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Udmøntning af Nordjysk Socialaftale
Nordjysk Socialaftale 2018-2020 udmøntes løbende over de næste år

Vigtigt at vi opnår merværdi, og får resultater som vi kan bygge videre på

Status på udmøntningen af fokusområde 2:
Samarbejde mellem kommunerne og behandlingspsykiatrien
Workshop den 30. januar 2018:
”Det gode borgerforløb – styrket samarbejde i overgangen mellem social- og behandlingspsykiatrien”

90 deltagere fra henholdsvis:
• Kommunerne

• Behandlingspsykiatrien
• Den regionale specialsektor
• Brugere af psykiatrien

Status fra arbejdsgruppen vedr. ”Egenmestring”
Definition og vision vedrørende “borgers egenmestring” i nordjysk socialaftale

Alle borgere skal have muligheden og redskaberne til at kunne leve et så selvstændigt
liv som muligt. Kommunerne og regionen skal understøtte borgerens egenmestring
gennem dialog mellem myndighed, driftsherrer, borgeren og om muligt borgerens
netværk.

Egenmestring som begreb er bredt og komplekst…
… OG VI HAR VÆRET VIDT OMKRING I ARBEJDSGRUPPEN!
3 overordnede fokusområder:
Vi vil gerne blive bedre til og klogere på: Hvilke metoder og indsatser der understøtter borgerens egenmestring OG hvordan
kan vi optimere vidensdeling på området?
Vi vil undersøge (og udfordre): Hvilke samarbejdsmodeller kan fokusere arbejdet med borgerens egenmestring OG hvordan
kan de bidrage til at fremme arbejdet med borgerens egenmestring i det tværkommunale og regionale samarbejde i
rammeaftaleregi?

Vi vil afdække behov og evt. iværksætte udvikling af: Hvilken “ny” faglighed(er) kalder arbejdet med borgerens egenmestring
på OG hvordan kan der iværksættes evt. fælles kompetenceudviklingsforløb på området?

Vi vil afprøve nye tilgange og samarbejdsformer…
REJSEHOLD

…Lærer bistår lokalt
…Målgrupper
…Ydelsen i detaljer
…Foråret 2019

FJERNUNDERVISNING
…Økonomisk attraktiv
…behovsafklaring
…Internationale erfaringer
…foråret 2019

DIALOG OM INDSATSER

TEMADAGE

…kommunernes behov
…konkrete eksempler
…starten af hvert år

…sparring på høretabsproblematik
…barnets behov og kommunens ønsker
…et nyt initiativ
…siden sidst

Lars Søbye, Områdechef, Området for Kommunikation og Specialpædagogik, Specialsektoren, Region Nordjylland

Brugerpanelet
Borgerens perspektiv skal inddrages i udmøntningen af Nordjysk Socialaftale.

Brugerpanelet blev nedsat i foråret 2018 med henblik på dette.

Brugerpanelet dækker over flere målgrupper:
• Borgere med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse
• Borgere med psykisk sygdom
• Borgere med senhjerneskade
• Repræsentant fra en brugerorganisation

