
Velkommen til webinar om:

Familiehus-initiativet
...en del af Børnene Først aftalen



• Intentionen fra den politiske aftale 

• Det faglige indhold

• Tilbud om rådgivning og netværk

• Ansøgningspuljen 

• Tid til at stille spørgsmål

Vi vil komme omkring…



Socialstyrelsen

Udbredelse af familiehuse i hele landet skal give udsatte forældre bedre 
støtte i forældrerollen.

Forældre, der med den rette støtte og vejledning kan blive gode forældre, 
skal have bedre hjælp. 

I familiehusene kan der gives støtte og vejledning til sårbare 
småbørnsforældre (0-6 år) og kommende forældre, der er usikre og ikke 
selv har gode rollemodeller at spejle sig i. 

- Det gælder særligt de forældre, der selv har været anbragt, og som 
mangler gode rollemodeller i forældreskabet. 

Intentionen fra den politiske aftaletekst
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Socialstyrelsen

• Familiehuset kan rumme indsatser fra 
sundhedsområdet, såsom fx 
jordemoderkonsultation, men også 
gruppebaserede indsatser som fx 
sorggrupper, netværksgrupper og 
forældrekurser ved fx familieterapeuter eller 
psykologer. 

• Der kan bygges bro til andre indsatser i 
kommunen fx jobcenteret, 
civilsamfundsorganisationer mv.

• Familiehus tilgangen tager afsæt i en 
styrkelse af en tidligere forebyggende indsats 
for målgruppen fx via en fælles indgang til 
helhedsorienterede indsatser i et fysisk hus 
eller en organisering i fx et spædbarnsteam etc. 

Fokus på det tidligt 
forebyggende
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Socialstyrelsen

• Uanset om der er tale om en fysisk 
indgang eller en samlet organisering, 
lægger initiativet op til, at familiehuset 
rummer både universelle, forebyggende 
tilbud, fx jordemoderkonsultationer, 
fødselsforberedelse og tilbud ved 
sundhedsplejen, og mere målrettede 
indsatser.

• Det er således ikke tilstrækkeligt, at et 
familiehus udelukkende tilbyder indsatser 
efter servicelovens § 11 og § 52.

Fokus på det tidligt 
forebyggende fortsat...
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Socialstyrelsen

Praksisafdækning af familiehuse og lignende 
organiseringer

• Kommuner anvender begrebet ”familiehus” på mange forskellige måder. 

• I nogle kommuner kaldes kommunens udførerenhed for Familiehuset.

• Familiehuse i andre kommuner er en samling af tværfaglige tilbud, som i 
nogle tilfælde drives af en civilsamfundsaktør.

• Familiehuset kan være tiltænkt forskellige målgrupper og i varierende 
grad involvere medarbejdere på tværs af forvaltninger og sektorer. 

Hent inspiration i publikationen i:

Praksisafdækning af familiehuse 
og lignende organiseringer

www.socialstyrelsen.dk/familiehus
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Socialstyrelsen

• I tilknytning til familiehusene kan 
der etableres eller udbygges en 
social døgnvagt, som en del af 
kommunernes generelle sociale 
arbejde.

Den sociale døgnvagt 
- i tilknytning til familiehuse
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Socialstyrelsen

• Der er mulighed for at tilknytte ”børnebaser” 
til familiehusene for anbragte børn og unge, 
så disse børn og unge understøttes i at skabe 
relation og netværk, med inddragelse af 
civilsamfundet.

Børnebaser
- i tilknytning til familiehuse

• Børnebaser kan være fysiske mødesteder, 
hvor anbragte børn kan mødes med andre 
anbragte børn. Her skal de have mulighed 
for, at skabe faste relationer til voksne, 
danne netværk og opleve genkendelighed 
sammen med børn og unge i samme 
situation.
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Socialstyrelsen

Tilbud om rådgivning og netværk

• Socialstyrelsen tilbyder gratis rådgivning til kommuner, der ønsker at 
styrke deres tidlige forebyggende indsats på småbørnsområdet 
med afsæt i ”familiehus-tilgangen” 

• Det gælder både kommuner, som søger og modtager støtte fra puljen 
til etablering/udvidelse af familiehuse, samt kommuner, der hverken 
søger eller opnår støtte.

31-08-2022



Socialstyrelsen

• Søger ny viden om målgruppen, evidensbaserede indsatser og bedste 
praksis på området.

• Har et organisatorisk fokus og ønsker at etablere nye tværfaglige 
og/eller tværsektorielle samarbejdsformer, fx et småbørnsteam.

• Har fokus på nye indsatser til særlige målgruppe, som fx familier med 
anden etnisk baggrund eller børn med handicap.

• Ønsker at implementere nye metoder, som fx COS-P.

• Vil udarbejde en ny strategi på området.

• Vil styrke samarbejdet med civilsamfundet om målgruppen. 

• Har et familiehus med indsatser, der kræver visitation, og ønsker flere 
åbne tilbud og tidligere forebyggende indsatser. 
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Rådgivningen er relevant, 
hvis jeres kommune fx…



Socialstyrelsen

Lokale rådgivningsforløb

• Rådgivningen er målrettet chefer, ledere og nøglemedarbejdere på 
tværs af de afdelinger og sektorer, der arbejder med kommende 
forældre og småbørnsfamilier samt vigtige samarbejdsparter.

• Forløbet tilrettelægges fleksibelt efter jeres konkrete ønsker og kan fx 
indbefatte sparringsmøder, analyser, workshops, udviklingsdage eller 
lignende.

• Omfanget er 1-5 rådgivningsaktiviteter inden for ca. et år. 

• Det er også muligt at få rådgivning om børnebaser og den sociale 
døgnvagt.
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Kommuner og samarbejdsparter kan få rådgivning 
tilpasset lokale forhold. 



Socialstyrelsen

Sideløbende med de lokale rådgivningsforløb er der mulighed for at indgå 
i regionale netværk – uanset om man modtager rådgivning eller støtte.

Regionale netværk og national vidensdeling
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Første netværksmøde er nationalt 
og afholdes 15. december 2022 

– sæt X i kalenderen!

• Til netværksmøderne er der rum for erfaringsudveksling, vidensdeling og 
uformel sparring kombineret med inspirerende oplæg fra eksperter på 
området.

• Netværksmøderne er for alle kommuner og regioner.
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Ansøgningspulje



Socialstyrelsen

• Der er afsat 126. mio. kr. i år til en pulje der skal støtte og vejlede sårbare 
småbørnsfamilier og kommende forældre gennem udbredelse af 
familiehuse som en samlet indgang til kommunens tilbud til 
småbørnsfamilier

• Vi forventer at kunne støtte 45 kommuner fra ansøgningspuljen i år.

• Der kommer yderligere tre puljer til formålet. I 2024 er afsat 82,4 mio.kr., 
i 2026 er afsat 37 mio. kr. og i 2028 er afsat 28,1 mio. kr. 

• Kommuner kan kun få støtte én gang fra ansøgningspuljen. 

• Projekt perioden er fra 1. januar 2023 til 31. december 2026, men der er 
mulighed for udskudt projektstart. 

• Projektet skal dog fortsat i udgangspunktet afsluttes inden for 
projektperioden
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Ansøgningspulje



Socialstyrelsen

Puljen er inddelt i fem regionale underpuljer for at understøtte, at 
familiehusene etableres bredt i landet

Ansøgningspulje – landsdækkende 
udbredelse
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Region Kommuner Beløb

Hovedstaden 29 37.286.602

Sjælland 17 21.857.663

Syddanmark 22 28.286.388

Midtjylland 19 24.429.153

Nordjylland 11 14.143.194

I alt 98 126.003.000



Socialstyrelsen

Ansøgningspulje – hvad er vigtigt?

• Læs vejledningen for ansøgningspuljen: 
Socialstyrelsen.dk – Puljer og tilskud – Aktuelle puljer.

• Bekendtgørelsen udgør hjemmelsgrundlaget – vejledningen uddyber 
bekendtgørelsen. 

• Særligt vigtigt: Formål, målgruppe og kriterier for ansøgningspuljen. 
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Socialstyrelsen

• Kriterierne, sammen med formålet og målgruppen (Bekendtgørelsen § 6 og 
§ 7 – vejledningen afsnit 9) udgør minimumskravene. De skal opfyldes.

• Er der flere berettigede ansøgere end midlerne rækker til? Dem der i højest 
grad lever op til puljens kriterier indstilles til støtte.

• De enkelte kriterier uddybes i vejledningen, hvor der også er bullets der 
guider til relevante punkter at komme omkring i ansøgningen

• Stor grad af projekt/metodefrihed inden for de overordnede rammer. 

• Vi vurderer også på hele projektets sammenhæng med puljens formål
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Ansøgningspulje – hvordan 
udvælger vi?



Socialstyrelsen

• Kommuner skal ansøge via Tilskudsportalen, som findes på 
Socialstyrelsen.dk

• Hertil skal anvendes NemID medarbejdersignatur

• Ansøgningen skal være indsendt den 28. september 2022 kl. 12:00. 

• Derfor: Start i god tid med teknikken – portal, medarbejdersignatur mv. 

• Kontakt os ved problemer med indsendelse – før fristen!

Indsendelse af ansøgning
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Socialstyrelsen

De vigtigste tips

• Læs vejledningen for ansøgningspuljen: 
Formål, målgruppe og kriterier.

• Vi vurderer også på sammenhæng – så kom godt rundt om jeres 
projekt. Se hjælpende bullets i vejledningen.

• Start i god tid med indsendelse via portalen. 

• Husk ansøgningsfristen

• Og kontakt os endelig ved spørgsmål. 
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Socialstyrelsen

Spørgsmål??
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Socialstyrelsen

Tak for i dag - vi glæder os til at høre fra jer!

31-08-2022

www.socialstyrelsen.dk/familiehus 

Kontaktoplysninger:

Pulje: 

Camilla Dehn, Specialkonsulent 
cabh@socialstyrelsen.dk

Holger Kristoffersen, Fuldmægtig
Telefon: 50 81 09 57 Mail: hkr@socialstyrelsen.dk

Rådgivning og netværk: 

Gitte Bossi-Andresen, Leder
Telefon: 50 81 09 38 Mail: gba@socialstyrelsen.dk

Louise Elisabeth Madsen, Specialkonsulent
Telefon: 41 93 25 97 Mail: lema@socialstyrelsen.dk


