncentrere sig i længere tid, er 
mere nysgerrige, selvstændige og entusiastiske og de bliver sjældnere frustrerede – alle egenskaber, 
der kan siges at styrke et barns robusthed og dets muligheder for læring og udvikling.  

I den sammenhæng er far mindst ligeså vigtig som mor. Forskning viser, at det kan medføre ad-
færdsproblemer senere i barndommen, hvis fædre er uengagerede og distancerede i kontakten med 
deres tre måneder gamle spædbørn. Børn har altså brug for deres fædre gennem hele barndom-
men, men især den tidlige kontakt ser ud til at være vigtig, fordi den muliggør grundlæggelsen af en 
mere varig relation12. 

Betydningen af fars involvering og omsorg for børns psykosociale udvikling og uddannelsesmulig-
heder bekræftes yderligere i forskellige internationale forskningsstudier. Her viser litteraturen, at 
børn, der vokser op uden en relation til deres far, oftere lever i fattigdom, ryger, drikker og eksperi-
menterer med stoffer, og oftere kommer i kontakt med retsvæsenet og bliver fængslet13. Derudover 
viser et studie fra USA, at 90% af alle hjemløse unge er fra familier uden en tilstedeværende far14. 

Børns uddannelsesniveau påvirkes i høj grad også af, hvorvidt der har været en far til stede eller ej. 
71% af de unge, der dropper ud af en uddannelse, har ikke haft en far i hjemmet, og dé unge fra 
faderløse familier, der gennemfører en uddannelse, klarer sig typisk dårligere end unge, hvis far har 
været til stede15.  

Dette underbygges også af den danske forsker Kenneth Reinickes gennemgang af international 
forskningslitteratur på området. Han påpeger, at relationen til far er afgørende, selvom barnet ikke 
bor sammen med begge forældre: Børn af skilte forældre klarer sig fx markant bedre i skolen, hvis 
de har et velfungerende forhold til deres far, end hvis de ikke har16. 

Det er uvist om fædres positive effekt på børns udvikling og uddannelse er betinget af deres køn – 
som sagt viser forskning at mødre og fædre kan det samme, når det gælder børneomsorg, og at det 
afgørende er at have mere end én omsorgsperson. Men mange undersøgelser understreger altså, at 
det kan være afgørende for et barns muligheder i livet at sikre en tæt og stabil tilknytning mellem far 
og barn. Sårbare småbørnsfamilier kan ofte være udfordret af, at forældrene selv har haft en ustabil 
tilknytning til deres far eller mor. Den slags tilknytningsmønstre går ofte i arv17. Og som et hollandsk 
studie konkluderer, afspejler graden af fædreinvolvering mange gange klasseforskellene i samfun-

                                                
11 Center for Børneliv, 2016: ”Sårbare far-barn-relationer – et vidensnotat”, s. 2. 
12  Center for Børneliv, 2016: ”Sårbare far-barn-relationer – et vidensnotat”, s. 7.  
13 Center for Børneliv, 2016: ”Sårbare far-barn-relationer – et vidensnotat”, s. 8. 
14 Teachman, Jay D, 2004: “The Childhood Living Arrangements of Children and the Characteristics of Their Marriages.” 
Journal of Family Issues 25 (January 2004): 86-111. 
15 Edward Kruk, Ph.D., 2012: “The Vital Importance of Paternal Presence in Children’s Lives.” May 23, 2012. 
16 Center for Børneliv, 2016: ”Sårbare far-barn-relationer – et vidensnotat”, s. 7.  
17 Center for Børneliv, 2016: ”Sårbare far-barn-relationer – et vidensnotat”, s. 6. 
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det18. Risikoen for sårbare far-barn-relationer er med andre ord større i sårbare og udsatte familier, 
og netop derfor er der brug for at sætte ekstra ind overfor denne målgruppe – for at give børnene 
de bedst mulige opvækstbetingelser.  

 

Fædre skal motiveres til at deltage  

Som nævnt i et tidligere afsnit har Socialt Udviklingscenter SUS tidligere afdækket, at størstedelen af 
tilbud om hjælp og støtte til sårbare gravide og småbørnsfamilier i Danmark, til trods for ovenståen-
de viden, er målrettet moren og ikke tilrettelagt med henblik på farens deltagelse. 

Samtidig viser erfaringer i regi af projekt TGFB, og også andre tidligere projekter, at tilbud, der en-
ten henvender sig til begge forældre eller retter sig alene mod socialt udsatte fædre, har svært ved 
at rekruttere og fastholde deltagere19. For eksempel oplever sundhedsplejersker i Frederiksberg, 
Lyngby-Taarbæk, Ringsted og Thisted Kommune, at de fleste fædre som udgangspunkt gerne vil 
deltage, men at de afskrækkes og ekskluderes af tilbuddenes primære fokus på moderen, den store 
overvægt af kvindelige deltagere samt tidspunktet for og indholdet af aktiviteterne. Som en far for-
mulerede det under et interview i TGFB, da han blev spurgt ind til formen på de eksisterende sund-
hedsplejetilbud: ”Som far er du velkommen, men du er ikke inviteret”.  

Men hvad er så nøglen til at få fædrene til at møde op og blive ved med at deltage i de kommunale 
tilbud? Ifølge forskningen stiger fædres motivation for involvering, når begge forældre anerkendes 
som ligeværdige omsorgspersoner, og når fædre får tidlig adgang til at opbygge selvstændig om-
sorgserfaring20. Derfor er der noget, der tyder på, at de eksisterende kommunale tilbud er nødt til at 
tilrettelægge formen og indholdet af deres tilbud anderledes, så de i højere grad matcher fædres 
ønsker og behov og så fædrene føler sig budt indenfor og anerkendt i samme grad som mødrene.  

Ambitionen med et nyt koncept for fædregrupper er at gøre netop det; at øge fædres motivation for 
at tage aktiv del i et kommunalt tilbud, der er designet specifikt til dem, på baggrund af forskning i 
fædreindsatser og kvalitative interviews med 31 fædre i TGFB om deres specifikke ønsker til et nyt 
tilbud i sundhedsplejen21.  
 

Udformningen af et nyt fædregruppekoncept vil bygge på et bredt vidensgrundlag bestående af: 

• Center for Børnelivs forskningsbaserede afdækning af, at fars tidlige involvering og omsorg 
samt et kompetent fælles forældreskab med barnets mor er helt centralt for børns udvikling 
og læringskompetence og dermed deres muligheder for at klare sig godt senere i livet.   

• Socialt Udviklingscenter SUS’ tidligere afdækning af at størstedelen af tilbud om hjælp og 
støtte til sårbare gravide og småbørnsfamilier i Danmark er målrettet moren og ikke tilrettelagt 
med henblik på farens deltagelse. 

• Erfaringer fra det igangværende projekt Til Gavn For Barnet (TGFB) samt desk-research på tid-
ligere projekter og tiltag, der viser, at de få tilbud, der er afprøvet, som har været direkte ret-
tet mod far, til stadighed har svært ved at rekruttere og fastholde sårbare småbørnsfædre. 

                                                
18 Center for Børneliv, 2016: ”Sårbare far-barn-relationer – et vidensnotat”, s. 16. 
19 Se fx Sundhedsstyrelsens vidensopsamling ”Tværgående vidensopsamling på satspuljen – sundhedsplejen og anden 
tværfaglig indsats” fra 2008: http://www.sst.dk/~/media/5F13BA6A078C4FF48BC867FDCA9E10ED.ashx 
20 Center for Børneliv, 2016: ”Sårbare far-barn-relationer – et vidensnotat”, s. 3. 
21 Henvisning til vidensnotat ovenfor. Temahæftet ”Bedre inddragelse af fædre i sårbare småbørnsfamilier”, inkl. erfarin-
gerne fra interviews, kan findes her: https://www.sus.dk/udgivelser/bedre-indragelse-faedre-saarbare-smaabarnsfamilier/ 
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• Interviewundersøgelse i forbindelse med TGFB, hvor fædre i sårbare familier udtrykker et klart 
behov for mere viden om børns udvikling og behov og et stort ønske om at indgå i et forplig-
tende fællesskab med andre fædre, hvor der kan hentes hjælp, støtte og gode erfaringer.  

• Erfaringer fra projektet ’Kom Videre Mand’22, hvor SUS i samarbejde med FRISE har været 
med til at udvikle et skalerbart koncept for selvhjælpsgrupper til sårbare mænd i samlivsophør. 
Arbejdet med at udvikle tilbuddet, som i dag eksisterer i en lang række kommuner, viste at 
tilbud målrettet sårbare mænd bør tilrettelægges som fastlagte forløb med mindst 8 møde-
gange, faste temaer og mandlige gruppeledere. Erfaringen fra forløbene er, at mænd er lige 
så glade for at deltage i selvhjælpsgrupper som kvinder, når først de kommer i gang, men at 
udfordringen ligger i at rekruttere mændene. Der er således her en række erfaringer med virk-
somme rekrutterings-, fastholdelses- og forandringskomponenter at trække på. 

 

Formål 

Projektet har til formål at afprøve, implementere, dokumentere og udbrede et helt nyt koncept for 
fædregrupper til fædre i sårbare småbørnsfamilier. Et skalerbart koncept der fundamentalt tager ud-
gangspunkt i fædrenes egne ønsker og behov og som samtidig bygger på erfaringer og indsigter fra 
tidligere fædreindsatser og forskning i sårbare far-barn-relationer.  

Det var ikke en del af projekt Til Gavn for Barnet at teste eller implementere nye ideer, og der findes 
kun begrænsede erfaringer i en dansk kontekst med at implementere fædregrupper direkte målret-
tet fædre i sårbare småbørnsfamilier. På kort sigt ønsker vi derfor at: 

• Udvikle et attraktivt kommunalt sundhedsplejetilbud til sårbare fædre, som i højere grad 
end tidligere kan motivere fædre til at deltage og engagere sig i et længerevarende forløb 

• Afprøve lokale variationer af et overordnet koncept for fædregrupper til sårbare fædre for 
at kunne finde en best-practice model til endelig implementering i de tre kommuner 

• Evaluere og dokumentere metoden med fædregrupper på organisations- og målgruppe-
niveau; det vil sige fra henholdsvis et leder/medarbejder- og fædre/familieperspektiv. 

• Sammenfatte metodiske, faglige og organisatoriske erfaringer fra projektet i et implemen-
ter- og skalerbart koncept for fædregrupper, der kan kopieres i andre kommuner 

• Formidle erfaringer og viden om potentialet ved et nyt fædregruppekoncept i et e-
læringsforløb målrettet sundhedsplejestuderende samt medarbejdere og ledere i den 
kommunale sundhedspleje over hele landet. 

 De langsigtede sociale og sundhedsfaglige mål for projektet er at: 

• Forebygge og modvirke sårbare far-barn-relationer 
• Skabe en tæt og stabil tilknytning mellem fædre og børn i sårbare familier 
• Øge fædres viden, kompetencer og selvstændighed i farrollen 
• Skabe bedre udviklings- og uddannelsesmuligheder for børn i sårbare familier 
• Forebygge skilsmisser og konflikter blandt nybagte forældrepar i sårbare familier 
• Forebygge og afhjælpe sociale og psykiske problemer i sårbare familier 
• Forebygge og afhjælpe efterfødselsreaktioner blandt fædre i sårbare familier 
• Øge tilliden og tiltroen til kommunalt ansatte blandt fædre i sårbare familier 
• Udvikle og forbedre indsatsen overfor sårbare fædre i den kommunale sundhedspleje  

                                                
22 Læs mere på hjemmesiden: http://www.komvideremand.dk/ 
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Selve afprøvningen af fædregrupper til fædre i sårbare småbørnsfamilier vil finde sted over 12 må-
neder i 2018-2019. Afprøvningen vil finde sted i tre kommuner, som hver især forventes at gennem-
føre minimum ét fædregruppeforløb per halvår. Projektet vil altså afprøve mindst 6 fædregruppefor-
løb i alt. Hver fædregruppe forventes at bestå af 6-8, hvilket betyder, at selve afprøvningen af fæd-
regrupper i første omgang vil nå ud til mellem 36 og 48 fædre. Langt størstedelen af disse fædre vil 
samtidig have kærester, koner og børn, hvorfor antallet af børn og voksne, der kan få gavn af projek-
tet samlet set vil ligge i omegnen af 150 personer.  

Viser afprøvningen af fædregrupper sig at være en succes, er forventningen at tilbuddet bliver im-
plementeret som et fast tilbud i de tre medvirkende kommuner. I det tilfælde vil yderligere 40-50 
familier hvert år få gavn af tilbuddet. 

Lykkes det yderligere at få spredt konceptet til andre kommuner, vil antallet af familier selvsagt stige 
betydeligt. Ambitionen er derfor at tusindvis af forældre og børn i sårbare småbørnsfamilier på sigt 
vil få glæde af det nye koncept for fædregrupper.  

 

Tilgang og metode 

Ét overordnet fædregruppekoncept med lokale variationer 

Afprøvningen af et nyt fædregruppekoncept bygger på en foreløbig kobling af tre overordnede 
elementer og fem konkrete principper, som hver enkelt kommune forventes at tage afsæt i, når de 
udformer deres lokal fædregruppeforløb. Forfølgelsen af de samme tværgående elementer og prin-
cipper vil danne grundlag for, at der i projektet kan udvikles ét overordnet fædregruppekoncept til 
inspiration for andre kommuner.  

Sundhedsplejeafdelingerne i de tre kommuner, der deltager i dette projekt, har dog også hver sin 
faglige og organisatoriske ramme at forholde sig til og inkorporere et nyt tilbud i, og hvert enkelt 
fædregruppeforløb vil derfor få sit eget særegne udtryk og indhold.  

Denne lokale variation er helt afgørende for, at det nyetablerede tilbud kan komplementere eksiste-
rende tilgange og indsatser i sundhedsplejen og tage højde for lokale målgruppepræferencer og 
behov. Men for at kunne beskrive, dokumentere og i sidste ende sprede ét overordnet koncept for 
fædregrupper, er der samtidig behov for at opsætte nogle samlende elementer og principper, der 
kan fungere som afsæt for udformningen af de lokale forløb. Elementerne og principperne beskrives 
nedenfor. 

 

Tre overordnede elementer 

Følgende tre elementer skal indgå i de tre lokale fædregruppetilbud for, at de kan siges at høre ind 
under projektets overordnede fædregruppekoncept:  

1. Et videns- og undervisningsspor, hvor kommunale sundhedsplejersker kapacitetsopbygger 
fædre gennem formidling af praktisk og sundhedsfaglig information om børns udvikling, 
børns behov, børneopdragelse og det gode forældreskab. Formålet med undervisningsspo-
ret er at give fædrene mere viden og flere kompetencer som forældre for at undgå at mød-
rene udvikler en ekspert- eller gatekeeperrolle, der begrænser fædrenes muligheder for at 
være sammen med og engagere sig i omsorgen for barnet. Formidlingen kan ske på forskel-
lige måder, eksempelvis gennem undervisning og foredrag i sundhedsplejens lokaler, samta-
ler under hjemmebesøg, telefonrådgivning, uformelt samvær med fædre, el. lign.   
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2. Et erfaringsdelingsspor, hvor mænd med personlige erfaringer som fædre leder en form for 
samtalebaseret erfaringsdeling mellem fædre i en gruppe af sårbare fædre, der får mulighed 
for at udveksle bekymringer og erfaringer ved livet som far og forælder. Formålet med erfa-
ringsdelingssporet er at give fædrene et fortroligt rum, hvor de kan dele personlige overve-
jelser og bekymringer i forhold til forældreskab, parforhold, venskab, sygdom eller andre per-
sonlige emner – uden at mødre, børn eller kvindelige sundhedsplejersker tager del i samta-
len. Gruppelederne kan være frivillige, der bor i kommunen, eller fagpersoner fra andre dele 
af den kommunale forvaltning. Gruppelederen skal facilitere den gode samtale med respekt 
for alle gruppens medlemmer og have god forståelse for, hvordan og hvornår hans egne er-
faringer som far kan bringes i spil.  

3. Et netværksspor, hvor fædrene selv får mulighed for at opbygge og udvide deres personlige 
netværk gennem sociale aktiviteter med og uden børn. Formålet med netværkssporet er at 
give fædrene et pusterum og nogle andre fædre at snakke og hygge sig med og spejle sig 
selv i. Sådanne pusterum kan både findes i det sociale samvær mellem fædrene uden børn, 
men det er mindst ligeså vigtigt, at fædrene bliver ansporet og hjulpet til at finde et puste-
rum sammen med deres børn. De sociale aktiviteter skal således både styrke det sociale fæl-
lesskab fædrene imellem og relationsdannelsen mellem far og barn. Aktiviteterne kan både 
kobles til undervisningssporet og erfaringsdelingssporet – og på den måde være faciliteret af 
en sundhedsplejerske eller gruppeleder. Men de kan også opsættes uden nogen form for fa-
cilitering og dermed fungere på fædrenes eget private initiativ, hvis dette vurderes muligt og 
ønskværdigt. Derudover kan enkelte sociale aktiviteter indgå, hvor både mødre, fædre og 
børn deltager – med det formål at styrke familierne som helhed og forældreparrenes samvær 
med hinanden.     

 

Fem konkrete principper 
Udover ovenstående tre elementer, har vi udformet fem konkrete principper for udviklingen af nyt 
fædregruppetilbud, som hver kommune så vidt muligt bør efterfølge. Principperne er skabt på bag-
grund af tidligere projekterfaringer, fædreudsagn i interviewrunden i TGFB23, samt forskning i, hvad 
der hæmmer eller fremmer fædreinvolvering. De nye fædregruppeforløb bør således alle:  

1. Give fædre mulighed for at deltage uden mødre: Fædre giver i interviews udtryk for at føle 
sig udenfor eller set skævt til, hvis de deltager i et arrangement med få mænd og mange 
kvinder; og forskning viser, at det kan hæmme mænds talelyst, hvis der er kvinder tilstede 
under arrangementer målrettet fædre24.    

2. Give fædre mulighed for at deltage alene med deres børn: Mødres gatekeeping (dvs. deres 
styring af fædres samvær med børn) fastholder fædre i en position, hvor de har svært ved at 
opnå erfaring og selvstændighed i farrollen. Den gængse far-rolle som ’mors elev’ eller ople-
velsen af blot at være et ’appendix til mor’ afholder fædre fra at deltage i børneomsorgen i 
hjemmet og i kommunale sundhedstilbud- og arrangementer. Derfor anbefaler en ny dansk 
afhandling, at fædre tilbringer mere tid alene med deres børn25.  

                                                
23 Se en mere detaljeret gennemgang af de væsentligste pointer fra fædreinterviewene i temahæftet ”Bedre inddragelse af 
fædre i sårbare småbørnsfamilier”: https://www.sus.dk/udgivelser/bedre-indragelse-faedre-saarbare-smaabarnsfamilier/ 
24 Center for Børneliv, 2016: ”Sårbare far-barn-relationer – et vidensnotat”, s. 25. 
25 Center for Børneliv, 2016: ”Sårbare far-barn-relationer – et vidensnotat”, s. 12. 
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3. Placere møder og aktiviteter udenfor normal arbejdstid: Fædre giver i interviews udtryk for en 
frustration over, at mange aktiviteter ligger i arbejdstiden. Fædre i sårbare familier har ikke al-
tid samme muligheder for at tage barsel, og derfor bør aktiviteter og arrangementer så vidt 
muligt placeres sidst på eftermiddagen eller i weekenden.   

4. Bestå af både aktiviteter og samtaler for mindre grupper af fædre: Fædre udtrykker generelt 
behov for at tale med andre fædre om deres erfaringer og udfordringer med at blive foræl-
dre, men gør det i praksis ofte ikke i så høj grad som mødre. Fædrene efterspørger tilbud 
med flere sociale eller fysiske aktiviteter – med og uden børn – som kan give fælles oplevel-
ser og være med til at danne grundlag for lysten til at dele mere personlige erfaringer og ud-
fordringer med hinanden. Mindre grupper hjælper i den sammenhæng ofte fædre til at føle 
sig mere trygge og motiverer til at deltage mere aktivt i diskussioner og aktiviteter26. 

5. Tilrettelægges som fastlagte, længerevarende og forpligtende forløb: Fædre i sårbare små-
børnsfamilier udtrykker generelt behov for at deltage i et forpligtende tilbud, hvor man mø-
des med de samme fædre over længere tid. Korte og uforpligtende forløb, som dem der fx 
tilbydes som fødselsforberedelse på hospitalernes fødeafdelinger, er ikke tilstrækkelige til at 
dække sårbare fædres behov, ligesom et uforpligtende og fleksibelt tilbud som Fars Lege-
stue primært tiltrækker mere ressourcestærke fædre, der i forvejen har et stort socialt netværk 
at trække på. Forskning i virksomme fædreindsatser viser, at de mest succesfulde indsatser 
forløber over mindst to måneder med ugentlige møder af minimum halvanden times varig-
hed, mens enkeltstående indsatser på et par timers varighed har minimal effekt27. Samme er-
faring har SUS som nævnt gjort sig i projektet ’Kom Videre Mand’.  

 

Samskabelse og eksperimenter 

Ovenstående elementer og principper afspejler den viden, vi på nuværende tidspunkt har fra forsk-
ning, fædreinterviews og tidligere projekter. De er på den måde nøje udvalgt som et foreløbigt bed-
ste bud på, hvilke faglige og organisatoriske ingredienser et nyt fædregruppetilbud bør indeholde 
for at kunne foregå på sårbare fædres præmisser både hvad angår kommunikation, rammer og ind-
hold.  

Det skal øge sandsynligheden for at vi lykkes med at tiltrække og fastholde en målgruppe, som tradi-
tionelt er svære at nå med tilbud og indsatser. Afprøvningen vil dog med stor sandsynlighed give 
anledning til ændringer og justeringer af de på forhånd nedfældede anvisninger i takt med at yderli-
gere erfaringer opnås.  

Målet vil hele vejen igennem være at arbejde henimod en egentlig implementering af fædregrupper 
i kommunerne, herunder en fastlæggelse af en gangbar finansieringsmodel. Men for at finde frem til 
den rigtige model, kræver det en eksperimenterende tilgang, hvor en systematisk afprøvning af me-
toder og elementer løbende be- eller afkræfter foreløbige antagelser om, hvordan fædregrupperne 
fungerer og forankres bedst.  

Derfor vil Socialt Udviklingscenter SUS igennem hele afprøvningsfasen bistå kommunerne i deres 
forsøg på at finde frem til de mest virksomme komponenter og metoder i fædregruppeforløbene. 
Der vil altid opstå uforudsete benspænd i et forsøgsprojekt som dette, og her kan det ofte være 
svært at bevare gejsten og undgå at falde tilbage i gamle og velkendte arbejdsmetoder og organi-

                                                
26 Center for Børneliv, 2016: ”Sårbare far-barn-relationer – et vidensnotat”, s. 29. 
27 Center for Børneliv, 2016: ”Sårbare far-barn-relationer – et vidensnotat”, s. 28.  
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sationsformer. I de tilfælde er det SUS’ opgave at fastholde et fokus på de mest nyskabende ele-
menter i fædregruppeforløbene, så de bevarer deres forandringspotentiale. Derudover vil SUS også 
facilitere en løbende erfaringsudveksling kommunerne imellem, så gode erfaringer bliver delt hurtigt 
og fælles udfordringer kan håndteres så hurtigt som muligt i opstarten og afviklingen af forløbene.  

Foruden samskabelsen imellem SUS og kommunerne, vil repræsentanter fra målgruppen løbende 
blive inddraget som medudviklere og medbedømmere af de nye tilbud – for på den måde at sikre, 
at afprøvningen af forløbene ikke sker uden hensyntagen til målgruppens særlige ønsker og behov. 
Fædrene vil med stor sandsynlighed kunne give hurtige svar på nogle af de valg, kommunerne 
kommer til at stå overfor i forhold til tilrettelæggelsen af de nye tilbud.  

Afprøvnings-, og evalueringsfaserne vil tjene som en kontinuerlig kvalificering af konceptet for fæd-
regrupper, som skal sandsynliggøre, at konceptet ikke bare vil fungere i de kommuner, der deltager i 
projektet, men at det på sigt også vil kunne fungere i andre kommuner rundt omkring i landet.  

Gennem løbende brug af feedback loops, konceptjusteringer, kvalitativ dokumentation og detalje-
rede metodebeskrivelser, er målet således at eksperimentere os frem imod et implementerbart kon-
cept for fædregrupper, der kan spredes til andre kommuner efter projektets udløb.  

Endelig vil SUS og Center for Børneliv, i samarbejde med en professionshøjskole, udvikle et e-
læringsforløb med anbefalinger til, hvordan andre kommuner kan afprøve og implementere fædre-
grupper som et tilbud i deres sundhedsplejeafdeling.   

 

Projektaktiviteter 

Projektet tilrettelægges som et forsøgsprojekt med en design- og forberedelsesfase, to afprøvnings-
faser med løbende evaluering, en fase til udvikling af metodebeskrivelse og e-læringsmodul samt en 
fase til test, evaluering, justering og promovering af e-læringsmodul:  
 

Fase 1: Opstart, endeligt design og forberedelse (okt. 2017 – feb. 2018) 

I projektets første fase inddrages de medarbejdere og ledere fra sundhedsplejen i de tre kommuner, 
som skal designe og gennemføre fædregruppeforløbene. I løbet af projektets første 5 måneder skal 
hver kommune, med afsæt i de førnævnte elementer og principper, tilrettelægge hver deres tilbud 
og have fastlagt formen på, indholdet af, og organiseringen omkring forløbene. Dernæst skal de nye 
tilbud fremlægges overfor fædre i målgruppen, der kan deltage i den første afprøvningsfase, fase 2.      

Projektets første fase har følgende centrale aktiviteter:  

• Opstartsmøder med hver af de tre kommuner og Center for Børneliv: Gennemgang af projek-
tets faser, tidsplan, formål, aktiviteter og deadlines. Målet med opstartsmøderne er at skabe 
overblik over projektet, sikre en ærlig og realistisk forventningsafstemning og finde en dato 
for kick-off bootcampen.     

• Kick-off bootcamp over to dage med: 
o inspiration fra ekstern oplægsholder 
o fælles drøftelse af overordnet fædregruppekoncept 
o åben dialog om forventninger til og succeskriterier for projektet 
o færdigdesign af lokale fædregruppeforløb på baggrund af skitser fra Til Gavn for Bar-

net, inkl. aktiviteter, metoder, medarbejderressourcer, samarbejdsaftaler og logistik.  
o feedback og sparring kommunerne imellem  
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• Løbende sparring i de enkelte kommuner på lokale forløb og planlægning af afprøvningsfase. 
• Feedback på foreløbigt design fra en mindre gruppe af fædre fra målgruppen 
• Fælles opsamling og beskrivelse af det overordnede koncept og sammenhængen med de 

lokale tilbud 
• Promovering af nyt tilbud og rekruttering af fædre i målgruppen 
• Rekruttering af mandlige gruppeledere 
• Etablering af og sparring med advisory board (gennemgående aktivitet i alle faser) 
• Forberedelse af evaluering og erfaringsopsamling i afprøvningsfaserne 

 

Fase 2: Afprøvning, erfaringsopsamling og justering (mar. 2018 – aug. 2018) 

Afprøvningen af de nye fædregruppetilbud sættes i gang projektets fase 2. Forløbene gennemføres 
som en række af fastlagte aktiviteter fordelt over 2-3 måneder. SUS vil følge hver enkelt afprøvning 
tæt og løbende indsamle gode erfaringer. SUS vil også fungere som sparringspartner i de tilfælde, 
hvor afprøvningen viser sig at være fagligt eller organisatorisk udfordrende.  

Når det første fædregruppeforløb er afsluttet vil SUS stå for en række samtaler og interviews med 
medarbejdere, ledere og repræsentanter fra målgruppen for at høre de første reaktioner på de nye 
tilbud – og for at finde ud af, hvad der skal ændres på og skrues op eller ned for inden næste af-
prøvningsfase. De indhentede erfaringer og reaktioner på den første afprøvning vil danne grundlag 
for en fælles opsamling og justering af det overordnede fædregruppekoncept og de tre lokale tilbud 
på en tværgående workshop faciliteret af SUS. Her vil Center for Børneliv også deltage. Efter work-
shoppen rekrutteres nye fædre til næste afprøvningsfase.  

Projektets anden fase har følgende centrale aktiviteter:  

• Afprøvning af de første tre konkrete fædregruppeforløb 
• Løbende opdatering og sparring på gennemførslen af de forskellige forløb 
• Løbende evaluering og opsamling af erfaringer, bl.a. gennem samtaler og interviews med 

medarbejdere, ledere og repræsentanter fra målgruppen 
• Tværgående workshop 1: Fælles opsamling og justering af overordnet koncept samt lokale 

tilbud og aktiviteter til næste afprøvningsfase – primært med fokus på indhold og aktiviteter 
for fædrene. 

• Rekruttering af fædre til næste afprøvningsfase 

 

Fase 3: Afprøvning, evaluering og færdigjustering (sep. 2018 – feb. 2019) 

I projektets fase tre afprøver hver kommune endnu et fædregruppeforløb, som er justeret på bag-
grund af erfaringerne fra fase 2. Hvor fase 2-afprøvningen var et slags pilotforsøg med plads til fejl 
og tvivlen, skal fase 3-afprøvnngen i højere grad ses som en generalprøve. Forløbene skal med an-
dre ord finpudses og gennemføres uden gentagelse af de samme fejl eller usikkerheder som i fase 2. 
Der er stadig plads til mindre eksperimenter og gradvise forbedringer, men når fasen slutter, skal 
hver kommune gerne stå med en fornemmelse af at have udviklet et helstøbt og effektivt tilbud, der 
på et oplyst grundlag kan implementeres som et fast tilbud i sundhedsplejen.  

Fasen afsluttes, ligesom fase 2, med en fælles workshop for alle kommuner og Center for Børneliv, 
hvor fokus denne gang særligt er på den økonomiske og organisatoriske bæredygtighed af de tre 
fædregruppetilbud.  

Projektets tredje fase har følgende centrale aktiviteter:  



 

14 

• Afprøvning af de sidste tre fædregruppeforløb 
• Løbende opdatering og sparring på gennemførslen af de forskellige forløb 
• Løbende evaluering og opsamling af erfaringer, bl.a. gennem samtaler og interviews med 

medarbejdere, ledere og repræsentanter fra målgruppen. 
• Tværgående workshop 2: Fælles opsamling og færdigjustering af overordnet koncept samt 

lokale tilbud og aktiviteter til formidlings- og spredningsfase – primært med fokus på organi-
sering og forankring.  

 

Fase 4: Udvikling af metodebeskrivelse og e-læringsmodul (mar. 2019 – sep. 2019) 

Når afprøvningsfaserne er afsluttet sammenfatter SUS erfaringerne i en detaljeret metodebeskrivelse, 
der præsenterer det endelige fædregruppekoncept som et sundhedsplejetilbud, der dels kan im-
plementeres i de tre deltagende kommuner, men som også kan tilpasses og implementeres i andre 
kommuner. Metodebeskrivelsen vil dels præsentere de overordnede elementer og principper for et 
nyt fædregruppekoncept, og dels give eksempler på lokale variationer og enkeltstående metoder, 
der kan til- eller fravælges i udformningen af nye unikke tilbud i kommunerne. Metodebeskrivelsen 
vil således indeholde en række vejledende eksempler og anbefalinger indenfor områder som:  

• rekruttering og fastholdelse af sårbare fædre, 
• indhold og aktiviteter for fædre, 
• organisering, ledelse, og finansiering af fædregrupper, 
• faglige udfordringer og dilemmaer som sundhedsplejerske, 
• samarbejde med andre fagpersoner- og områder.  

Selvom en metodebeskrivelse i sig selv vil kunne inspirere andre kommuner til at igangsætte et nyt 
fædregruppeforløb, så viser erfaringerne fra tidligere projekter, at det kræver en ekstraordinær og 
mere håndholdt formidlingsindsats at få udbredt den slags koncepter. Udover metodebeskrivelsen 
vil Center for Børneliv derfor – med bidrag fra SUS og kommunerne – udvikle et helt nyt e-
læringsmodul målrettet sundhedsplejestuderende på professionshøjskolerne samt medarbejdere og 
ledere i den kommunale sundhedsplejepraksis.  

E-læringsmodulet forventes at blive udviklet i samarbejde med professionshøjskolen Metropol, som 
Center for Børneliv på nuværende tidspunkt er i dialog med omkring øget samarbejde og en even-
tuel fusion. Center for Børneliv har været i kontakt med lederen af sundhedsplejeuddannelsen på 
Metropol, som har udvist stor interesse for nærværende projekt og muligheden for at indgå i et 
samarbejde om udviklingen af et nyt e-læringsmodul.  

E-læringsmodulet forventes at indeholde følgende 3 komponenter:  

1. Viden 
- Historisk-kulturelt oprids over fædres syn på og rolle i forhold til børneomsorg, videoop-

læg med fx Svend Aage Madsen, chefpsykolog på Rigshospitalet.  
- Gennemgang af forskningsbaseret viden om fædreindsatser og sårbare far-barn-relationer 
- Øvelser og multiple-choice test 

2. Cases 
- Videointerviews med fædre 
- Øvelser og oplæg til diskussion  

3. Handling 
- Gennemgang af eksisterende tilbud og indsatser for fædre 
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- Fokus på nyt fædregruppekoncept, jf. metodebeskrivelse med erfaringer og anbefalinger 
fra dette projekt 

- Metoder og inspiration til socialt udviklingsarbejde   
- Øvelser og udvikling af nye ideer med mulighed for feedback fra målgruppe og praksis.   

Et e-læringsmodul bestående af ovenstående elementer kan med små tilpasninger målrettes enten 
sundhedsplejestuderende på professionshøjskolerne eller ledere og medarbejdere i den kommunale 
sundhedspleje. Formålet med e-læringsmodulet er således at inspirere kommende og nuværende 
sundhedsplejersker til at forbedre indsatsen overfor fædre generelt og igangsætte nye fædregrup-
peforløb for fædre i sårbare småbørnsfamilier på baggrund af erfaringerne fra dette projekt.  

 

Fase 5: Test, evaluering, justering og promovering af e-læringsmodul (okt. 2019 – apr. 2020) 

Når Center for Børneliv har udviklet den første version af e-læringsmodulet, vil modulet blive testet 
på en gruppe af sundhedsplejestuderende på Metropol samt i 2-3 kommunale sundhedsplejeafde-
linger. Fordi Metropol forventes at være med i udviklingen af modulet, vil deres deltagelse i testen 
ske uden betaling. Derimod forventer vi at udbyde den første version af e-læringsmodulet til nedsat 
pris til 2-3 kommuner, som ikke har været med i nærværende projekt.  

Indtægterne fra et eventuelt salg vil bidrage til at finansiere en opfølgende evaluering af den første 
version af modulet. Denne evaluering vil blive udført af Center for Børneliv med sparring fra SUS. 
Evalueringen vil resultere i en justering af e-læringsmodulet til en færdig version, der mod betaling 
kan stilles til rådighed for andre professionshøjskoler og andre kommunale sundhedsplejeafdelinger. 
Som en ekstra service kan hvert enkelt modul tilpasses, så øvelserne i modulet matcher de studeren-
des eller den specifikke kommunale sundhedsplejes udfordringer og ønsker for læring.  

For at gøre opmærksom på det nye e-læringsforløb og fædregruppekoncept afsluttes fase 5 med en 
konference for sundhedsplejestuderende og ledere og medarbejdere i den kommunale sundheds-
pleje. Konferencen vil blive planlagt og gennemført af Center for Børneliv og Socialt Udviklingscen-
ter SUS, evt. i samarbejde med Metropol.  

Projektet afsluttes med en endelig afrapportering til Det Obelske Familiefond.   

  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Organisering af projektet 

Under hele projektperioden vil Socialt Udviklingscenter SUS varetage den overordnede projektledel-
se af projektet, som bl.a. indebærer at planlægge og facilitere den indledende designfase, bidrage 
med sparring og processtøtte til kommunerne i afprøvningsfasen, indsamle viden og erfaringer un-
dervejs i afprøvningsfasen, sammenfatte en overordnet metodebeskrivelse, samt udvikle og teste et 
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nyt e-læringsforløb i samarbejde med Center for Børneliv og professionshøjskolen Metropol. Der 
tilknyttes en fast SUS konsulent til hver kommune.  

SUS har desuden ansvaret for det samlede budget.  

Tilsagnserklæringer fra de tre kommuner er vedlagt som bilag 3, 4 og 5. 

 

Budget 

Socialt Udviklingscenter SUS ansøger sammen med Center for Børneliv og Frederiksberg, Ringsted 
og Thisted Kommune om i alt 3.982.300 kroner til gennemførsel af projektets aktiviteter med henblik 
på udvikling, afprøvning, implementering og udbredelse af et nyt koncept for fædregrupper til sår-
bare småbørnsfamilier. Detaljeret budget er vedlagt som bilag 2. 

5. Projektet i forhold til andre nationale evt. internationale 
tiltag på området  

Det er tydeligt, at der i de seneste år er kommet et øget fokus på inddragelsen af fædre i de kom-
munale sundhedsplejetilbud. Flere gode nye tiltag og projekter er sat i gang indenfor ganske få år, 
men det er de færreste af dem, der har samme specifikke fokus på fædre i sårbare familier, som 
nærværende projekt har.  

For eksempel har flere kommuner, heriblandt Frederiksberg Kommune, oprettet et nyt tilbud, Fars 
Legestue, som typisk har åbent én gang om ugen i tre timer midt på eftermiddagen. Her kan fædre 
helt uforpligtende møde op med deres børn og se dem lege og interagere med andre børn, mens 
de selv kan drøfte livet som far med andre fædre eller med en sundhedsplejerske, der står til rådig-
hed for at svare på eventuelle spørgsmål om børns udvikling og behov. På grund af åbningstiderne 
er det primært fædre på barsel, med børn der endnu ikke er startet i vuggestue eller dagpleje, der 
benytter sig af tilbuddet. Tilbuddet er meget populært og spreder sig i øjeblikket til flere andre 
kommuner, men erfaringerne på Frederiksberg viser, at Fars Legestue hovedsageligt tiltrækker de 
ressourcestærke fædre, dvs. dem der er på barsel eller har et fleksibelt arbejdsskema og som ikke 
afskrækkes ved tanken om at møde andre fædre, de ikke kender på forhånd. Noget tyder derimod 
på, at tilbuddet fremstår mindre attraktivt for fædre i sårbare familier: Brugerundersøgelsen i Til 
Gavn for Barnet viste for eksempel, at mange sårbare fædre foretrækker et mere forpligtende tilbud, 
hvor en mindre og fast gruppe af fædre kan mødes – gerne udenfor normal arbejdstid – og dels få 
viden om børns udvikling og behov, men ydermere dele nogle af de personlige udfordringer og 
bekymringer, som er opstået eller intensiveret i forbindelse med det nye faderskab. Ifølge fædrene i 
Fars Legestue på Frederiksberg er det ikke et tilbud, der lægger op til dybe personlige samtaler. Her 
er fokus på de legende børn og det gode, men umiddelbare og kortvarige møde mellem fædrene.  

Udover Fars Legestue har Nordea Fonden for nylig igangsat projektet, Far for livet28. Projektet, som 
er udviklet i samarbejde med Forum for Mænds Sundhed, handler om at klæde jordemødre og 
sundhedsplejesker på til i højere grad at inddrage fædre i nye og eksisterende kommunale tilbud og 
aktiviteter. Fokus er her på at styrke forældreskabet og parret og skabe bedre betingelser for fædre-
nes samvær med deres børn, fx ved at sikre at flere fædre er med, når sundhedsplejersken kommer 

                                                
28 Læs mere her: https://nordeafonden.dk/nyheder/unge-faedre-skal-helt-ind-paa-radaren 
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på besøg. Men modsat det projekt vi søger om midler til i denne projektansøgning, så har Far for 
livet-projektet ikke noget udtalt fokus på fædre i sårbare familier, udover et delmål om at forebygge 
fødselsdepressioner gennem flere tidlige samtaler med fædrene. Herudover afspejles det manglen-
de sårbarhedsfokus også ved, at en del af projektets formål er at oprette ’Fars Legestuer’ i mange 
flere kommuner landet over. Projektet skal altså ses som en bred opkvalificering eller finjustering af 
de almene sundhedsplejetilbud, så de i højere grad involverer og imødekommer helt almindelige 
nybagte fædres behov.  

Nordea Fonden har i øvrigt også været med til at finansiere projektet, Sundhedsplejersker styrker 
integrationen29, som har til formål at opkvalificere 700 sundhedsplejersker for at de kan hjælpe til 
bedre integration, sundhed og trivsel for flygtningefamilier med børn under 6 år. Sundhedsplejen i 
Thisted Kommune deltager sammen med 14 andre kommuner i projektet.   

Et andet tiltag, der er værd at nævne i denne sammenhæng, er, at sundhedsplejersker i de fleste 
kommuner i dag screener både nybagte mødre og fædre for efterfødselsreaktioner, når barnet er ca. 
2 måneder gammelt. Screeningerne er væsentlige i forhold til at kunne identificere sårbare små-
børnsfamilier, men mange kommuner, inkl. Frederiksberg Kommune, mangler tilbud til de fædre, der 
måtte vise sig at have brug for hjælp. Forskning viser, at omkring 7 procent af alle nybagte fædre får 
en efterfødselsreaktion, hvilket svarer til op mod 4.000 mænd om året. I den forbindelse nævner 
chefpsykolog på Rigshospitalet, Svend Aage Madsen, at der er alt for få behandlingstilbud til mænd 
med fødselsdepressioner, og at det kun er ca. hver ottende far, der får den hjælp, han har brug for30. 
Et nyt fædregruppetilbud til sårbare fædre kan derfor være en vigtig håndsrækning til de ca. 3.500 
mænd, der hvert år har brug for og sommetider selv beder om hjælp uden at få det.   

Det er selvfølgelig også værd at nævne frivilligorganisationen Home-Start, som deltog i Til Gavn for 
Barnet, og som hvert år hjælper ca. 450 sårbare familier, herunder også enlige fædre. Hjælpen fra 
Home-Start giver mere overskud til forældrene i de ellers hårdt trængte familier, og selvom hjælpen 
ofte rettes mest mod moren og børnene, får mange af fædrene også stor gavn af tilbuddet. Home-
Start arbejder dog ud fra et fast internationalt koncept målrettet småbørnsfamilier, og de har derfor 
ikke mulighed for at oprette særtilbud målrettet fædre alene31. 

Udover ovenstående tiltag er det værd at nævne nogle af de tilbud, der i udgangspunktet ikke er 
målrettet sårbare fædre, eller som er målrettet begge forældre, men som alligevel hjælper mange 
fædre, der har brug for vejledning, netværk og støtte. Af sådanne tilbud kan fx nævnes kommuner-
nes nye forældrekurser, Klar til Barn, En God Start Sammen og Baby På Vej; Projekt Baba, der arbej-
der med fædre med minoritetsbaggrund; Familieiværksætterne, der tilbyder fælles forældreforløb 
med mulighed for netværksskabelse mellem fædre; og Statsforvaltningen og Center for Familieud-
viklings projekt ”Forældre sammen – hver for sig”, som giver skilte forældre et kursus i konflikthånd-
tering. For en samlet oversigt over alle eksisterende tilbud til fædre henviser vi til bilag 3 i Center for 
Børnelivs vidensnotat.   

                                                
29 Læs mere her: https://nordeafonden.dk/nyheder/sundhedsplejersker-i-nyt-integrationsprojekt 
30 Se Svend Aage Madsens udtalelse til DR Nyheder her: http://www.dr.dk/nyheder/indland/foedselsdepressioner-hos-
maend-er-et-overset-problem 
31 For en beskrivelse af hvordan Home-Start alligevel vil styrke deres indsats overfor fædre, henvises til temahæftet ’Bedre 
inddragelse af fædre i sårbare småbørnsfamilier’, som kan findes her: https://www.sus.dk/udgivelser/bedre-indragelse-
faedre-saarbare-smaabarnsfamilier/   
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6. Hvordan forholder dit projekt sig til Det Obelske Familie-
fonds strategi?  

Det Obelske Familiefond har et særligt strategisk fokus på børn, der fødes ind i og vokser op i socialt 
sårbare familier. Målet med dette projekts afprøvning af et nyt koncept for fædregrupper specifikt 
målrettet sårbare familier er, at forebygge sårbare far-barn-relationer og på den måde give børn i 
sårbare familier de bedste betingelser for en tryg opvækst og et godt voksenliv. 

Tilknytningsmønstre mellem forældre og børn går ofte i arv, og risikoen for at børn vokser op uden 
en tilstedeværende og engageret far er således større i familier præget af sindslidelser, fysiske han-
dicap eller social udsathed. Det kan have alvorlige negative konsekvenser for børn at vokse op i en 
familie uden to omsorgspersoner, og derfor er der et stort og positivt forandringspotentiale ved at 
udvikle nye tilbud, der i højere grad kan motivere og ruste fædre til at tage del i børneomsorgen og 
på den måde forbedre børnenes psykosociale udvikling og uddannelsesmuligheder. 

7. Samarbejdspartnere  
De primære samarbejdspartnere i projektet er de tre kommuner, der skal afprøve fædregrupperne, 
samt Center for Børneliv og Socialt Udviklingscenter SUS.  

De tre kommuner er: 

1. Sundhedsplejen i Frederiksberg Kommune 
2. Netværket: Sundhedstjenesten i Ringsted Kommune 
3. Familien i Vækst: Sundhedsplejen i Thisted Kommune 

Alle tre kommuner deltog i det forudgående projekt Til Gavn for Barnet, og har derfor været med til 
at udvikle ideen omkring fædregrupper til fædre i sårbare småbørnsfamilier. På baggrund af den 
gennemførte interviewundersøgelse med fædre i Til Gavn for Barnet, ser alle tre kommuner et stort 
potentiale i at fortsætte arbejdet med fædre i de sårbare familier og at afprøve et egentlig fædre-
gruppeforløb, der direkte adresserer målgruppens ønsker og behov. Kommunerne har alle bidraget 
til udformningen af nærværende projektansøgning og er indforstået med projektets aktiviteter og 
den økonomiske ramme for projektet, herunder kravet om kommunal medfinansiering. Der er yderli-
gere opbakning til projektet på ledelsesplan i hver kommune, hvor der er underskrevet en tilsagns-
erklæring om, at de ønsker at deltage i projektet (se bilag 3, 4 og 5).   

Udover samarbejdet med de tre kommuner, indgår Center for Børneliv som videns- og formidlings-
partner. Desuden vil der i projektet blive etableret et advisory board bestående af eksperter på om-
rådet, ligesom der vil blive iværksat et samarbejde med professionshøjskolen Metropol, som forven-
tes at bistå Center for Børneliv i udvikling og test af et nyt e-læringsmodul i projektets fase 4 og 5.  

Uddybende beskrivelse af hver enkelt samarbejdspartner 

1. Sundhedsplejen i Frederiksberg Kommune 
Sundhedsplejen i Frederiksberg Kommune er et kommunalt sundhedsplejetilbud, som dækker både 
den almene sundhedspleje for alle børn og familier i kommunen, men også har en række udvidede 
tilbud til særligt sårbare småbørnsfamilier, fx en mor-barn-gruppe for sårbare gravide og nybagte 
mødre. 
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I nærværende projekt, vil Frederiksberg Kommune udvikle et nyt fædregruppetilbud, der kan kom-
plementere de eksisterende tilbud, og på den måde engagere nogle af de sårbare fædre, herunder 
fædre med efterfødselsreaktioner, som ikke får den nødvendige støtte ved hjemmebesøg eller med 
tilbuddet om Fars Legestue og Forældreklasser. Sundhedsplejen på Frederiksberg forventer at mål-
rette tilbuddet mod fædre i de familier, hvor mødrene deltager i mor-barn-gruppen samt fædre med 
efterfødselsreaktioner. På den måde kan tilbuddet tilrettelægges, så både mødre og fædre i sårbare 
familier får mulighed for at deltage på samme tidspunkt og fx mødes til fællesspisning efter diverse 
opdelte aktiviteter. Herudover forventer kommunen at etablere samarbejde med Frederiksberg Fæl-
lesrådgivning for Børn og Unge samt mandlige fysioterapeuter og/eller psykologer.  

2. Netværket: Sundhedstjenesten i Ringsted Kommune. 

Netværket er et frivilligt tilbud til sårbare mødre og gravide under 29 år forankret i sundhedstjene-
sten i Ringsted Kommune, som gør brug af såvel socialfaglige som sundhedsfaglige kompetencer. 
Omdrejningspunktet for tilbuddet er en mentorordning, hvor den unge mor/gravide matches med 
en kommunalt ansat mentor. Herudover består tilbuddet af en række fælles netværksskabende akti-
viteter for de unge, deres børn og mentorerne. Aktiviteterne foregår oftest i Netværkets fælleshus, 
mens de med jævne mellemrum tager på ture ud af huset. 

I nærværende projekt vil Netværket i Ringsted Kommune have fokus på ikke-samboende fædre og 
afprøve en ny fædreindsats, der bl.a. består af styrede aktiviteter for fædre med børn, netværksska-
bende aktiviteter initieret og drevet af fædre, besøg af og samtaler med sundhedsplejersker kun for 
fædre, og åben mentorrådgivning over telefonen med mulighed for opfølgning og fysiske møder.  

3. Familien I Vækst: Sundhedsplejen i Thisted Kommune 
Familien I Vækst er en tværfaglig, helhedsorienteret indsats forankret i sundhedsplejen i Thisted 
Kommune, som har udsatte førstegangsforældre som målgruppe. Tilbuddet består af en intensiveret 
dialog og vejledning fra sundhedsplejen og en pædagog samt gruppeaktiviteter med andre gravide 
og nybagte småbørnsforældre fra graviditeten frem til barnet fylder ét år.  

I nærværende projekt vil Thisted Kommune udvikle et fædregruppeforløb målrettet de fædre, som 
kommunen indtil videre har haft svært ved at tiltrække og fastholde i deres aktiviteter under ’Famili-
en i Vækst’. Forløbet vil komplementere de eksisterende aktiviteter for sårbare mødre og deres børn, 
og på den måde tage højde for familiernes samlede behov og muligheder for deltagelse. Fx plan-
lægger Thisted at lave aktiviteter for mødre og fædre på samme tid, hvor forældrene skiftevis delta-
ger med eller uden børn. Thisted Kommune har ligeledes indgået aftale med Kenneth Saugstrup 
Christensen fra kommunens sundhedsafdeling om at kunne indgå i tilbuddet som mandlig gruppe-
leder. Kenneth er far til tre og har medvirket i udviklingen af de første skitser til et nyt fædregruppe-
forløb i Til Gavn for Barnet-projektet.  

4. Center for Børneliv 

Center for Børneliv er en forening, som arbejder for at formidle dansk og nordisk forskning om 
børn og unge til praktikere såsom jordemødre, sundhedsplejersker, lærere, socialrådgivere, psyko-
loger mv. 

Center for Børnelivs formål er at bygge bro mellem forskning og praksis. Det gøres bl.a. ved: 

• Løbende at tage temaer op med relevans for de fagprofessionelles og den politiske dagsorden 
• At samle ny dansk og nordisk forskning fra forskellige fagdiscipliner, som det eksempelvis blev 

gjort med vidensnotatet ”Sårbare far-barn-relationer” i projekt Til Gavn for Barnet.  
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• At styrke tværfaglighed gennem gratis, tværfaglige nyhedsbreve med let tilgængelige præsenta-
tioner af ny forskning. 

• At afholde konferencer, hvor fagprofessionelles og forskeres tilgang til samme emne kombineres 

Center for børneliv har eksisteret siden begyndelsen af 2015 og finansieres af Det Obelske Familie-
fond, Ole Kirk´s Fond og Innovationsfonden. Center for Børneliv er i øjeblikket i dialog med dekan 
og forskningschef på professionshøjskolen Metropol om forankring og en eventuelt fusion af de to 
organisationer.  

I nærværende projekt, vil Center for Børneliv primært stå for udviklingen af et nyt e-læringsmodul 
målrettet medarbejdere og ledere i den kommunale sundhedspleje og sundhedsplejestuderende på 
professionshøjskolerne. Modulet vil blive udviklet i samarbejde med SUS og Metropol. Derudover vil 
Center for Børneliv indgå i projektets advisory board (se punkt 6 nedenfor) og på den måde løbende 
bidrage med forskningsperspektiver på afprøvningen af fædregrupper for fædre i sårbare småbørns-
familier.  

5. Socialt Udviklingscenter SUS 
Socialt Udviklingscenter SUS har siden 1992 arbejdet med social innovation og sociale opfindelser, 
og udvikler og samarbejder om projekter og indsatser, der er med til at skabe bedre livsvilkår for 
socialt udsatte og sårbare mennesker. Et kerneområde er at yde processtøtte til organisationer og 
foreninger, der arbejder med nye sociale indsatser og sikre dokumentation og forankring af samme 
indsatser. Socialt Udviklingscenter SUS vil fungere som overordnet projektleder på projektet.  

6. Advisory board 

Der foreslås nedsat et advisory board til projektet bestående af videnspersoner, eksperter og øvrige 
relevante aktører, som kan følge og vejlede projektet og være bindeled til relevante kommuner, 
formidlingsfora, mm. 

Mulige medlemmer af advisory board:  

• Svend Aage Madsen, chefpsykolog på Rigshospitalet 
• Kenneth Reinicke, mandeforsker ved Roskilde Universitet 
• Torben Pedersen Skovby, familieterapeut og medlem af tænketanken VM - Viden om Mænd. 
• Ulla Nordtorp, ledende sundhedsplejerske i Aalborg Kommune 
• Pernille Fabricius, leder af sundhedstjenesten i Lyngby-Taarbæk Kommune 
• Repræsentant fra Sundhedsstyrelsen 
• Repræsentant fra Metropol 
• Ida Storm, leder af Center for Børneliv 

8. Hvordan vil du formidle projektet?  
Vi foreslår, at projektets indsigter og erfaringer videreformidles i en metodebeskrivelse og et e-
læringsmodul målrettet sundhedsplejestuderende og medarbejdere og ledere i den kommunale 
sundhedspleje. Dette med henblik på at sikre en høj sandsynlighed for implementering udover pro-
jektkommunerne. 
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Mange af de gode og vigtige erfaringer, der hidtil er gjort omkring fædreindsatser har været glim-
rende præsenteret i rapporter og videnopsamlinger, fx fra Sundhedsstyrelsen32. Men formidlingen af 
disse ser ikke ud til at have udmøntet sig i nye kommunalt forankrede tilbud, hvorfor vi foreslår en 
mere omfattende og direkte formidlingsstrategi i form af et e-læringsmodul, hvor nuværende og 
kommende frontmedarbejdere og ledere i den kommunale sundhedspleje bliver præsenteret for 
vigtigheden af at inddrage fædrene i de kommunale tilbud – og potentialet ved at inddrage fædre i 
sårbare småbørnsfamilier i skræddersyede lokalt-forankrede fædregruppetilbud.  

E-læringsmodulet vil blive udviklet af Center for Børneliv i samarbejde med Socialt Udviklingscenter 
SUS – med sparring fra fageksperter i projektets Advisory Board.  

Modulet og erfaringerne fra afprøvningen af det nye fædregruppekoncept vil desuden blive promo-
veret i en afsluttende konference for sundhedsplejestuderende og kommunale medarbejdere og 
ledere i sundhedsplejen.  

Foruden konferencen vil projektets indsigter og resultater også formidles i andre netværk og til an-
dre aktører i de tilfælde, hvor det kan være medvirkende til at konceptet for fædregrupper spredes 
til andre kommuner eller organisationer.    

9. Forankring efter projektperiodens ophør  
Såfremt afprøvningen af de nye fædregruppeforløb viser sig at være en succes, forventes kommu-
nerne at arbejde på at implementere forløbene som et fast tilbud i sundhedsplejen efter projektperi-
odens ophør. Dette kræver dog, at hver kommune finder en model for fædregrupperne, der er både 
økonomisk og organisatorisk bæredygtig. Af den grund vil der undervejs i projektet blive indsamlet 
viden om, hvordan forløbene forankres bedst muligt i forhold til både indhold, form og organisering.  

Derudover vil afprøvningen og den løbende erfaringsopsamling også danne grundlag for en mere 
omfattende metodebeskrivelse og et e-læringsmodul med gode råd til implementering, der kan vi-
dereformidles til andre kommuner. På den måde forventes konceptet på sigt at blive forankret som 
et fast tilbud i flere kommuner landet over.    

10. Start- og slutdato 
I tilfælde af en bevilling igangsættes projektet den 1. oktober 2017, hvorefter projektet forløber over 
tre år og afsluttes den 30. april 2020.  

 

                                                
32 Se fx Sundhedsstyrelsens vidensopsamling ”Tværgående vidensopsamling på satspuljen – sundhedsplejen og anden 
tværfaglig indsats” fra 2008. Særligt afsnittet ”Det særlige omkring fædre” viser, at man tidligere har gjort sig mange gode 
erfaringer, der peger i retning af den type fædregrupper, vi foreslår her, uden at det har resulteret i nye tilbud målrettet 
fædre i kommunerne.  


