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Aftale 2018 for Socialområdet for voksne
Overskrifter for aftalens mål
Her indsættes tre eller flere mål. Anvend evt. en figur til at give et visuelt overblik over målene.
1. Rehabilitering i hele centeret
2. Arbejde mere målrettet med opfølgning i det udkørende team
3. Fortsat implementering af KRAP
Baggrund for aftalen
Aftalen i 2018 for Socialområdet for voksne indeholder ét mål, der er fælles for alle områder i centeret, og to mål som alene gælder for området. Det fælles
mål er videreført fra sidste års aftale og er flerårigt. Områdets to selvstændige mål er nye mål, men tager afsæt i mål fra 2017. Disse mål er også flerårige.
Begge mål hænger sammen med udviklingen af det faglige arbejde i området.
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1. Rehabilitering i hele centret

Målsætning: At Social- og Handicapcentret arbejder med rehabilitering, der understøtter et ligeværdigt samarbejde mellem borgere og medarbejdere.
Der er tale om et flerårigt mål, som er videreført fra aftalen i 2017.
Baggrund:
SHC arbejder hen imod rehabilitering som tilgang til alle målgrupper. Det betyder, at borgere, der modtager støtte fra SHC, får hjælp til at leve et så selvstændigt og meningsfuldt liv som muligt – med mindst mulig indgriben fra kommunen.
Det betyder både konkrete intensiverede borgerforløb for specifikke målgrupper, og fortsat implementering af rehabilitering som faglig tilgang i hele SHC i arbejdet med alle målgrupper. For nogle borgere vil den rehabiliterende indsats resultere i, at de bliver bedre til at klare sig selv og derved kan klare sig med
mindre støtte. Det drejer sig om 1) borgere, der flytter fra bomiljø til egen bolig (primært i Socialpsykiatrien), 2) borgere, der går fra beskyttet beskæftigelse
på Solgården til støttet beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked, og 3) borgere, der enten får mindre støtte eller helt bliver afsluttet i støtten fra de udkørende teams.
For andre borgere vil den rehabiliterende indsats resultere i, at de får et mere meningsfuldt og selvstændigt liv med den funktionsnedsættelse, som de har.
Det kan for nogle borgere dreje sig om at vedligeholde eller fastholde kompetencer, hvor der vil være store menneskelige og faglige gevinster at hente.
Pga. mange aktiviteter i 2017 omkring dels dokumentationsprojektet og dels projekt tidlig indsats og tværgående forløb, er nogle af aktiviteterne fra aftale
2017 blevet skubbet. Det drejer sig om metoder til målarbejde, der er blevet rykket til 2018 og databaseret ledelse og faglighed, der er blevet rykket til 2019.
Opfølgning:
- To gange årligt med direktør for området
- På sektorMED
- På styregruppemøder
Indsatser
Projekt tidlig indsats og tværgående forløb, herunder være med til at udvikle ramme omkring fælles visitation og fælles handleplan omkring de tre udvalgte segmenter. Desuden være med til at brede borgerforløbsmodellen ud til flere målgrupper. Og endelig sikre, at de nye
løsninger der besluttes vedr. de tre udvalgte segmenter implementeres i driften.
Opstart og koordination på tværs af bomiljø og dagtilbud
Huslejetilskud under frikommuneforsøg
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Tidshorisont
2018

Samarbejdspartnere
BAC, SUOC, BURC, FKC, ØDC,
BYC mv

3+4 kvartal: kortlægning og
udvikling
1. kvartal: Udvikling af model
for huslejetilskud og implementering

Bomiljøer med borgere, der
arbejder på Solgården
Task Force – udsatte boligområder, Ydelse, Team Myndighed og Socialpsykiatriens

10-15 intensiverede borgerforløb på primært Socialpsykiatriens bomiljøer og Solgården med
fokus på borgerens mål og progression
Halvårlig opfølgning på bomiljøerne Cirklen og Porsehaven med fokus på borgerens mål og
progression. Især med fokus på:
- Borgere under 30 år
- Borgere på §107 (midlertidig støtte)

Løbende i 2018
Løbende i 2018

Fokus på at arbejde mere målrettet med opfølgning i det udkørende team, Socialpsykiatrien

1.kvartal 2018 Kortlægning og
udvikling

Jobkaravane for borgere på førtidspension

2.+3.+4. kvartal: implementering
2. kvartal 2018

Metoder til målarbejde for kognitivt svage borgere

2 kvartal: udvikling
3+4 kvartal: implementering
3+4 kvartal: kortlægning og
implementering
2018
2018

Borgerinddragelse i formidling og dokumentation af mål
Fortsat implementering af arbejdet med mål, indsatsplaner og opfølgning på effekt
Plan for hvordan SHC arbejder systematisk med effektmåling
Opsamling på rehabiliterings workshops på områderne og støtte til ledelsen på de forskellige
områder i at implementere rehabilitering som mindset med fokus på ligeværdigt samarbejde,
koordination og tværfaglig, mål og tidsafgrænsning samt vidensbasering af indsatsen
Opfølgning og økonomisk beregning på resultater af faglig omstilling samt prognosticering i
forhold til, hvad der forventes af resultater på områderne
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bomiljøer
Borger, Team Myndighed og
Socialpsykiatriens bomiljøer
Borger, Team Myndighed og
Socialpsykiatriens bomiljøer

Borger og Socialpsykiatriens
udkørende team

Borgere på Solgården og
bomiljøer, der er på førtidspension. Afholdes i samarbejde mellem Solgården og KLAP
med deltagelse fra Jobcentret
Socialområdet for voksne og
Solgården
SHC
SHC
SHC

2018

SHC

Ved hver BOF og månedssag i
2018

SHC og ØDC

2. Arbejde mere målrettet med opfølgning i det udkørende team
Målsætning: Det udkørende team har sat fokus på det rehabiliterende arbejde og arbejder inden udgangen af 2019 systematisk med opfølgning. Det er et 2årigt mål.
Hvordan kan vi se det at vi lykkes?:
Arbejdet med dokumentation er styrket og alle borgerne har mål.
Der er en øget opmærksomhed på at hjemmevejledning er et midlertidigt tilbud og at borgeren (oftest) kun modtager støtte midlertidigt.
Der er større fokus på borgernes udslusning til lokalsamfundet mv.
Baggrund:
I 2015-2017 har SHC arbejdet med borgerforløb, progression og fastholdelse af kompetencer som en del af at udvikle den rehabiliterende tilgang i arbejdet.
Erfaringer fra blandt ældreområdet og fra andre kommuner på det specialiserede voksenområde er, at hvis rehabilitering bruges som faglig tilgang har det en
positiv effekt på resultatet af den indsats, der udføres i samarbejde med borgeren. Borgerne når dermed hurtigere deres mål, f.eks. mål om at kunne klare
flere ting i livet selv, og kommunen kan måske sætte støtten ned. Rehabilitering er SHCs konkrete bud på en faglig tilgang, som, når den er implementeret,
kan bidrage til konkret at bremse aktivitetsstigningen på området.
På grund af mangel på ledelsesmæssigt overskud, som følge af øget borger tilgang samt en stigning i antal medarbejdere, har det ikke været muligt at arbejde systematisk med den rehabiliterende tilgang og den understøttende dokumentation og opfølgning i det udkørende team.
Indsatser
Udvikle rehabiliterings implementeringsplan 2.0 for det udkørende team med fokus på bla.
1. dokumentation (alle borgere skal have mål),
2. prognosticering af at sætte timetal ned/afslutte borgere
3. Fokus på den rehabiliterende tænkning/tilgang
4. Ledelsesmæssig sparring til medarbejderne m. fokus på
rehabilitering.
Udrulle implementeringsplan 2.0
Afklare behov for kompetenceudvikling indenfor dokumentation (at sætte mål og følge op)
En ekstra runde kurser i dokumentation

Tidshorisont
1.kvartal, 2018

Samarbejdspartnere
Socialpsykiatrien, Det udkørende team, bomiljøer

2.-4.kvartal, 2018
1.kvartal, 2018
3.kvartal, 2018
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3. Fortsat implementering af KRAP
Målsætning: At implementere KRAP metoden (Kognitiv Ressourcefokuseret Anerkendende Pædagogik) i hele området for mennesker med udviklingshæmning med henblik på at videreudvikle den faglige indsats og dermed øge kvaliteten i indsatsen til gavn for den enkelte borger samt at afdække om KRAP også
skal udrulles i Socialpsykiatrien. Det er et 2-årigt mål.
Hvordan kan vi se det at vi lykkes?:
Implementeringen er udrullet til hele området for mennesker med udviklingshæmning.
Den anerkendende og undersøgende del af tilgangen er styrket og er et aktivt redskab i borgerens hverdag.
Der er sket en afklaring af om KRAP også skal udrulles i Socialpsykiatrien.
Baggrund: Socialområdet for voksne har i 2016 og 2017 afprøvet KRAP metoden i området for mennesker med udviklingshæmning på Frøgård Allé. Med
baggrund i erfaringerne fra afprøvningen, er vurderingen, at KRAP skal implementeres bredere og at det faglige arbejde på området skal udvikles yderligere
med inspiration fra KRAP. At implementere KRAP metoden ligger i forlængelse af ambitionerne for den faglige omstilling i Plan for Socialområdet 2014- 2020,
som blandt andet har som mål i højere grad at arbejde med veldokumenterede metoder. Samtidig er der også et ønske om at afklare senest i 2019 om KRAP
med fordel kan udrulles i Socialpsykiatrien.
Indsatser
Udarbejde projektbeskrivelse og organisering på tværs af
tilbud i hele området for mennesker med udviklingshæmning
Udvikle implementeringsplan i området for mennesker med
udviklingshæmning
Udrulle implementeringsplan
Uddanne medarbejdere i området for mennesker udviklingshæmning
Udvikle og implementere version 2.0 af implementering for
Frøgård Allé
Afklare om KRAP med fordel kan udrulles i Socialpsykiatrien.

Tidshorisont
1.kvartal, 2018

Samarbejdspartnere

1.-4.kvartal, 2018
2.-4.hvartal 2018
2.kvartal, 2018
1– 4. kvartal 2018
1.kvartal 2019
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