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Med dette blad har vi taget hul på et nyt år, og vi har planlagt, at der også i år
kommer seks blade. Også i 2015 vil Social Udvikling sætte fokus på tendenser og
udvikling inden for det socialfaglige område. Artiklerne omhandler faglighed, det
praktiske arbejde, forskning og historien om det gode liv. Vi vil også i det kommende år have som formål at dele viden og faglighed.
Rehabilitering er et af de helt aktuelle begreber i socialt arbejde og har gennem de
seneste år været i fokus forskningsmæssigt og uddannelsesmæssigt.
Der er blandt andet udgivet en hvidbog, ligesom det har haft en høj prioritet i en
del kommuner og på en lang række tilbud til mennesker med særlige behov.
Rehabilitering har bevæget sig fra primært at være en sundhedsfaglig tilgang og
disciplin til nu – blandt andet via lovgivning – at vinde udbredelse på det sociale
område og herunder også på bo- og aktivitetstilbud. Dermed udvikles rehabilitering ikke blot inden for det sociale felt, men kommer også til at udgøre en fælles
tværfaglig tilgang for det sociale og det sundhedsmæssige område.
Rehabilitering er ikke et enkelt og afgrænset begreb. Der findes ikke én officiel
definition af rehabilitering i en dansk kontekst, men to af de mest udbredte
definitioner stammer fra henholdsvis Rehabiliteringsforum Danmark og WHO.
Definitionerne er ikke ens, men fælles for dem er et fokus på personer med nedsat
funktionsevne og deres muligheder for et selvstændigt og uafhængigt liv på trods
af sociale, fysiske og/eller psykiske begrænsninger i deres funktionsevne.
Rehabilitering adskiller sig fra behandling ved at være en helhedsmæssig og sammenhængende indsats, hvor flere aktører assisterer en bruger i forhold til hans/
hendes mål. Behandling kan være en del af en rehabiliteringsproces, men kan
ikke i sig selv være en rehabilitering.
Rehabilitering kan siges at bestå af følgende nøgleelementer: Brugerens egen
indsats, planlagte og målrettede processer, tidsafgrænsning, samarbejde og koordination, mindst mulig professionel intervention, selvstændighed og deltagelse.
Rehabilitering adskiller sig fra behandling, ved at der altid er flere aktører involveret. Rehabilitering foregår i et samarbejde med brugeren og øvrige involverede.
I kommende blade vil vi i Social Udvikling følge udviklingen og forsøge at få artikler med fra praksis, så arbejder I konkret med rehabilitering, vil vi gerne, sammen
med jer, skrive en artikel om emnet.
Så med ønsket om et godt nytår ønsker jeg alle god læselyst.

Med venlig hilsen
Ib Poulsen

Ansv. Redaktør
ib@socialtlederforum.dk
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Mennesker med
fysiske og psykiske
funktionsnedsættelser som
boligejere
Af Ib Poulsen, direktør Socialt Lederforum
og Ditte Sørensen, redaktør Social Udvikling

Resumé:
I artiklen redegøres for de
politiske beslutninger i
Norge, som har gjort det
muligt, at mennesker med
udviklingshæmning har
kunnet blive ejere af egne
boliger.
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Indledning
I oktober måned 2014 gik Socialt Lederforums
studietur til Norge, nærmere bestemt Oslo, hvor
studieturens deltagere bl.a. blev præsenteret for
en realisering af visionen om mennesker med
fysiske og psykiske funktionsnedsættelser som
ejere af egne boliger.

I Norge har statens overordnede målsætning
i mange år været, at borgerne skal eje deres
boliger uanset indkomstgrundlag. Det betyder, at omkring 80 % i dag er husejere enten
som selvejere eller som andelsejere, og
kun ganske få har en lejet bolig permanent.
Udvikling er fremmet via Stortingsmeldinger,
muligheder for finansiering af ejerboliger og
driften af boligerne.

Boligudviklingen i Norge
og organiseringen heraf
Gennem årene er boligmasse af god kvalitet
blevet etableret via Den Norske Stats Husbanks
finansiering af almene boliger i kombination
med selvbyggeri i spredt bebyggede områder,
og gennem boligkooperationen (Boligsamvirket)
i byerne. Boligsamvirkets boligmasse kan med
en vis ret sammenlignes med den almene boligsektor i Danmark.
Den offentlige indsats har generelt været hjælp
til selvhjælp via bevilling af subsidierede lån fra
Husbanken til selvbyggere og ved bygning af
boligfællesskaber. Husbanken, der er oprettet
ved en særlov, er politisk styret og finansieres via
de årlige finanslove. Siden midten af 1980erne
har Husbankens midler været målrettet egentlige
svage grupper på boligmarkedet.

Husbankens målsætninger i dag
Den overordnede målsætning for Husbanken
er at medvirke til at gennemføre den boligpolitiske målsætning om, at alle skal kunne disponere over en god bolig i et godt boligmiljø.

Banken har flere funktioner, som bl.a. handler
om at:
• Forvalte de politiske målsætninger og statens
midler på området effektivt.
• Udvikle området via forskning, analyse, evaluering og tiltag, der bidrager til realisering af de
politiske målsætninger.
• Rådgive, vejlede og uddanne kommuner, private organisationer og enkeltpersoner.
• Drive bankvirksomhed med långivning til køb,
nybyggeri og forbedring af boliger.
Banken giver lån og tilskud til nybyggeri af
boliger, børnehaver, servicecentre og andre
bygninger i boligmiljøer.

Endvidere giver den lån og tilskud til etablering af omsorgsboliger og pladser i hjem for
syge. Prioriterede grupper kan via kommunen få købslån, etableringslån og forskellige
tilskud. Hertil kommer, at banken kan give lån
og tilskud til byfornyelse og bolig- og miljøforbedring, og bostøtte til børnefamilier med
lave indtægter og høje boligudgifter.

Selektive tilskud
Bostøtte er behovsafstemt og afhængig af husstandens indtægts- og formueforhold og boligudgiftens størrelse.
Boligtilskud går dels til etablering og tilpasning af boligen. Det skal sætte husstande med
vedvarende svag økonomi i stand til at have
egen bolig. Det gives dels til enkeltpersoner,
dels til stiftelser og kommuner til finansiering
af udlejningsboliger. Kommunen kan vælge at
administrere ordningen, ellers sker dette hos
Husbanken.
Tilskud til tilpasning er målrettet økonomisk dårligt
stillede ældre og handicappede, som har behov
for en egnet bolig. Ansøgning om tilskud og tilpasning behandles og udbetales af kommunen.
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Tildeling af startlån varierer fra kommune til kommune. Lånene skal bidrage til, at unge og andre
dårligt stillede på boligmarkedet kan etablere
sig i egen bolig. Kommunen skal administrere
låneordningen.

Fra vision til praksis
Jf. Husbankens hjemmeside har integrering og
normalisering været et grundlæggende ideal, som
også omfatter boligforhold for mennesker med
fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. Der
er dog langt fra idealet til virkeligheden, som en
helt nyere forskningsrapport viser. Titlen er: ’Store
bofellesskap for personer med utviklingshemming
- Noen konsekvenser’ (Kittelsaa og Tøssebro 2011).

Rapporten viser, hvordan boligsituationen
for mennesker, som er udviklingshæmmede,
specielt de sidste tolv år har udviklet sig. Bl.a.
peges på, at kommunerne i tiltagende grad
etablerer større bofællesskaber, og at disse
boliger bebos af borgere med forskellige
funktionsnedsættelser og støttebehov, f.eks.
mennesker med funktionsnedsættelser og
mennesker med sindslidelser mv.

Andelsboligerne for mennesker
med funktionsnedsættelser
De andelsboliger, som Socialt Lederforum så på
studieturen, var indrettede som gruppeboliger
med selvstændige lejligheder og personalefaciliteter. Etableringen var typisk foregået således, at
en forældregruppe havde dannet et interessefællesskab, hvorefter de købte en grund. Dernæst
blev der taget kontakt til Husbanken, kommunen
og til stadsarkitekten. Så snart tegninger og
finansiering var på plads, gik byggeriet i gang.
Når boligerne var indflytningsklare, flyttede
borgerne ind, og kommunen var så efterfølgende
forpligtiget til at leje sig ind i de lokaler, der var
beregnet til fællesfaciliteter. Økonomien i andelsboliger er lidt varierende, men med borgerens
indskud i boligen, med etablering, statsfinansiering og boligstøtte ser det ud til, at borgerne efter
betaling af boligudgifter har et rimeligt økonomisk råderum til øvrige fornødenheder.
Se eksemplet nedenfor, som omfatter en enkelt
borger i en andelsbolig.
Indtægt
Pension/løn

NKO
16.000

Statslig bostøtte
Rapporten var medvirkende til, at Husbanken
ændrede retningslinjer og vejledningstekst for
sagsbehandling af tilskud til udlejningsboliger og
omsorgsboliger. Formålet med ændringer er at
angive en tydelig retning for boligetablering til
kommunerne. Det understreges, at mennesker
med funktionsnedsættelser mv. skal bo i almindelige boliger, i ordinære boområder og have
mulighed for at leve et selvstændigt liv og
deltage i arbejdsliv og hverdagsliv.
Det understreges, at det ved etablering eller køb
af kollektive boliger er vigtigt, at disse ikke får et
institutionslignende præg, og at de ikke omfatter for store enheder, således at principperne
for normalisering og integration kan opfyldes.
Endvidere er det en forudsætning, at forskellige
brugergrupper ikke bor sammen.
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2.967

Kommunalt boligtilskud

1.000

Indtægt ialt

19.967

Boligudgifter

10.048

Økonomisk råderum
efter betalt bolig

9.919

Litteratur:
Kittelsaa, Anna og Tøssebro, Jan(2011):
Store Bofellesskab for personer med utviklingshemning. Noen konsekvenser, NTNU
Samfunnsforskning AS, Avdeling Mangfold og inkludering 2011
www. husbanken.no/Regelverk bostøtte
www.husbanken.no/Omsorgsboliger /
Integrering og normalisering, et grunnleggende prinsipp.

Socialfaglige metoder
Af Michael Henriksen, social IT konsulent

Resumé:
Metoder og værktøjer til udarbejdelse af Udredning og Handleplaner for udsatte
børn, unge og voksne på det specialiserede socialområde.

Links:

Forkortet link:

ICF og ICF-ICY:
http://www.marselisborgcentret.dk/fileadmin/filer/ICF/ICF_
og_ICF-CY_-_en_dansk_vejledning_til_brug_i_praksis.pdf

http://bit.ly/icf-icf-icy

VUM og DHUV:
http://www.socialstyrelsen.dk/dhuv/filer/MetodehndbogVUM.
pdf/view

http://bit.ly/vum-dhuv

ICS:
http://www.socialstyrelsen.dk/ics/filer/viden-om/handbog-iics/view

http://bit.ly/socstyr-ics

ICS – Børnehandicap:
http://www.socialstyrelsen.dk/born-og-unge/sagsbehandling/
vaerktojer-til-udredning-og-handleplan-pa-bornehandicapomradet/vaerktojer
FKO:
http://www.kl.dk/Social-service/Kravspecifikation-for-FKOprojektet-id115211/
DUBU:
http://www.kombit.dk/dubu

http://bit.ly/ics_bornunge

http://bit.ly/fko-socser

http://bit.ly/dubu-kombit
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Socialpædagogik er nødvendig, når almenpædagogikken ikke slår til, når der opstår en almenpædagogisk nødsituation. Socialpædagogikken
træder i kraft, når det ikke er tilstrækkeligt at
anvende den almene viden om, hvad der generelt og almindeligvis virker, når børn, unge eller
voksne skal følges, hjælpes og guides henimod
nye færdigheder, potentialer og kompetencer,
eksisterende skal vedligeholdes, eller uhensigtsmæssigheder skal forebygges.
Socialpædagogikken fordrer, at der
anvendes særlige metoder til at sætte sig
derhen, hvor den, der skal hjælpes, er og se
verden med eller gennem dennes øjne (frit
efter Kirkegaard).

Fokus på metode
Det at anvende en velovervejet og kvalificeret
metode er gennem de seneste år kommet mere
og mere i fokus og senest med Det nye Socialtilsyn, der med udgangspunkt i Den Danske Kvalitetsmodel ser efter en lang række indikatorer hos
tilbud for udsatte børn, unge og voksne - herunder valg af metode.
Der gives her en kort beskrivelse af de to mest
anvendte metoder til udredning og udarbejdelse
af handleplan for udsatte børn, unge og voksne
inden for det specialiserede socialområde i Danmark.
Det er op til læseren selv at fordybe sig i detaljerne og anvendelsen af de enkelte metoder, se
kildehenvisninger sidst i artiklen og linkhenvisninger på forrige side.

Tema 3: Målgruppe, metode og resultater

Tilsynsindikatorer i Bosted System Indikator 2.0

Ovenstående er tre af de indikatorer, som Det
nye Socialtilsyn kigger efter, når de kommer
på besøg. Der er således fokus på, at der
bevidst og overvejet anvendes faglige metoder på tilbuddet, og at de er relevante i forhold til målgruppen og som det nyeste, at der

kan dokumenteres anvendelige resultater for
borgeren.
Det er altså ikke nok at tilrettelægge indsats
og aktiviteter fra dag til dag - alt efter vejr og
vind, og hvad der ellers er lyst til.

Metoder
Når det kommer til valg af metode, uanset om
det er myndighedens udarbejdelse af udredning
og handleplan eller tilbuddets tilrettelæggelse af
indsatsen og dokumentation af effekten, er det
nærliggende at anvende en af de danske tilpassede metoder inden for målgrupperne
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Udsatte Voksne området eller Udsatte Børn og
Unge området, som i dag går under betegnelserne VUM (VoksenUdredningsMetoden) og ICS
(Integrated Children’s System) og med hensyn til
indikatorer på resultater, værktøjet FKO (Faglige
KvalitetsOplysninger).

Model for VUM
Voksenudrednings
metoden

Disse begreber og metoder tager alle mere eller
mindre udgangspunkt i det internationale klassificeringssystem for funktionsevne, funktionsnedsættelse og helbredstilstad ICF.

I 2007 kom en særlig børn- og ungeversion ICFCY (Children and Youth) for at imødekomme et
behov for en metode, der kunne anvendes på
denne målgruppe.*1

IFC: International Classification of Functioning,
Disability and Health) som er udarbejdet af WHO
i 2001.

Med udgangspunkt i denne og ICS er der udarbejdet en særlig metodehåndbog til udredning
og udarbejdelse af handleplaner på børnehandicapområdet*5

FKO
Ledelsesinformation
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Udbredelse

Digitalisering af metoder

VUM og ICS værktøjer har i dag stor udbredelse
inden for de kommunale myndighedsområder,
og der ses en stigende tendens til at også de
enkelte tilbud - hvad enten de er regionale, kommunale eller private - bruger de samme værktøjer, hvilket også er nærliggende, da det er med
baggrund i disse to metoder, at sagsbehandleren
har opstillet de mål, der bestilles hos tilbuddet.

Alle værktøjer er i dag digitaliseret i forskellige
socialfaglige systemer, som f. eks. Bosted Systemet for tilbud og inCorp for kommunale sagsbehandlere under betegnelserne FKO Indikator
2.0 og DHUV (Digitalisering Handicappede og
Udsatte Voksne) og for Børn- og unge-områdets
vedkommende under betegnelsen DUBU (Digitalisering Udsatte Børn og Unge).

FKO, som er et effektmålings- og ledelsesinformationsværktøj, som lægger sig umiddelbart i
forlængelse af udrednings- og handleplansmetoderne, er i hastig fremgang både hos myndighed
og tilbud.

Ønsker du at vide mere om metoderne og digitalisering af disse, er du velkommen til at kontakte
projektleder og social IT konsulent Michael Henriksen på mihen@eg.dk

FKO
Ledelsesinformation

Figuren viser, hvor
store andele af borgere der har opfyldt
mål eller ingen
udvikling har opnået
i forhold til de opstillede indsatsmål.

Kilder:
ICF og ICF-CY – en dansk vejledning til brug i
praksis. Region Midtjylland og Marselisborgcentret 2011
Metodehåndbog VUM 3 – Socialstyrelsen
marts 2013
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ICS Håndbog version 3 – Socialstyrelsen maj
2012
FKO, Samlet afrapportering – Faglige kvalitetsoplysninger – KL juli 2012
Metodehåndbog – Værktøjer til udredning
og handleplan på børnehandicapområdet –
Socialstyrelsen september 2013

Narrativ tilgang
kan fremme
menneskers recovery
Af Sebastian Damkjær-Ohlsen, cand.pæd.pæd.psyk.

Resumé:
I artiklen fortælles om metoden Mediated Learning
Experience, som i ledelsesregi kan bruges til at fremme
læringsmiljøet for alle i en organisation.

Definition af Recovery
Recovery kan defineres som en proces: ”… der gør, at mennesker med
sindslidelse kan komme sig helt eller
delvist. Målet med recovery er at blive
i stand til at leve et tilfredsstillende
og meningsfyldt liv på trods af de
begrænsninger, man bærer med sig”
(Socialstyrelsen).
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Det handler om at opdage og frembringe de
skjulte ressourcer i et liv, som ellers kan opleves
uden.
I mit virke som Social Mentor er det blevet
klarere, hvad der kunne medvirke til en øget
livskvalitet og forbedrede handlemuligheder for
en række mennesker med en bred diversitet af
psykosociale udfordringer. Det handler om at
se nuancerne i en oftest sort/hvid fortælling om
mennesker uden arbejde – og især mennesker
i vanskelige psykosociale positioner. Det handler om at dykke ind i måden, mennesket forstår
sit problem på og herigennem bryde med den
fastlåste forståelse, personen kunne have for at
skabe en positiv udvikling i vedkommendes eget
liv.
Der er altså en stor gevinst i at arbejde med
de oplevede problemer og anvende dem til
at skabe udvikling i personens eget liv.

At søge sandheden eller
en alternativ fortælling
Første gang jeg mødte en kvinde i starten af
30’erne, lad os kalde hende for Pia, fortalte hun
mig om sin nuværende fastlåste situation som
arbejdsløs. Hun havde for et par år siden oplevet
nogle stærke fysiske smerter i hjertet, som havde
hæmmet hende i at arbejde og var nu hjemmegående. Hun ville til bunds i sin situation og have
en helbredsmæssig afklaring. Desværre var der
ikke nogle klare lægelige diagnoser til rådighed
og dermed heller ikke et klart svar på, hvad hun
præcis fejlede. Til gengæld var betegnelserne
som ”depression” og ”stress” ved at snige sig
ind i samtalerne mellem Pia og jeg, og ligeledes i
de andre korrespondancer mellem de forskellige
instanser.

At udforske selvfølgelighederne
for at finde frem til det værdifulde
Jeg bad Pia fortælle om sig selv og sit liv. Pia
fortalte, at det var vigtigt for hende at sove til
middag, da hun ellers ville være alt for træt til at
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håndtere resten af sin dag. Hun fortalte, at hun
gerne ville være frisk til at tage imod sine børn,
når de kom hjem fra skole. Jeg spurgte ind til,
hvor denne idé mon stammede fra. Pia fortalte,
at hun i sin barndom havde oplevet flere svigt og
ikke havde haft nogle forældre, som var til rådighed, når hun havde haft behov for det.
I løbet af samtalen blev det klarere for
Pia og mig, at idéen om at prioritere
kærligheden og omsorgen til sine børn
allerhøjest udsprang fra en levet fortælling
med en oplevelse med det modsatte.

En narrativ udforskning
af Pias livsfortællinger
I en narrativ tilgang inspireret af Michael White
(1948-2008) er vores fortællinger om livet altid
fortalte via sine kontraster og relationer til noget
andet (White, 2008). ”I en terapeutisk sammenhæng betyder det, at man for at give udtryk for
en oplevelse i livet må kunne skelne oplevelsen
fra de kontrasterende oplevelser, der omgiver
den” (Ibid. s 219).
Med andre ord betyder det, at Pia og andre personer fortæller om deres problemer og udfordringer i relation til deres håb og drømme, og
ligeledes også omvendt. Hermed kan det være
givtigt at lytte grundigt efter, hvilke intentioner
der kan gemme sig i problemerne og drømmene.
Det er intentionerne, der skal være i fokus (Bruner, 2004).
Vi skal ikke i så høj grad bide mærke i de
førstehåndsudsagn og -udtryk i isoleret
form, hvilket man kan have tilbøjelighed til
at gøre, når mennesker fortæller om deres
problemer og drømme.
Pia var ligeledes under indflydelse af en normativ forestilling om det ”perfekte familieliv”. Pia
fortalte, at denne forestilling sagde til hende, at
”sådan skal en mor jo bare gøre”. Min undring
var dog, hvordan hun var i stand til at give så
meget kærlighed og omsorg, når fortællingen om

hendes liv fik mig til at tænke på en tilværelse,
som var svær og vanskelig. Hvordan var hun i
stand til at give den kærlighed, hun aldrig selv
havde fået, og hvilke ressourcer kunne denne
tanke gemme på?

Den narrative tilgang kort fortalt

Der lå en implicit adskillelse mellem de
handlinger, hun gjorde derhjemme, og de
handlinger man gør på arbejde. Pias daglige
gøremål derhjemme var ikke anskuet som
betydningsfulde ressourcer i forhold til
fremtidige job, men bare noget hun burde
gøre, når hun alligevel var hjemme.

• Igennem fortællinger organiserer mennesket
sine erfaringer og giver dem meninger.

Jeg spurgte Pia, hvordan det var at være ”gartner”, ”hundelufter”, ”børnepasser” og ”kok” i sit
eget hjem. Hun smilte og smågrinede lidt. Jeg
stillede spørgsmålet med henblik på at åbne op
for muligheden for at eksplicitere hendes handlinger. Hermed kunne Pias handlinger bekræftes
og anerkendes som betydningsfulde ressourcer
til at skabe handlekraft i Pias liv.

• Fortællinger er socialt magtskabende og
åbner eller lukker for bestemte måder at
tænke og handle på.

At lytte efter det som
ikke bliver fortalt

• Den måde vi taler, fortæller og anvender
sproget sammen med andre, skaber det, vi
kalder for virkelighed.

• Har fokus på at nuancere ensidige og problemfyldte fortællinger, så der kan skabes
alternative og mere foretrukne fortællinger
om, hvad der er værdifyldt og vigtigt i menneskers liv. Der kan altid fortælles en anden
historie.
• Forsøger at fremhæve alternative historier
om intentioner og vitalitet ved at udforske
problemer, da problemer er kongevejen til at
tale om, hvad der er vigtigt i menneskers liv.
• Har fokus på at skabe handlekraft ved at
adskille problemer og mennesker, så problemet ikke er iboende mennesket, men
problemet er problemet.

At være arbejdsløs
eller at arbejde i eget hjem
Pias fortælling om sine hverdagsgøremål med at
smøre madpakker, sende sine børn i skole, lufte
hund, lave aftensmad, lave havearbejde osv. blev
alle fortalt, som; ”Det er jo ting, der skal gøres,
når man alligevel bare er hjemme og ikke har
noget job”.

At arbejde med recovery ud fra en narrativ
tilgang handler altså om at få øje på de små
implicitte aspekter, som peger på og åbner op
for menneskers ressourcer og handlekompetencer, men som i hverdagen ikke får nogen særlig
fremtrædende position. White kalder dette for
en dobbeltlyttende position (White, 2006a). Med
inspiration fra den franske filosof Derrida har
White formuleret det, han kalder for det fraværende men implicitte.
Dette handler om at afdække skjulte
modsætninger i praksis og gøre
undertrykte meninger mere synlige (Ibid.)
Med denne teoretiske indgangsvinkel til recovery-arbejdet bliver det betydningsfuldt at lytte
efter og udforske de ressourcer, som allerede er
til stede i personens hverdag, men som ikke er
tillagt nogen særlig fremtrædende værdi. I arbejdet med borger med psykosociale vanskeligheder handler det hermed om at tydeligøre og give
de sekundære ressourcer en mere fremtrædende
position i personens fortællinger om sig selv. I
arbejdet med Pia søges der altså efter de intentioner og den vitalitet, som gør, at Pia formår at
holde en hverdag gående og give kærlighed til
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sine børn - i en fortælling om en hverdag som
måske mest bærer præg af stress og håbløshed.

Det konkrete arbejde
med fortællingerne
Når jeg mødes med Pia har jeg en række udsagn
med, som kan anvendes til at udforske det fraværende men implicitte, altså i dette tilfælde at
få styrket hendes fortælling om sine ressourcer.
Udsagnet kunne være ”at give det bedste til mine
børn, når jeg ikke selv har oplevet det”. Pia bruger
den næste uge, indtil næste konsultation, på at
reflektere over sin egen fortælling - hvor denne
ide og tanke kommer fra, samt hvilke styrker og
ressourcer der kunne ligge i denne fortælling. Pia
skriver de refleksioner, hun forbinder med denne
fortælling, ned på papir. Dermed bliver det synligt for hende, hvad der kunne gemme sig af ressourcer i fortællingen. Når vi mødes igen, taler vi
om, hvad hun har reflekteret over og skrevet ned.
Igennem denne proces re-fortæller og producerer
vi en masse ressourcefyldte fortællinger, der på
sigt kan være medvirkende til at skabe en mere
nuanceret beskrivelse af Pia som person.

Mennesker med psykiske
lidelser kommer sig
Videnskabelige undersøgelser viser, at mennesker kan komme sig af psykiske lidelser.
Eksempelvis viser det sig, at 60 % af de mennesker, som får tildelt diagnosen skizofreni,
kommer sig (Socialstyrelsen).

Det handler om at opdage og
frembringe de skjulte ressourcer
At arbejde med recovery, som ligeledes
er krydret med en narrative tilgang til
mennesker i psykosociale udfordringer,
handler altså om at lede efter utalte og
skjulte ressourcer, der gemmer sig i
de modsætningsfyldte og undertrykte
fortællinger.
Ved at redefinere fortællingerne og konklusionerne om, hvem man ”er”, og hvad man er i
stand til, kan det være med til at bryde en fastlåst
livsituation, som ellers kan opleves uden arbejde
og de fornødne ressourcer til at komme videre i
sit liv. Et multifacetteret perspektiv på Pias liv og
hendes ressourcer heri giver hende flere forståelser af sig selv, og hvilke handlemuligheder hun
har. Igennem denne tilgang kan der skabes et
mulighedsrum, hvorfra Pia kan definere sig selv i
overensstemmelse med sine personlige værdier
og handle i en mere fortrukken retning. Pia og
andre personer i samme situation behøver derfor
ikke kun at have en ensidig fortælling om at være
arbejdsløs og have stress osv. Der kunne også
fortælles en historie om de mange andre ressourcer, som Pia og andre måtte have.
Afslutningsvis er dette en opfordring til at gå
nysgerrigt til værks, når vi møder, taler om, laver
politikker eller taler med mennesker i vanskelige
psykosociale positioner. Udforsk det, som ikke
er sagt højt, bekræft det og skab mulighed for, at
det kan vokse!

Litteratur:
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Voksenudredningsmetoden
som samarbejdsredskab
Af Siska Wiedelboe El Azem, kommunikationsmedarbejder,
Bocenter for Unge og Voksne med Særlige Behov,
Hillerød Kommune

Resume:
I artiklen beskrives hvordan
Hillerød Kommunes Bocenter
for Unge og Voksne med
Særlige Behov udarbejder
handleplaner for borgerne
med udgangspunkt i
Voksenudredningsmetodens
og Sundhedsstyrelsens
begrebssæt.
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Forudsætningen for samarbejdet
er et fælles sprog
I Hillerød Kommune arbejdes der ud fra begrebet enhedsforvaltning, hvilket vil sige, at kommunens ansatte ikke kun forudsættes at tage
ansvar for deres egen del af opgaven, men i lige
så høj grad for det samarbejde, der skal til, for at
den samlede opgave løses bedst. Dette udmøntes på mange forskellige måder. På Bocenter
for Unge og Voksne med Særlige Behov, som er
en kommunal institution på det sociale område,
har det senest givet anledning til, at Bocentret
har implementeret en ny struktur i borgernes
handleplaner.
”På Bocentret er vores kerneopgave at
tilbyde borgerne et sundt og aktivt liv
og derigennem understøtte borgerne til
at opnå optimal livskvalitet. Men denne
opgave kan kun løses, hvis vi sikrer,
at vores mange samarbejdspartnere
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oplever en relevant og smidig videndeling
omkring borgerne. Vi har derfor, med
enhedsforvaltningen som rettesnor,
tilrettelagt vores dokumentation ud fra de
terminologier, som sagsbehandlerne og
det sundhedsfaglige personale allerede
benytter”, fortæller centerleder Lisbeth
Jensen.

Én indgang til handleplanen
Tidligere har borgernes forhold været beskrevet
i henholdsvis en pædagogisk og en sundhedsfaglig handleplan. Men det har haft den konsekvens, at en del oplysninger fremgik af begge
planer, med dertilhørende dobbeltarbejde, og
risiko for at oplysningerne ikke blev ajourført
ens. Derfor er de to planer nu sammenlagt til
én individuel plan, som omfatter alle aspekter
af borgerens forhold. Afdelingsleder Christina
Dahl, der har været ansvarlig for at udarbejde

skabelonen til de nye planer, der tager udgangspunkt i begrebssættet fra Voksenudredningsmetoden, fortæller:
”Når vi dokumenterer i én samlet plan,
bliver arbejdsgangene kortere, hvilket
frigiver tid hos medarbejderne til andre
opgaver. Desuden letter det vores
eksterne samarbejde, at sproget såvel
som opbygningen tager udgangspunkt
i modtagernes behov, og at det dermed
er en del af strukturen, at der kun deles
de oplysninger, som er relevante for den
enkelte modtager. På den måde arbejder vi
også aktivt med etikken i dokumentationen,
så borgeren ikke oplever, at borgerens
private og følsomme oplysninger udleveres
til alle instanser”.

Overskuelig opbygning
som er nem at gå til
Gitte Hansen er pædagog på
Bocentret, og er blandt de første
medarbejdere, der har udarbejdet handleplaner efter den nye
skabelon:
”Det er en rigtig god form, som
er nem at gå til og hurtig at
danne sig et overblik over. I de
gamle planer var der mange
gentagelser, men de helt er væk
nu”, fortæller Gitte. ”Det er også

På Bocentret dokumenteres borgernes handleplaner i it-systemet Bosted, hvor planerne tidligere har været delt op i en række emneopdelte
faneblade. Dette er nu samlet i en enkel struktur,
som tager udgangspunkt i borgerens pædagogiske eller sundhedsfaglige forhold. Derudover er
der et separat afsnit, hvor de aftaler, der indgås
på handleplansmøderne, noteres, så det ligeledes er let at danne sig et overblik over borgerens udvikling fra møde til møde.

Voksenudredningsmetoden er udviklet af
KL og Socialministeriet til sagsbehandlingen
på handicap- og udsatte voksenområdet.
Det overordnede sigte med metoden er at
skabe grundlag for en sammenhængende
og helhedsorienteret indsats med borgeren
i centrum.
Metoden indeholder redskaber til at understøtte alle væsentlige sagstrin, dvs. modtagelse af henvendelse om hjælp, udredning
af borgeren, udarbejdelse af afgørelse
og handleplan, bestilling af indsats samt
opfølgning.

Faktaboks

Afsnittene i planen beskrives ud fra de terminologier, som benyttes hos de samarbejdende
myndigheder, således at der opstår et fælles
sprog på tværs af enhederne. De sundhedsfaglige optegnelser beskrives med udgangspunkt
i Sundhedsstyrelsens retningslinjer, og det
socialpædagogiske område dokumenteres ud
fra begreberne i Voksenudredningsmetoden. På
den måde kan planen overføres direkte fra aktør
til myndighed og for eksempel anvendes ved
det personrelaterede tilsyn.

rigtigt godt, at der er indsat hjælpetekster
i systemet, så hvis der er et afsnit eller et
begreb man ikke er helt sikker på, er det
hurtigt at hente en beskrivelse frem, som
fortæller hvad er der kan være relevant at
skrive i afsnittet.”

Udredningen skal give sagsbehandleren en
struktureret viden om borgerens problemer,
ressourcer og ønsker og dermed skabe et
grundlag for at træffe afgørelse.
Ud over udredningen omfatter metoden
en række redskaber, som understøtter
sagsbehandleren i de øvrige dele af sagsbehandlingsprocessen, fx handleplanen,
indstillingen, afgørelsen, bestillingen og
opfølgningen.
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Anmeldelse

Af Ditte Sørensen

Raushetens grenseland ”Alle skal med”?
Af Kristin Molvik Botnmark
Z-forlaget AS 2014 , ISBN 978-82-93187-21-9

At skabe et godt liv for mennesker med specielle behov er et
spørgsmål om økonomi, kompetencer, ressourcer og organisering. Men alt for ofte er det også
et spørgsmål om menneskesyn
og vilje til at gå ind i det. Der er
behov for mennesker, som magter at etablere en slags varme, og
som har godhed og hjerte for de
mennesker, de er der for. Tænk
om tilbuddene havde spurgt sig
selv: Hvad producerer vi her?
Omsorg, kundskab, måltal eller
mening?
Sådan skriver Botnmark i sin bog
Raushetens grenseland. Raushet
er norsk og kan bedst oversættes
til gavmildhed, medmenneskelighed eller solidaritet. Bogen er
en personlig fortælling om en
mors kamp for datteren, som får
en hjerneskade. Det er fortællingen om, hvordan et forældrepar
møder et helt andet samfund end
det, de kendte, før de fik en datter
med hjerneskade. De møder et
samfund, som på mange måder
tager forbehold for overordnede
målsætninger om gavmildhed,
solidaritet, åbenhed, inkludering
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og mangfoldighed. Og forfatteren stiller spørgsmål ved, om vi virkelig mener, ”alle skal med”?
I bogen fortælles om en mor, som har et krævende lederjob, og som har været vant til at
arbejde hårdt og træffe svære beslutninger. Men
i mødet med den nye udfordring med at have en
datter med hjerneskade har hun ingen strategier.
Hun fortæller om kampen for datteren i mødet
med børnehaven, skolen og sundhedssystemet.
I denne proces møder hun få mennesker med
interesse og omsorg for mennesker med specielle behov, og mange mennesker som ser på
datteren som en belastning, som en forstyrrelse,
og som allerhelst ikke skal være netop der, hvor
de har deres job.
Men selv om bogens omdrejningspunkt er denne
personlige beretning, er den meget mere end
det. Fortællingen om kampen for datteren og
hendes muligheder for at få et liv i udvikling,
dannelse og læring perspektiveres til en mere
overordnet drøftelse af levevilkårene for mennesker med specielle behov.
Botnmark kritiserer, at mennesker med specielle
behovs levevilkår sjældent får meget opmærksomhed. Hun peger på, at de bliver umyndiggjort, usynliggjort og gjort ufarlige. ”Når mennesker med specielle behov omtales, taler vi ofte
om dem som syge, vi reducerer dem til diagnoser og ofre. Vi taler sjældent om, at denne mest

udsatte gruppe består af en række mennesker
med et mangefold af kompetencer og interesser”,
skriver hun.
Det der har skuffet forfatteren mest, og fortsat
gør hende vred, er at mangfoldigheden/rummeligheden har sine grænser. På den anden side af
disse grænser befinder de mest udsatte mennesker sig, de som trænger mest til fællesskabet.
De er stigmatiserede, og vi taler om dem i det
offentlige rum, som om de ikke har ører og ikke
kan høre os: ”I mange sammenhænge taler vi
om mangfoldighed, men når det kommer til mennesker med specielle behov, tager vi forbehold”.
Forfatteren peger på, at forhindringerne til inklusion findes i vores egne hoveder, i vores mentale
billeder af hvem de er. Men det handler om noget
andet og mere. Det handler ikke om at kategorisere og sætte i bås. Som alle andre mennesker
har mennesker med specielle behov individuelle
behov.
Hvis vi mener noget med mangfoldighed og
inklusion, må det få konsekvenser for os alle.
Vi må også se en gang til på de mennesker, vi
tænker er grundlæggende forskellige fra os
selv. Måske må vi møde os selv og vores egen
fremmedgjorthed i døren. Orker vi det? spørger
forfatteren.
Bogen er velskrevet og absolut værd at læse.
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Den 1. marts siger vi velkommen til Bo Mollerup, der tiltræder som
direktør og overlapper med Ib Poulsen, der fratræder den 1. april.
Bo er 55 år og har siden 1995 været optaget af ledelse, sociale forhold, socialpolitik og kommunikation vedrørende disse områder - primært inden for den offentlige sektor. Det har samlet set givet ham en
solid viden og erfaring vedrørende mennesker med funktionsnedsættelser og udsatte børn/unge, og også vedrørende ledelse og organisationsudvikling inden for politisk styrede organisationer.
Socialt Lederforums nye direktør er veluddannet – ud over socialpædagoguddannelsen har Bo en diplomuddannelse i ledelse og organisation samt en master i professionel kommunikation.
Bo har siden 2011 været virksomhedsleder (forstander) på Botilbuddene i Halsnæs Kommune.
Bo har bopæl i Bagsværd nord for København, er gift og har tre døtre
på henholdsvis 25, 10 og 8 år og bruger i øvrigt sin sparsomme, men
strukturerede fritid på løb, rulleskiløb og langdistanceskiløb.
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Anden gang er lykkens gang. Efter et langt tilløb
med to opslag har Socialt Lederforum ansat ny
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