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Nyt projekt efterlyser
deltagere
Kender du en kommune, der har lyst til at arbejde med
inddragelse af borgere og pårørende? Nyt Fremfærd
Projekt efterlyser kommuner, der vil eksperimentere med
at styrke samarbejdet mellem borgere, pårørende og
medarbejdere
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Hvad skal der til for at styrke samarbejdet mellem medarbejdere, borgere og

pårørende på det specialiserede socialområde? Og hvordan kan man inddrage både

borgere og pårørende og medarbejdere i processen?

Det skal et nyt projekt, som Socialpædagogerne sammen med KL står bag, nu

undersøge. Det handler særligt om at forbedre dialogen og kommunikationen, om at

styrke den gensidige forståelse af roller og ansvar - og om at sikre en rettidig

forventningsafstemning, fortæller socialfaglig konsulent i Socialpædagogerne Oliver

Asbjørn Fick, der er projektleder for projektet.

– Vi er meget optaget af borger- pårørendeinddragelse, fordi det i sidste ende er

deres inddragelse, der har betydning for borgerens recovery-processer og

muligheden for at opfylde borgerens behov. Men vi er også optaget af samarbejdet

mellem myndighed og udfører. For jo bedre det samarbejde er, jo mere kommer det

borgeren til gavn, siger han.

Ny samarbejdsmodel skal testes
I projektet skal der udvikles en ny samarbejdsmodel på baggrund af de erfaringer, man

har gjort sig med Samskabt styring - en ny tilgang til afbureaukratisering, der er

udviklet af Fremfærd i samarbejde med praksis.

Læs mere om samskabt styring 

Når den nye model er udviklet, skal den afprøves og tilpasse i fire til seks kommuner.

Det er kommuner, der har lyst til at inddrage pårørende og borgere med fysisk eller

psykisk funktionsnedsættelse eller sindslidelse, som enten bor på et bosted eller

modtager socialpædagogisk støtte i eget hjem.

Ønsker du at høre mere om projektet og mulighederne for at være med, så kontakt

Oliver Asbjørn Fick på ofk@sl.dk - eller Rigmor Lond i KL på ril@kl.dk

Tager inddragelse dybt seriøst
I Socialpædagogerne ser projektleder Oliver Asbjørn Fick frem til, at socialpædagoger

og andre faggrupper kan blive klædt bedre på til at inddrage borgere og pårørende.

– Det ligger i den socialpædagogiske tilgang at inddrage borgeren, men nogle gange

kan man tro, at man i kraft af sin faglighed ved, hvad borgeren ønsker og har behov

for, uden at borgeren har givet udtryk for det. Med projektet viser vi, at vi tager

inddragelse dybt seriøst, siger han.

Projektet afsluttes i 2022 - læs mere på vpt.dk
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5 tips: Sådan
lærer I af
coronatiden
Med høj faglighed har ledere og

socialpædagoger formået at

vende corona-kaos og

nedlukning til nærvær og

struktur. Og for nogle har

coronakrisen været en faglig

øjenåbner. Konsulent i Etikos

Uffe Lund giver fem tips til at

samle op på de positive

erfaringer

C O R O N A V I R U S

26. MAJ 2020

Socialpædagogern
e: Der er blevet
lyttet til os
Med vigtige input fra

Socialpædagogerne har

Socialstyrelsen udsendt nye

retningslinjer for genåbningen

af socialområdet.

Forbundsformanden er tilfreds

med de konkrete anvisninger

for, hvordan man genoptager

aktiviteter på en forsvarlig

måde

C O R O N A V I R U S

18. MAJ 2020

Rap får unge til at
holde afstand
En corona-rap fremført af

Klumben og Raske Penge er ét

af flere initiativer til at få

udsatte unge til at tage

coronavirus alvorligt, fortæller

leder af Ungehuset i Rønne. Her

arbejder socialpædagoger

intenst med at bevare

relationen under isolation

C O R O N A V I R U S

15. MAJ 2020

Uniformer eller
ej?
Skaber arbejdstøj afstand til

borgerne – eller er det en

praktisk foranstaltning, når

slitage på tøjet og hygiejnekrav

er et vilkår? Coronakrisens

fokus på smitterisiko gør

debatten aktuel igen. To

socialpædagoger har hvert sit

synspunkt

D I L E M M A

14. MAJ 2020
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