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Doktor Hansen skal tænke nyt
BØGER /// Bogen ”Doktor Hansen har set sin sidste patient” har fokus på de
mange nye teknologiske muligheder. Læst med kommunale briller er det totale
fravær af kommunale aktører dog bemærkelsesværdigt. Man får en fornemmelse af, at forfatterne ikke deler kommunernes hede drømme om et tæt og styrket
samarbejde med almen praksis. Den ugengældte kærlighed skal dog ikke
afholde kommunale aktører fra at læse bogen, som giver et spændende indblik
i både fremtidens patienter, livet i almen praksis og de mange nye teknologiske
muligheder. Læs den fulde anmeldelse af bogen på danskekommuner.dk •
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Kursus til førstegangsforældre
gavner forholdet

11.000 pædagoger har droppet faget
BESKÆFTIGELSE /// Der er brug for flere pædagoger, høres
det ofte i debatten. En del af opskriften er at få flere af de
uddannede pædagoger, der arbejder i andre sektorer, til
at vende tilbage til faget. Men hvor mange taler vi om? Det
har Arbejderbevægelsens Erhvervsråd nu gjort op på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik. Det viser
sig, at i alt 11.000 pædagoguddannede arbejder i andre
brancher. Det svarer til cirka 11 procent af alle uddannede
pædagoger i et lønmodtagerjob. De 7.000 af dem arbejder
i den offentlige administration, handel og transport. •

Stort behov for lokale mødesteder
CORONAKRISEN /// Det er som aldrig før vigtigt med lokale
mødesteder under coronakrisen, viser en undersøgelse,
som konsulentfirmaet Gehl har lavet på baggrund af data
fra Helsingør, Horsens, København og Svendborg. Den
viser blandt andet, at antallet af fodgængere er faldet i
bymidterne, men at der generelt set er 15 procent flere
fodgængere over hele dagen. Uden for pendlertiden er
stigningen helt op mod 40 procent. Samtidig bruges byens rum meget mere til
motion, leg og rekreation end før, og
lokale pladser med mulighed for aktivitet (eksempelvis en legeplads) er
særdeles populære. •
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Integrationsydelsen virker
INTEGRATION /// Integrationsydelsen, der blev indført i
2015 for at give nyankomne indvandrere større motivation til at arbejde, har en effekt, viser en analyse fra
Rockwool Fondens Forskningsenhed. Andelen af mandlige flygtninge, der har været i arbejde efter 10 måneder, er øget fra fire procent til knap det dobbelte, og ser
man på et år, er andelen steget fra knap 10 procent til 13
procent. Til gengæld er der ikke fundet en tilsvarende
effekt hos kvindelige flygtninge. •

RAPPORTER,
ANALYSER
OG BØGER

FAMILIER /// Mødre, der har
deltaget i forældrekurset ”Dit
første barn”, som Frederiksberg Kommune har udbudt i
perioden 2016-2019, er mere
tilfredse med parforholdet og
forældresamarbejdet, og deres
partner føler også en større involvering. Det viser en evaluering, som VIVE har foretaget for
Frederiksberg Kommune.
To tredjedele deltog i kurset, mens den sidste tredjedel var
kontrolgruppe. Mødrene, der deltog i kurset, er mindre stressede og har færre efterfødselsreaktioner. Over halvdelen af
kommunerne udbyder lignende kurser, men Frederiksbergs er
det første, der evalueres. Professor Nikolaj Elf fra kommer til
at lede det nye center. •

Ungdomsuddannelser hitter i yderområder
UDDANNELSE /// I 2018 tog 85 procent af de unge en ungdomsuddannelse, og andelen vokser. Men væksten sker nu særligt uden
for de store byer, viser en ny analyse fra VIVE – Det Nationale
Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. Her kortlægges flyttemønstre, som viser, at det særligt er i de fire store universitetsbyer, der bor mange 25-29-årige med en ungdomsuddannelse, mens
København, Aarhus, Aalborg og Odense ligger relativt lavt, når
man ser på hvor
mange af deres egne borgere, der får
en ungdomsuddannelse. Ifølge VIVE
tyder det på, at
yderkommunerne
er ganske gode til
at få de unge til at
tage en ungdomsuddannelse. •
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