Status på Nordjysk Socialaftale 2018-2020
-

DAS møde d. 25. maj 2020

Overordnet samarbejde
FU vurderer, at resultatet af det overordnende samarbejde i regi af Nordjysk Socialaftale er:
• Fokus på det tværsektorielle arbejde, fx temadage, fokusområder, arbejdsgrupper og direktørmøder på
tværs af forvaltningsområder.
• En anden dialog, hvor fokus mere er på, hvad der udfordrer os.
• Bedre temadage, som giver mere værdi i det videre arbejde.
• Et samarbejde, som ikke kun handler om køb og salg af indsatser, men også et bredere fokus på livskvalitet
og egenmestring.

Vision: Øget egenmestring
Initiativ
Fælles målsætninger for samarbejdet
mellem myndighed og driftsherre
Kursuskatalog vedr. egenmestring i
samarbejde med UCN
Eftermiddagsmøder med oplæg af
eksperter indenfor området
Inspiration på tværs – gode historier
vedr. egenmestring som udsendes via
sekretariatets nyhedsbrev
Undersøge om vi har den nødvendige
struktur ift. at sikre
kommunernes/regionens input til
uddannelserne på socialområdet.

Status
Arbejdsgruppen arbejder på
færdiggørelse af en samarbejdsaftale.
Dialog med UCN om mulighederne.
Planlægning af disse har været pauset
grundet Corona, hvorfor møderne først
kan påbegyndes i efteråret.
Nyhedsbrevene har været pauset
grundet Corona, og genoptages efter
sommerferien
FU har i første omgang bedt
handicapchefkredsen om deres
vurdering, og der afventes at næste
møde i denne kreds afholdes.

Forventet DAS behandling
Samarbejdsaftale m.v. forventes
fremlagt på DAS møde i oktober.
Kursuskataloget forventes fremlagt på
DAS mødet i august eller oktober.
Plan for eftermiddagsmøder forventes
fremlagt på DAS møde i august.
DAS har godkendt setup omkring
nyhedsbreve på DAS møde d. 26. marts
2019.

Fokusområde 1: Socialfagligt fokus på beskæftigelse
Initiativ
Temadag om beskæftigelsesmuligheder
for borgere med en førtidspension
(fokus på vidensdeling og
kommunikation på tværs af
forvaltninger)
Pjece rettet mod borgere med en
førtidspension om deres muligheder for
beskæftigelse
Beskæftigelsesrettede initiativer for
borgere med psykiske udfordringer

Status
Temadagen blev afholdt d. 6. marts
2020 i Idrætscenter Vendsyssel

Forventet DAS behandling
DAS godkendte temadagen på DAS
møde d. 21. maj 2019

Pjecen er under udarbejdelse

Pjecen forventes fremlagt på DAS møde
til oktober

Arbejdsgruppen har udpeget fem
konkrete initiativer, som forventes at
blive behandlet på tværsektorielt FU
med Psykiatrien d. 28. maj

DAS godkendte på fællesmøde med SSF
d. 6. marts, at det tværsektorielle FU
møde kunne godkende de fremlagte
initiativer.

Fokusområde 2: Samarbejde mellem kommunerne og behandlingspsykiatrien
Initiativ
Temadag d. 30. januar 2018:
- Hvordan skabes det gode
borgerforløb?

Status
Resultat fra temadagen: Øget fokus på
samarbejde, øget fokus på eksisterende
sundhedsaftaler og øget prioritering af
de psykiatriske samarbejdsfora

Temadag d. 15. januar 2020
- Samarbejde om psykiatriske borgere
med komplekse forløb

På temadagen kom der forskellige
forslag til initiativer. Disse afventer det
tværsektorielle FU møde med
Psykiatrien d. 28. maj.

Forventet DAS behandling
DAS besluttede på møde d. 30. maj
2018, at man afventede nye initiativer
og i stedet havde fokus på efterlevelse
af eksisterende aftaler og øget
prioritering af samarbejdsforaene.
DAS godkendte på fællesmøde med SSF
d. 6. marts, at det tværsektorielle FU
møde kunne behandle de fremlagte
initiativer.

Fokusområde 3: Nye Samarbejdsformer
Initiativ
Brugerpanelet

Undervisning af borgere med høretab

Status
Brugerpanelet består af borgere med
forskellige handicaps (psykisk, kognitiv,
fysisk, senhjerneskade), som har bistået
sekretariatet samt deltaget i
arbejdsgrupper og temadage.
Region Nordjylland har igangsat tiltag ift.
undervisning af børn med høretab.

Forventet DAS behandling
DAS godkendte etableringen af
Brugerpanelet på mødet d. 26. februar
2018.

DAS godkendte tiltagene på møde d. 15.
november 2017

