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Ad 1 – Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt.  

 

Ad 2 – Bemærkninger til referat 

Ingen bemærkninger. 

 

Ad 3 – Tilgængelighed ifm. renoveringen af Idrætshallen   

Ingen af de tilstedeværende var vidende om hvilke initiativer der er taget for 

at tilgodese tilgængeligheden ved renoveringen af Idrætshallen.  

FSU finder ikke nuværende handicapadgang tilfredsstillende, og stiller 

spørgsmålstegn ved om lovgivningen er overholdt i forhold til tilgængelighed. 

FSU håber, at der bliver taget hånd om tilgængeligheden ved renoveringen. 

FSU skriver til Mette Herbert/Kultur- og Fritidsudvalget herom. 
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Enighed om, at Handicaprådet (HHR) har behov for at vide hvad der gøres for 

tilgængeligheden.  Mette Herbert og/eller Søren Nabe-Nielsen inviteres 

derfor til kommende møde i HHR for at redegøre herfor. 

 

Ad 4 – Drøftelse af et kommende bofællesskab   

FSU spørger til behov og oplyser, at LEV´s statistikker peger på behov for nye 

botilbud for udviklingshæmmede i Hørsholm. THG supplerer med, at der er 

flere borgere der har henvendt sig til ham om det samme.  

KPO udtrykker, at behovet som det ser ud nu max er 8 frem mod 2020 og 12 

frem mod 2030. KPO vil tage kontakt til Fredensborg og Allerød kommuner 

om muligheder/ønsker om, at opføre botilbud i et tværkommunalt 

samarbejde. 

THG foreslår, at man overvejer forhandling med boligorganisationerne i.f.t. 

fortrinsret til boliger i et opgangsfællesskaber.  

FSU minder om byggeregler og hensyn til størrelser af boliger ved ny 

opførelse af botilbud eller lign. 

GKR spørger til om eksisterende tomme bygninger, eks. Møllevænget, kan 

anvendes. THG oplyser, at Møllevænget er sat til salg, ligesom han ikke mener 

at ejendommen er nemt tilgængelighed og kan ombygges.  

FSU vil være glad for, at der til et af de kommende budget år lægges et punkt 

op til budgetforhandlingerne om etablering af et nyt botilbud. 

 

Ad 5 – Opfølgning på brugertilfredshedsundersøgelsen 

KPO svarede på spørgsmål og orienterede om det Rehabiliteringsprojekt, som 

Center for Børn og Voksne har igangsat. Rehabiliteringsprojektet skal 

tilgodese både de usikkerheder borgerne har udtrykt ved 

brugertilfredshedsundersøgelsen, samt inddrage pårørende og øvrigt netværk 

i højere grad. Der vil blive udvalgt 12 borgere til at indgå i et ”pilotforløb” med 

udarbejdelse af arbejdsgange, afprøvning af metoden m.v. 

Det udarbejdede ”fælles grundlag” for Rehabiliteringsprojektet udsendes 

sammen med referatet.  

FSU roste oplægget og initiativet og THG lagde vægt på, at der fokuseres på 

kommunikation. 

 

Ad 6 - Eventuelt  

JRI spurgte til sagen om den borger med madlevering, der døde i eget hjem. 

JRI oplyste, at direktør Mette Herbert har udtalt til pressen,at man vil 

undersøge sagen til bunds og finde ud af hvad man lære fremadrettet. JRI 

ønsker, at Mette Herbert på næste møde redegør for hvilke initiativer der er 

taget for at undgå lignende situationer i fremtiden. 

THG oplyste, at der er sat initiativer i gang med at man skal reagere hvis der 

står mad fra dagen før, ligesom THG orienterede om reglerne for hvornår 

kaldeapparater kan tages fra borgeren. 



 

Fælles Grundlag 

 Rehabilitering i Center for Børn og Voksne i 
Hørsholm Kommune 
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Indledning og baggrund (læsevejledning) 

Som led i Hørsholms Kommunes realisering og implementering af rehabilitering har ledelsen i Center for 

Børn og Voksne igangsat en fælles proces for alle ledere og medarbejdere. Den fælles proces tog afsæt i en 

fælles temadag i foråret 2014, hvor alle centrets 115 medarbejdere deltog i en konference om rehabilitering 

faciliteret af konsulentfirmaet Type2dialog. Herefter besluttede ledelsen i Center for Børn og Voksne at indgå 

et samarbejde med Type2dialog i forhold til at få udarbejdet et fælles afsæt og et fælles sprog for at arbejde 

rehabiliterende.  

Der er i den forbindelse gennemført en proces, hvor blandt andet ledergruppen har deltaget i fire workshops. 

Her er forskellige emner blevet drøftet, og på den baggrund er nærværende dokument, Fælles Grundlag, 

udarbejdet. 

Fælles Grundlag formidles og behandles af samtlige ledere og medarbejdere på to workshopdage, hvor der 

sættes fokus på fælles sprog og begreber vedrørende rehabilitering i Center for Børn og Voksne. Dette 

inkluderer temaer som den fælles kerneopgave, relationel koordinering, hvad forstår vi ved rehabilitering, 

hvordan kan vi konkret bringe rehabilitering i spil, og, ikke mindst, brugerinddragelse, samskabelse og 

empowerment.1 Denne del involverer 115 medarbejdere og otte ledere. Der bliver gennemført to 

workshopdage med ca. 25 deltagere pr. dag/hold, i alt otte workshopdage.  

Arbejdet med rehabilitering kører i to spor i forhold til implementering. På handicap- og psykiatriområdet 

arbejdes der med to signaturprojekter, som er pilotprojekter, for at udarbejde og afprøve den rehabiliterende 

arbejdsgang og justere den undervejs. Dette involverer fem medarbejdere fra Voksenteamet, 24 

medarbejdere inden for socialpsykiatrien (Åstedet) og otte medarbejdere inden for handicapområdet 

(Solskin). Der indgår et borgerpilotforløb, der involverer 5-10 borgere for hvert af de to områder.  

Det andet spor er, at de enkelte enheder/teams i Center for Børn og Voksne i et samarbejde mellem ledere 

og medarbejdere skal konkretisere tiltag, der understøtter en rehabiliterende kultur. De tiltag, der udvikles, vil 

i sagens natur kunne være meget forskellige, men der kan også være tiltag, som skal foregå i et samarbejde 

mellem flere enheder/teams. Ansvaret for sikring af forankring af tiltagene ligger i ledergruppen. 

Skitsering af hele processen i forhold til udarbejdelse af Fælles Grundlag og arbejdet med 

signaturprojekterne m.m. er vedlagt som bilag 1. 

                                                      
1 Empowerment tager sit udgangspunkt i troen på menneskets muligheder for at tilkæmpe sig styring over eget liv og kunne mestre sit 

liv. Empowerment er at sætte mennesker i stand til at handle selv. (Kilde: ”Empowerment på dansk”, Maja Lundemark Andersen 
Henrik Mathiasen og Pernille Nørlund Brok) 
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1. Vi arbejder med et nyt mindset 

Holdningen til, hvornår vi som borgere har ret til at få hjælp og støtte, er i disse år under forandring i vores 

samfund. I Center for Børn og Voksne i Hørsholm Kommune tror vi på, at alle mennesker helst vil klare 

deres egen hverdag i det omfang, det er muligt. Forskning viser, at der er sammenhæng mellem at klare sig 

selv og oplevelsen af god livskvalitet.2 Det er væsentligt, at den enkelte borger får mulighed for at bruge 

egne ressourcer, mestre eget liv og opleve kontinuitet i livet og dagligdagen. 

 

I Center for Børn og Voksne oplever vi, at der stilles høje krav til den service, vi leverer, større krav til, at det, 

vi gør, har en påviselig effekt, at vi skal dokumentere det, vi gør, ligesom der stilles større krav til, at vi 

udfører omkostningsbevidste handlinger. Vi skal gøre mere og gøre det bedre for de samme penge. 

Samtidig oplever vi, at borgernes behov ændres, og sagerne bliver mere komplekse og kræver andre og nye 

løsninger. Vi har brug for fleksibilitet og nytænkning i opgaveløsningen. 

 

I Center for Børn og Voksne er vi ambitiøse og innovative, og vi igangsætter løbende nye udviklingstiltag for 

at være i front og tilpasse os et område, der er under kontinuerlig forandring. Vi stiller høje krav til de 

resultater, vi leverer, og som skaber værdi for borgerne. For at vi fortsat kan efterleve dette, ser vi, at der er 

brug for et paradigmeskift i vores måde at samarbejde med borgerne på. Rehabilitering er den metode, som 

kan støtte vores arbejde med vores vision og mission og understøtte vores løsning af kerneopgaven. 

 

Alle ledere og medarbejdere i Center for Børn og Voksne har i foråret 2014 været på en fælles temadag om 

rehabilitering. På den baggrund har Center for Børn og Voksnes ledelse besluttet at arbejde videre med den 

fælles kerneopgave ud fra en rehabiliterende tilgang. Vi ønsker, at der skabes et fælles sprog og fælles 

begreber samt smidigere arbejdsgange, med rehabilitering som metode til at understøtte dette. I den 

sammenhæng har ledergruppen udarbejdet et fælles grundlag for alle i Center for Børn og Voksne om 

rehabilitering. Dette grundlag skal nu ud og virke i jeres praksis. 

 

Vi starter denne implementeringsproces med fælles kompetenceudvikling, hvor I alle får mulighed for, på 

tværs af enheder og teams i Center for Børn og Voksne, at dykke ned i rehabilitering som begreb og 

metode. Vi skal have fokus på at ændre vores mindset og skabe et fælles sprog, hvor vi inddrager den 

rehabiliterende arbejdsgang og det tværfaglige samarbejde som metode til at arbejde med vores fælles 

kerneopgave, som kan bidrage til øget livskvalitet hos borgerne. 

 

Til udviklingen og udarbejdelsen af Fælles Grundlag er der udvalgt en strategisk arbejdsgruppe med 

beslutningskompetence, som har deltaget i fire arbejdssessioner.3 

                                                      
2. Socialstyrelsen (2012) peger på, at fysisk handicappede borgere oplever bedre livskvalitet ved brugen af spiserobotter, der øger 

deres indflydelse og selvstændighed i eget liv. Ifølge Hysse B. Forchhammer, ledende neuropsykolog på Glostrup Hospital, oplever 
borgere med erhvervet hjerneskade større motivation og bedre livskvalitet ved, at de selv og deres pårørende bliver inddraget ift. at 
kunne mestre eget liv. 

3 Deltagernes navne fremgår indledningsvist af oversigten.  
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Type2dialog har faciliteret møderne, og resultatet af refleksioner og beslutninger på disse sessioner er 

indeholdt i nærværende dokument og udgør det Fælles Grundlag. 

 

2. Formål med Fælles Grundlag  

I Center for Børn og Voksne ser vi også en ændring af kerneopgaven i disse år. Vi arbejder hele tiden på at 

imødekomme og udvikle vores praksis, således at den understøtter og udvikler kerneopgaven bedst muligt. 

Noget af det, vi skal gøre anderledes for at imødekomme de udfordringer, der er til stede i disse år, er bl.a.:  

 

 At inddrage borgeren som samarbejdspartner 

 At arbejde med helhedstænkning, koordinering og synergieffekter 

 At arbejde mere tværfagligt i og uden for Center for Børn og Voksne 

 At se os selv som medspiller og coach i stedet for ekspert i borgerens liv  

 At skabe fælles fodslag og fælles sprog i Center for Børn og Voksne 

 At skabe smidigere og mere fleksible samarbejdsflader. 

 

2.1 Vi arbejder ud fra den fælles kerneopgave 

Ledergruppen har deltaget i fire workshops, hvor de blandt andet har drøftet og herefter defineret Center for 

Børn og Voksnes fælles kerneopgave. Denne definition er en del af den ramme, som vi arbejder ud fra.  

 

”I Center for Børn og Voksne understøtter vi borgeren i at udvikle egen handlekompetence, med henblik på 

at borgeren kan klare sig selv bedst muligt og have et godt og værdigt liv.”  

 

Rehabilitering som metode skal understøtte os i at arbejde med den bevægelse, der ligger i, at borgeren skal 

være deltager i eget liv, og understøtte os i at arbejde målrettet og sammen om den fælles kerneopgave. 

 

Den fælles kerneopgave udgør sammen med centrets mission og vision vores fælles udgangspunkt for 

samarbejdet med borgerne. Mission og vision er derfor blevet behandlet som en del af processen på de fire 

workshops i forhold til rehabilitering og er gengivet nedenfor. Der er ikke foretaget ændringer, men mission 

og vision illustreres her for at vise den sammenhæng, der er til kerneopgaven og rehabilitering. 

 

Mission 

 Center for Børn og Voksne skal sikre opfyldelse af borgernes rettigheder, som er beskrevet i 

relevante love, bekendtgørelser, kvalitetsstandarder og serviceniveauer for børne- og 

voksenområdet. Det gør vi ved at rekruttere og fastholde kompetent faguddannet personale og ved 

at understøtte borgernes egen handleevne ud fra den enkelte borgers ressourcer og behov med 

henblik på at skabe de bedste betingelser for udvikling af et godt og værdigt liv for børn og voksne. 
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Vision 

I Center for Børn og Voksne ser vi dig med dine ressourcer og behov 

 Vi ser dine styrker og behov og hjælper dig med at bruge dine evner og muligheder, når du har brug 

for det. 

 Vi står klar med faglig viden til at støtte dig, og vi udvikler gerne nye kompetencer for at kunne støtte 

dig bedst muligt. 

 Vi ser dig som et helt menneske og vil koordinere vores indsats for at finde den bedste individuelle 

løsning for dig. 

 

I Center for Børn og Voksne tør vi arbejde med forskelligheder for at finde nye fælles veje 

 Vi trives i og med forskellighed, og vi ser forskelligheden som en ressource frem for en barriere. 

 Vi anerkender og tør anvende vores forskelligheder til sammen at søge nye veje. 

 Vi søger dialogen og udviser respekt for forskellige holdninger og input. 

 Vi ser synergien blandt vores forskellige kompetencer og bruger dem til at finde fælles løsninger.  

 

2.2 Derfor arbejder vi med rehabilitering 

I Center for Børn og Voksne har vi udarbejdet fem strategiske mål, som er retningsgivende for vores arbejde 

med rehabilitering. 

 

1. Vi arbejder for, at alle borgere skal have mulighed for at leve et så selvstændigt liv som muligt og 

tage størst muligt ansvar for eget liv samt opleve sig inddraget i forhold til beslutninger om deres liv. 

2. Vi skaber rammerne for en mere sammenhængende, tværfaglig og koordineret indsats, således at 

borgerne oplever, at vi kommer rundt om hele deres liv, og derigennem skal vores indsats skabe 

størst mulig værdi for borgerne. 

3. Vi har et skærpet fokus på at igangsætte indsatser med dokumenteret effekt, således at vi ved, at de 

virker i praksis. 

4. Vi arbejder fleksibelt i opgaveløsningen, således at vi kan være kreative og nyskabende i forhold til 

at skabe de bedste rammer for borgerne og finde de indsatser, som er meningsfulde for den enkelte. 

5. Vi kompetenceudvikler os, således at vi er rustet til at arbejde med kerneopgaven og de 

kontinuerlige forandringer, der er i en offentlig organisation.   
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Vi tror på, at det skaber værdi for borgerne og for vores organisation at arbejde ud fra et 

rehabiliterende mindset.  

 

Borgeren opnår:                                

 Større handlekompetence 

 At blive set som et helt menneske 

 Oplevelsen af medindflydelse 

 Synlige succeser                                                        

 Sammenhæng i indsatsen 

 Større ansvar for eget liv 

 Et selvstændigt og meningsfuldt liv. 

 

Organisationen opnår: 

 Målrettede og tidsbestemte indsatser og 

målopfyldelse (både for borger og organisation) 

 Fælles begrebsverden 

 Skærpet blik for indsatsens virkning 

 Tværfaglig kompetenceudvikling 

 Økonomisk gevinst på længere sigt 

 Øget arbejdsglæde og et styrket arbejdsmiljø 

 Større bevidsthed om valg og muligheder 

 Udvikling/innovation af nye ydelser. 

 

2.3 Vi arbejder alle med rehabilitering 

Alle ansatte i Center for Børn og Voksne skal arbejde ud fra et rehabiliterende mindset.  

Rehabilitering omfatter altså som udgangspunkt alle børn, voksne og familier, der er tilknyttet centret. 

Ledergruppen har dog besluttet, at der er få målgrupper, hvor rehabilitering ikke giver mening. Disse grupper 

er: 

 

 Børn og unge i Almen tandplejen 

 Almindelige børn og familier i Sundhedsplejen 

 

Vi arbejder i to spor med rehabilitering i Center for Børn og Voksne. Ud fra dette Fælles Grundlag arbejder 

alle enheder og teams med rehabilitering. På handicap- og socialpsykiatriområdet vil der yderligere blive 

igangsat pilotprojekter, hvor vi udarbejder arbejdsgange ud fra et rehabiliterende mindset og afprøver disse i 

praksis på udvalgte borgere. Herefter justeres arbejdsgangene, inden de implementeres til alle inden for 

Handicap og Socialpsykiatri. De erfaringer, vi gør os i de to pilotprojekter, skal selvfølgelig komme alle i 

Center for Børn og Voksne til gavn, og ledergruppen vil sikre, at erfaringer og god praksis kommer rundt i 

organisationen. 
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3. Begrebsafklaring 

I Fælles Grundlag indgår en række centrale begreber, der vil blive anvendt i hele organisationen. Det er 

afgørende at have respekt for de begreber, der bruges i det daglige. Når flere faggrupper skal tale samme 

sprog, er der brug for en fælles begrebsafklaring af nøglebegreberne. Den begrebsramme, vi arbejder med 

rehabilitering ud fra i Center for Børn og Voksne, er følgende: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Den kompenserende arbejdsform 

Når vi kompenserer, løser vi opgaverne for borgeren. Indsatsen er som oftest kontinuerlig med et konstant 

behov for ressourcer (eventuelt stigende). Indsatsen tager afsæt i de ydelser, som visitator vurderer, at der 

er behov for, via samtale med borgeren.  

 

3.2 Den aktiverende arbejdsform 

Når vi aktiverer, inddrager vi borgeren og får dennes ressourcer sat i spil, således at borgeren kan 

vedligeholde sine færdigheder og bevare mest mulig selvbestemmelse. Når vi arbejder aktiverende, tager vi 

ikke nødvendigvis afsæt i et formuleret mål, ligesom borgeren ikke nødvendigvis har været inddraget i 

beslutningen. Indsatsen er ikke tidsbestemt og kan både foregå, når der er visiteret varig hjælp eller 

rehabiliterende ydelser. 

  

3.3 Den rehabiliterende arbejdsform 

Når vi rehabiliterer, arbejder vi målrettet og tidsbestemt, og det er en samarbejdsproces mellem borger, 

pårørende og fagfolk. Formålet er, at borgeren, som har eller er i risiko for betydelige begrænsninger i sin 

fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår et så selvstændigt og meningsfuldt liv som muligt.  

Rehabilitering baseres på borgerens livssituation. Indsatsen består af en koordineret, sammenhængende og 

videnbaseret indsats.4 

  

                                                      
4 Inspireret af Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet, MarselisborgCentret 2004. 

 

Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem borger, pårørende og fagfolk.  

Formålet er, at borgeren, som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske 

og/eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfyldt liv.  

Rehabilitering baseres på borgerens hele livssituation, og beslutninger består af en koordineret, 

sammenhængende og videnbaseret indsats. 

Kilde: Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet,  
Rehabiliteringsforum Danmark og MarselisborgCentret 
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4. Vi skaber sammenhæng 

Center for Børn og Voksnes mission, vision, kerneopgave og rehabiliteringsdefinition udgør den fælles 

forståelsesramme for det arbejde, I hver dag udfører sammen med borgerne. Det helt centrale i at arbejde 

med rehabilitering er borgeren – de indsatser, vi igangsætter, og de løsninger, vi finder, skal være i samspil 

med borgeren og med udgangspunkt i borgerens ønsker og drømme for et godt liv. Derfor er samskabelse 

og empowerment vigtige forudsætninger for rehabilitering. Det er på det grundlag, der skal arbejdes med at 

skabe værdi for borgere og organisation.  

Vi skal alle være med til at udfylde den ramme, og sammen skal vi skabe det indhold og den praksis, der 

understøtter, at vi kan være med til at skabe livskvalitet for borgerne. Vi skal understøtte, at borgerne har 

mulighed for at mestre eget liv på en måde, der er meningsfuld for den enkelte. 
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Del 2 

Anden del af dette dokument handler om, hvordan vi vil implementere rehabilitering, og det fungerer som et 

ledelsesredskab. De enkelte enheder/teams i centret arbejder med egne indsatser og egne processer, som 

overordnet forankres og holdes fast af ledergruppen i fællesskab.  

Derudover arbejder Handicap og Psykiatri med signaturprojekter, hvor vi i samarbejde med udvalgte borgere 

afprøver den rehabiliterende arbejdsgang. 

 

Projektdesign og dokumentationsrapport (ledelsesredskab) 

Anden del indeholder følgende: 

 

 Mål og succeskriterier  

 Organisering af Fælles Grundlag 

 Kommunikation 

 Overordnet tidsplan og milepæle 

 Handlinger/aktiviteter 

 

Det er et dynamisk dokument, som vi skriver ind i undervejs i implementeringen af rehabilitering, efterhånden 

som vi får ny viden og får sat handlinger og aktiviteter i gang, mens vi går vejen sammen.  

 

5. Mål og succeskriterier 

Som nævnt i del 1, er de fem overordnede strategiske målsætninger for rehabilitering som følger: 

1. Vi arbejder for, at alle borgere skal have mulighed for at leve et så selvstændigt liv som muligt og 

tage størst muligt ansvar for eget liv, samt opleve sig inddraget i forhold til beslutninger om deres liv. 

2. Vi skaber rammerne for en mere sammenhængende, tværfaglig og koordineret indsats, således at 

borgerne oplever, at vi kommer rundt om hele deres liv, og derigennem skal vores indsats skabe 

størst mulig værdi for borgerne. 

3. Vi har et skærpet fokus på at igangsætte indsatser med dokumenteret effekt, således at vi ved, at de 

virker i praksis. 

4. Vi arbejder fleksibelt i opgaveløsningen, således at vi kan være kreative og nyskabende i forhold til 

at skabe de bedste rammer for borgerne og finde de indsatser, som er meningsfulde for den enkelte. 

5. Vi kompetenceudvikler os, således at vi er rustet til at arbejde med kerneopgaven og de 

kontinuerlige forandringer, der er i en offentlig organisation.   

 

Det er de mål, vi går efter. Hver enhed/team udarbejder egne lokale mål – nogle af målene i samspil med 

andre enheder/teams – og opstiller succeskriterier herfor. Dette sker i samarbejde med medarbejderne i de 

forskellige enheder/teams.  
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6. Organisering af Fælles Grundlag 

Organiseringen af Fælles Grundlag er bygget op omkring nedenstående hovedbestanddele, som skal 

bidrage til, at de opstillede mål nås. Designmæssigt er der etableret et fælles strategisk afsæt for 

rehabilitering i Center for Børn og Voksne. Det er blandt andet indeholdt i dette dokument, der er et 

implementeringsfokus og en opsamling af arbejdet med rehabilitering, både i de enheder/teams, der er med i 

signaturprojekterne, og de andre enheder/teams i Center for Børn og Voksne. I organiseringen af arbejdet 

med Fælles Grundlag indgår: 

 

1) Strategisk arbejdsgruppe – Ledergruppen i Center for Børn og Voksne samt centrets 

udviklingskonsulent danner en strategisk arbejdsgruppe og har udarbejdet Fælles Grundlag. Det er 

også denne gruppes ansvar at følge op på forankring og eksekvering af Fælles Grundlag. 

Rehabilitering og Fælles Grundlag er fast punkt på hvert ledermøde, som afholdes en gang om 

måneden. Dette for at sikre fokus og fælles retning. 

 

2) Styregruppe – I forhold til signaturprojekterne i Handicap og Socialpsykiatri er der nedsat en 

styregruppe, som består af lederen af unge- og voksenteamet, lederen af Solskin, lederen af 

Åstedet, centerchefen for Center for Børn og Voksne, centrets udviklingskonsulent og centrets 

projektkoordinator samt projektlederen og projektejeren fra Type2dialog. Styregruppen har det 

strategiske ansvar for det samlede signaturprojekt, herunder at følge op på implementeringen samt 

at løse de udfordringer, der opstår undervejs. Det er gruppens opgave at fastholde, forankre og følge 

op på signaturprojektets mål og succeskriterier.  

 

3) Arbejdsgrupper – I forbindelse med signaturprojekterne er der nedsat to arbejdsgrupper, som 

består af leder- og medarbejderrepræsentanter fra Voksenteamet og hhv. Solskin og Åstedet. De to 

grupper har ansvaret for udvikling af arbejdsgange og procedurer, der skal understøtte og 

implementere Fælles Grundlag i hverdagen på botilbud, i borgerens eget hjem, på væresteder m.m. 

Arbejdsgangene skal danne grundlag for fremtidigt samarbejde og indsatser vedrørende arbejdet 

med rehabilitering. Arbejdsgruppernes output skal behandles og godkendes i styregruppen inden 

implementering.  

 

4) Tværfaglige implementeringsgrupper – I forbindelse med signaturprojekterne er der dannet to 

implementeringsgrupper, som består af hhv. medarbejderrepræsentanter fra både Handicap 

(Solskin) og Voksenteamet og fra Psykiatri (Åstedet) og Voksenteamet. Centrets udviklingskonsulent 

indgår i begge grupper som repræsentant for ledergruppen. Gruppernes opgave er at følge op på og 

være forandringsagenter i forbindelse med implementering af ny arbejdsgang. Gruppens deltagere 

er med til at afprøve arbejdsgangene og har til formål at skabe erfaringer, der kan anvendes i 

udvikling, justering og tilpasning af en plan for udrulning. Afprøvningen har ligeledes til formål at 
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være arena for læring i praksis, hvor medarbejderne kan arbejde videre med den erhvervede viden 

på de faglige moduler og derigennem udvikle kompetencer inden for rehabilitering. 

 

5) Faglig udvikling – Alle medarbejdere og ledere i Center for Børn og Voksne indgår i to dages 

kompetenceudvikling i rehabilitering. Medarbejdere og ledere fra Voksenteamet, Solskin og Åstedet 

deltager i forbindelse med signaturprojektet i yderligere fem moduler med kompetenceudvikling.  

 

6) Forandringsledelse og supervision – Ledergruppen for signaturprojekterne indgår i et lederforløb, 

hvor fokus er på forandringer i organisationen og implementering af en rehabiliteringskultur. 

 

7) Kommunikation – I forhold til signaturprojekterne i Handicap og Psykiatri vil kommunikation være et 

kontinuerligt fokus i styregruppen.  

 

8) Procesdokumentation og næste skridt – Afslutningsvis deltager styregruppen for 

signaturprojekterne i en innovationsworkshop i samarbejde med Type2dialog, hvor der udarbejdes 

forslag til de næste skridt for rehabilitering i Center for Børn og Voksne, herunder bl.a. udarbejdelse 

af version 2 af den rehabiliterende arbejdsgang. Herudover er det styregruppens opgave at indsamle 

erfaringer fra signaturprojekterne og videndele disse med de andre enheder/teams i Center for Børn 

og Voksne.  

 

Overblik over deltagerne i de forskellige grupper er vedlagt som bilag. 

  

7. Faglig udvikling 

Ledergruppen har deltaget i drøftelser om indhold af kompetenceudviklingsdagene. Det er ledergruppen, der 

har defineret indhold og sat fokus for dagene. Dagene består i vekslen mellem oplæg og praksisøvelser: 

Jeres egen praksis vil hele tiden være en del af kompetenceudviklingen, og ny viden kobles hertil. Der er 25-

30 medarbejdere på hvert hold.  

 

8. Kommunikation 

Kommunikation og branding af Fælles Grundlag er en central og kontinuerlig opgave. Første skridt er at 

etablere en konkret plan for kommunikationen – både i relation til interne og eksterne interessenter. Planen 

skal vedligeholdes og udbygges i takt med projektets gennemførelse. 
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Kommunikation til vigtige interessenter 

 

Interessenter Hvornår  

(tid) 

Hvordan  

(handling/indsats) 

Hvem  

(har ansvaret) 

Center for 

dagtilbud og skole 

? Informeres på et 

visitationsudvalgsmøde 

Klaus og Ebbe 

Center for sundhed ? Informeres i chefforum Klaus 

Center for 

beskæftigelse 

? Informeres i chefforum Klaus 

Handicapråd ? Ved førstkommende møde 

informeres og inddrages 

Handicaprådet 

Klaus 

Borgere i BOV ? Åstedet og Solskin udarbejder et 

skriv om rehabilitering på egne 

hjemmesider og vedhæfter Fælles 

Grundlag del 1 

Brev til borgere og pårørende 

Daglige drøftelser i praksis 

 

Dimitra og Ingelise 

Medarbejdere Løbende Kompetenceudvikling i februar og 

marts 2015 

Inddragelse i de enkelte 

enheder/teams ift. implementering 

MED-møde (samarbejdsudvalg)   

 

Pårørende ? Brev? (Fælles brev til alle 

pårørende?) 

Ledergruppen og 

konsulent 

Alle ? Udarbejdelse af et skriv om 

rehabilitering på intra/hjemmeside 

samt del 1 af Fælles Grundlag 

Ledergruppen og 

konsulent 

Alle ? Udarbejdelse af pressemeddelelse 

om Fælles Grundlag 

Ledergruppen og 

konsulent 
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9. Overordnet tidsplan, milepæle og aktiviteter 

Ledelsen i Center for Børn og Voksne er ansvarlige for, at Fælles Grundlag bliver forankret i praksis i alle 

enheder/teams i centret. Arbejdet med Fælles Grundlag sker ud fra fem fælles implementeringsmål, som 

fremgår af skemaet nedenfor.   

Derudover arbejder hvert enkelt enhed/team med egne mål. Disse mål relaterer sig til de fem fælles 

implementeringsmål, som kan ses i oversigten nedenfor. 

 

Fælles implementeringsmål    

 

1. Forældre/pårørende er med til at udarbejde målsætning for den konkrete indsats 

2. I alle planer indtager pårørende/netværk en specifik rolle 

3. Vi har en relevant metode til effektmåling af den enkelte indsats – og vi bruger den 

4. Alle medarbejdere i BOV har fokus på sundhed i planen/indsats 

5. Alle indsatser er tidsbestemte (med forbehold for evt. lovgivning) 

 

 

Mål 1 
Fællesskab om 
målsætning 

Succeskriterie Indsats Dataindsamling 
(fælles for alle 
delmål) 

Borgeren samt 
dennes familie/ 
pårørende er med til 
at udarbejde 
målsætning for den 
konkrete indsats. 

Borgeren oplever, at 
denne samt pårørende 
har været med til at 
udarbejde målsætning 
for indsatsen. 
 
50 % af de møder, 
hvor der skal 
udarbejdes en plan, 
gennemføres med 
deltagelse af netværk 
(socialfagligt, familie, 
arbejde, fritid, skole, 
SFO), som er med til 
at udarbejde 
målsætning. 
  

 Fast procedure for 
invitation af 
forældre/pårørende 
 

 Motivere borgerne til at 
inddrage pårørende i 
indsatsen 

 

 Motivere de pårørende 
til at deltage i dialogen 
om indsats 

 

 Udarbejdelse af 
konkret tidsafgrænset 
plan i samarbejde med 
borger og netværk, 
hvor målene fremgår 
tydeligt 

 

 Fastlæggelse af møde 
for opfølgning og evt. 
justering af plan. 

Monitorering af ca. tre 
centrale forhold, 
stikprøvekontrol, 
herunder: 
 
Optælle, hvor mange 
planer (stikprøve) 
netværket har været 
med til at udarbejde 
mål i. (Kan noteres, 
hver gang der er årlig 
revurdering). 
 
Interviewe borger/ 
familier om det har 
givet værdi (ved det 
årlige 
handleplansmøde). 
 
Der måles primært på 
de målgrupper, der 
indgår i signatur-
projekterne, men også 
på familiehuset. 
 
Der foretages 
stikprøvekontrol. 
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Mål 2 
Pårørende/netværk 
bidrager i 
indsatsen 

Succeskriterie Indsats Dataindsamling 

I alle planer indtager 
relevante 
pårørende*/netværk 
en specifik rolle 
(både professionelt 
netværk og 
civilsamfund). 

50 % af møderne 
gennemføres med 
deltagelse af netværk, 
hvor dette er relevant. 
(socialfagligt, familie, 
arbejde, fritid, skole, 
SFO). 
 
25 % af opgaverne er 
fordelt i netværket eller 
er fælles. 

 Indsatsen er 
koordineret mellem de 
forskellige sociale 
systemer, hvor 
borgeren er primær 
aktør 

 Familie eller andre i 
det sociale system 
involveres i diverse 
møder, såfremt 
borgeren ønsker det 
(voksne borgere) 

 Uddelegering og 
tydeliggørelse af 
ansvar i netværket ifm. 
opgavevaretagelsen 

 Der er klare skriftlige 
aftaler 

 Inddragelse af frivilligt 
netværk, når det er 
muligt.  

Der følges hvert år på 
det årlige handleplans-
møde op ift indsatser/ 
varetagelse af 
opgaver. 
 
I hver sag noteres det, 
om der har fundet en 
vurdering sted ift., om 
det er relevant, at 
netværket varetager 
dele af 
opgaveløsningen. 

Mål 3 
Dokumentation af, 
at borgeren er i 
positiv fremgang 

Succeskriterie Indsats Dataindsamling 

Det er muligt at 
dokumentere, at 
borgeren er i positiv 
fremgang målt på 
barnets/den 
unges/borgerens 
funktionsniveau. 
 

50 % af borgerne 
oplever fremgang i 
udvikling/ funktions-
niveau pr. 31.12.2015. 
 
Vi har en relevant 
metode til effektmåling 
af den enkelte indsats 
– og vi bruger den. 

 Vi arbejder med 
SMART-modellen, 
systematisk opfølgning 
af handleplaner og 
sikrer involvering af 
borgerne/familien 

 Vi skaber samlet 
overblik over 
virkningen af 
ydelser/indsatser. 

 

Evalueres på det årlige 
handleplansmøde. 
 
Ved større fremskridt 
kan det måles i 
VUM/DUBU (børn). 

Mål 4 
Der er fokus på 
sundhed i alle 
sager 

Succeskriterie Indsats Dataindsamling 

Alle medarbejdere i 
BOV har fokus på 
sundhed i 
planen/indsats. 

I 100 % af alle planer 
er der stillingtagen til 
sundhedsperspektivet, 
og det fremgår tydeligt. 
 
Antallet af vejledninger 
fra og dialoger med 
sundhedsplejerske og 
tandlæge er stigende 
fra 1.4.15-31.12.15 
(målt kvartalsvis).  

 Alle individuelle planer 
skal indeholde 
stillingtagen til 
sundhedsmæssigt 
perspektiv, evt. 
gennem inddragelse af 
andre faggrupper 

 Medarbejdere og 
ledere kategoriserer i 
samarbejde med 
borgerne, de 

Det undersøges, 
hvordan data kan 
indsamles. 
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sundhedsmæssige 
udfordringer 

 Medarbejdere, ledere, 
og borgere definerer, 
hvem der skal 
løse/bidrage til løsning 
af indsats 

 Vejledning til forældre 
og 
samarbejdspartnere 
fra  kommunelæge, 
tandlæge, 
sundhedsplejeske og 
psykologer 

 Inddragelse af egen 
læge eller øvrigt 
behandlingssystem.  
 

Mål 5 
Alle indsatser er 
tidsbestemte 

Succeskriterie Indsats Dataindsamling 

Alle indsatser er 
tidsbestemte. 

80 % af alle planer, 
der beskriver en 
indsats, dokumenterer, 
at der arbejdes med 
midlertidige 
tidsbestemte indsatser 
31.12.2015 (undtagen 
indsatser, hvor 
lovgivning ikke 
muliggør dette). 

 Skærpet 
opmærksomhed på, at 
der, hver gang der 
iværksættes en 
indsats, også aftales et 
tids-forløb, samt tid for 
evaluering og 
opfølgning 

 Skærpet 
opmærksomhed på, at 
indsatsen skal være 
realistisk og målbar 
ved tidsfristens udløb 

 Ved hver evaluering 
skal det vurderes, om 
indsatsen skal stoppe 
eller justeres.  

Stikprøvekontrol 
foretages i 5 % af alle 
planer med indsatser. 
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I forbindelse med Mål 3 blev forholdet mellem myndighed og leverandør defineret.  

Det forudsættes, at handleplanerne er udarbejdet efter SMART-mål. 
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Effekten måles på 
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Hvis effekten 
ikke er 

tilfredsstillende

Der udarbejdes 
nyt mål

Der ændres i 
indsatsen


