
Egenmestring

DAS den 24. oktober 

-Drøftelse vedr. arbejdsgruppens rammer og 
mandat



Formålet med gruppen

• Nordjysk Socialaftales vision for området →Egenmestring
Vision: ” 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

• Kommissorium:
Fokus på voksne på botilbud SEL §§ 105, 107 og 108

• Afdække viden (Kortlægge metoder og opsamle erfaringer. Hvad virker/virker ikke)

• Fokus på samarbejdet mellem myndighed og driftsherre (forpligtelse til at arbejde målrettet med at inddrage borgeren i eget forløb med 

henblik på at sikre størst mulig mestring af eget liv)

• Udbredelse af viden (temadag, vidensbreve o.l.)

• Men hvor langt må arbejdsgruppen gå – hvad er deres mandat?



Arbejdsgruppens sammensætning

Medlemmer: 

• Dorte Sastakauskas Jensen, Udviklingskonsulent, Jammerbugt Kommune 

• Jan Bendix Jensen, Handicap- og psykiatrichef, Thisted Kommune 

• Karen Vraa Jensen, Afdelingsleder myndighed, Brønderslev Kommune  

• Martin Bjørn Jensen, Administrationschef, Region Nordjylland 

• Mette Brandt Pedersen, Afdelingsleder myndighed, Frederikshavn (formand)

• Peter Raun Wenøe, Brugerpanelet

• Sekretariatet for Rammeaftaler  



Gruppens forslag til produkter

Arbejdet indledtes med at identificere udfordringer for egenmestring. På den baggrund er der 
identificeret mål for forbedringer, som er styrende for de produkter, som det foreslås, at der arbejdes 
videre med. 

Der foreslås følgende produkter:

1. Fokus på effektmåling af progression

2. Inspiration på tværs

3. Samarbejde mellem myndighed og udfører

4. Fokus på uddannelse



Måling af progression og effekt

Mål
• Udbrede viden om redskaber der kan måle effekt og progression

• Sikre forankring af ideen om, at måling er en måde at opnå læring på

Foreslåede initiativer
• Udvælge metoder, som man anbefaler i Nordjylland

• Etablering af kursus om effekt og progression

• Etablering af netværk om effekt og progression



Inspiration på tværs

Mål:
• Større kendskab til forskning, viden og faglige metoder ift. egenmestring

• Bedre kendskab til de gode historier, der hvor vi lykkedes med egenmestring

Foreslåede initiativer
• Workshop

• Workshop på ca. 3 timer som afholdes før undervisningen om progression. Fokus er på gode erfaringer/metoder i 
praksis

• Vidensbrev
• Mariested (fra 40 magtanvendelser til 0 på få år)

• Mestringsskemaerne (Botilbud har knækket koden via mestringsskemaerne)



Samarbejde mellem myndighed, udfører og borger

Mål

• Sætte fokus på fælles rammer og vilkår 

• Understøtte et fælles sprog på tværs af aktørerne

Foreslåede initiativer
• Fælles målsætninger for samarbejdet

• Arbejdsgruppen laver et udkast der drøftes og revideres på et eftermiddagsmøde på tværs af kommunerne

• Der afholdes et eftermiddagsmøde efter et halvt til et helt år for at drøfte arbejdet med de fælles målsætninger

• Fælles fokus på ”Fælles Faglige Begreber”, når det kommer 
• Det anbefales, at udmøntningen forankres i DAS Social



Fokus på uddannelse

Mål 

• Sikre en samlet røst i forhold til de kompetencer, som der er behov for fra uddannelserne 

• Fælles fokus på kompetenceudvikling, så man trækker samme vej ift. egenmestring

Foreslåede initiativer
• Fokus på organiseringen: Har vi den nødvendige struktur ift. at sikre kommunernes/regionens input til 

de nødvendige uddannelser? (I første omgang pædagoguddannelsen)
• Dimensionering af praktikpladser: Kan DAS Social inddrages som høringspart?

• UCN’s uddannelsesudvalg: Kan der opsamles input fælleskommunalt?, Kan der udpeges medlemmer 
fælleskommunalt/regionalt? 

• Egenmestringskatalog ift. videreuddannelse
• Katalog over fælles kurser og videreuddannelse ift. egenmestring



Måling af progression 
og effekt

• Udvælge metoder, som man 
anbefaler i Nordjylland

• Etablering af kursus om effekt 
og progression

• Etablering af netværk om effekt 
og progression

Inspiration på tværs
• Workshop med udbredelse 

af gode eksempler

• Vidensbrev

Samarbejde mellem 
myndighed og udfører

• Fælles målsætninger for 
samarbejdet

• Fælles fokus på fællessprog3 
(når det kommer)

Fokus på uddannelse
•Fokus på organisering og struktur 
ift. uddannelserne

• Egenmestringskatalog ift. 
videreuddannelse

Opsamling: Oversigt over foreslåede initiativer


