
FAGLIG
UDVIKLINGS- 
PLAN

Voksne med 
handicap, sindslidelser og socialt  
udsatte voksne



Center for børn og voksne
 

Området for voksne med handicap, sindslidelser og 

socialt udsatte voksne er placeret i Center for børn og 

voksne. Udover voksenområdet består centret også af 

det specialiserede børne-, unge og familieområde, samt 

forebyggelsesområdet, herunder PPR, sundhedsplejen og 

tandplejen.

 

Det er centrets borgerrettede opgaver inden for det 

specialiserede voksenområde, der er beskrives i denne 

faglige udviklingsplan.

 

Planen henvender sig både til centrets medarbejdere 

og til borgere, politikere og samarbejdspartnere, der 

er interesserede i at vide mere om mål for den faglige 

udvikling på området for voksne med handicap, 

sindslidelser og socialt udsatte voksne i Furesø Kommune.



I N D H O LD

VOKSNE MED  
HANDICAP, SINDSLIDELSER OG SOCIALT UDSATTE

DE TRE INDSATSOMRÅDER

INDSATSOMRÅDE: 
SELVHJULPENHED

INDSATSOMRÅDE: 
SAMMENHÆNG

INDSATSOMRÅDE: 
SIKKER DRIFT OG STYRING



”ALLE BORGERE SKAL  
UNDERSTØTTES I AT TAGE ANSVAR 
FOR EGET LIV OG UDNYTTE DERES 
POTENTIALE MED HENSYN TIL 
BESKÆFTIGELSE, JOB, UDDANNELSE 
OG BOLIG.”
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Voksne med handicap, sindslidelser  
og socialt udsatte voksne

Furesø Kommune yder hvert år hjælp og støtte til ca. 
1.000 voksne borgere med handicap, sindslidelser eller 
borgere, der er socialt udsatte. Hjælpen spænder vidt og 
kan fx bestå i bostøtte, et aktivitetstilbud eller et botil-
bud. Hertil kommer borgere, som modtager anonym 
rådgivning. 

For at yde den bedst mulige støtte til borgere med 
handicap, sindslidelser og socialt udsatte borgere skal vi 
have klare mål for vores arbejde. Formålet med denne 
faglige udviklingsplan er at sætte en fælles retning og 
konkrete mål for arbejdet med voksne med handicap, 
sindslidelser og socialt udsatte voksne i Furesø Kommune.

Udviklingsplanen henvender sig primært til medarbejde-
re i Center for Børn og Voksne og til borgere og samar-
bejdspartnere, som er i kontakt med centret. 

Udviklingsplanen knytter an til Furesø Kommunes handi-
cappolitik (se www.furesoe.dk), og til Center for Børn og 
Voksnes overordnede mål om at centret skal:

1.  Gøre en positiv forskel for borgere forstået som en 
helhedsorienteret service og en tidlig, forebyggende 
opsporing og indsats. 

2.  Sikre bedre, billigere og hurtigere opgaveløsning 
indenfor de eksisterende økonomiske rammer.

3.  Sikre god forvaltningsskik, en stærk faglighed og  
et konstruktivt arbejdsklima. 

Sammenhæng på tværs

Borgere i Furesø Kommune, som har behov for støtte i 
forbindelse med et handicap, en sindslidelse eller sociale 
problemer, får hjælp fra Center for Børn og Voksne. 

Her skelner vi mellem to områder: 
•	 Myndighedsområdet, som i samarbejde med 

borgeren udreder borgerens ressourcer og behov 
og på baggrund af udredningen træffer afgørelse 
og bevilger støtte. Myndighedsområdet hedder 
Voksenhandicap og psykiatri.

•	 Udførerområdet, som leverer den bevilgede 
støtte. Udførerområdet råder blandt andet over 
dag- og klubtilbud, aktivitets- og samværstilbud, 
en bostøtteordning, beskyttet beskæftigelse og 
forskellige typer botilbud.

Denne udviklingsplan omfatter både myndigheds- og 
udførerområdet og sætter således en fælles retning og 
mål på tværs af områderne. 

De borgere, som har kontakt med området for voksne 
med handicap, sindslidelser og socialt udsatte voksne, 
kan imidlertid også have andre problemstillinger, der 
gør, at de er i kontakt med andre dele af kommunen eller 
andre offentlige instanser, fx Jobcentret eller Center for 
Social og Sundhed, hospitaler, psykiatrien mv. Derfor vil 
vi med denne faglige udviklingsplan også arbejde for, at 
borgerne oplever sammenhængende indsatser, når de 
modtager tilbud fra flere forskellige offentlige instanser 
– og vi vil invitere involverede samarbejdspartnere til at 
være med til det. 

VOKSNE MED BEHOV 
FOR SÆRLIG STØT TE
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Udviklingsplanens  
indsatsområder 

Udviklingsplanen er bygget op om følgende tre ind-
satsområder, der viser retningen for vores arbejde de 
kommende år:

•	 Selvhjulpenhed: Alle borgere skal understøttes i at 
tage ansvar for eget liv og udnytte deres potentialer 
med hensyn til beskæftigelse, job, uddannelse og 
bolig 

•	 Sammenhæng: Alle borgere skal opleve en 
sammenhængende og koordineret indsats

•	 Sikker drift og styring: Området har en sikker drift 
og styring.

Indsatsområderne skal ses i forlængelse af det arbejde, 
som i dag udføres på området for voksne med handicap, 
sindslidelser eller sociale problemer. Der er ikke tale om 
grundlæggende nye mål eller tilgange til arbejdet, men 
med de tre indsatsområder samler og konkretiserer vi 
hovedlinjerne i arbejdet og skaber dermed en fælles 
retning og tydelighed om de fælles mål. 

De to første indsatsområder handler direkte om bor-
gerne og beskriver vores ambitioner for arbejdet med 
borgere med handicap, sindslidelser eller sociale proble-
mer. Det tredje indsatsområde – sikker drift og styring 
– kalder vi et understøttende indsatsområde. Her sætter 
vi eksempelvis fokus på at have styr på økonomien, res-
sourcer og kapacitet, så driften fungerer og muliggør et 
godt og effektivt arbejde for og med borgerne i Furesø 
Kommune. 

En habiliterende  
og rehabiliterende tilgang 

I vores tilgang til arbejdet henter vi inspiration fra den 
habiliterende og rehabiliterende tilgang. Det gør vi, fordi 
habilitering og rehabilitering i mange tilfælde medfører, 
at man kan opnå et selvstændigt liv og en aktiv deltagel-
se i samfundslivet og sociale fællesskaber. Det kan bety-
de meget for livskvaliteten for det enkelte menneske. 
Samtidig kan en habiliterende og rehabiliterende indsats 
give en bedre udnyttelse af kommunens ressourcer. 

En habiliterende og rehabiliterende tilgang er kendeteg-
net ved, at indsatsen udføres sammen med borgeren og 
ikke for borgeren. I forlængelse af denne tilgang er det 
kommunens opgave at understøtte borgeren i at udvikle 
eller vedligeholde kompetencer til at skabe en selvstæn-
dig og meningsfuld tilværelse. 

Habilitering og rehabilitering forstår vi som: 
”… en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces 
mellem en borger, pårørende og fagfolk. Formålet er, 
at borgeren, som har eller er i risiko for at få betydelige 
begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale 
funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt 
liv. Rehabilitering baseres på borgerens hele livssituation 
og beslutninger består af en koordineret, sammen- 
hængende og vidensbaseret indsats”
Citat fra ”Hvidbog om Rehabilitering i Danmark”
 
Denne tilgang betyder, at vi har fokus på, at borgeren 
opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv, og at vi tager 
udgangspunkt i den enkelte borgers situation. Som led 
i denne tilgang vil vi også samarbejde med borgeren og 
eventuelle pårørende, både i udredningen af borgerens 
situation og i forbindelse med de indsatser, der even-
tuelt igangsættes. Vi vil arbejde helhedsorienteret og 
inddrage løsninger fra forskellige sektorer, når det er 
relevant. 

Vi bruger 
den bedst mulige viden

På tværs af indsatsområderne har vi fokus på at arbejde 
efter metoder og tilgange, der bygger på den bedst 
tilgængelige viden. Det har vi, fordi vi ønsker at se mest 
mulig effekt af den indsats, der ydes. Det giver mening 
for den enkelte borger, og det giver den bedst mulige 
udnyttelse af kommunens ressourcer. 

Ambitionen er, at vores fokus på at anvende den bedst 
tilgængelige viden skal afspejles både i de metoder og 
tilgange, som anvendes på tværs af området, og i den 
daglige praksis rundt omkring på kommunens mange 
forskellige tilbud. Det kræver, at vi holder os opdaterede 
på ny viden og løbende får denne viden omsat til praksis. 
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Vi følger løbende op

For hvert af de tre indsatsområder har vi fastsat konkrete 
mål. Dem bruger vi som indikatorer på, om udviklingen 
går i den ønskede retning. Samtidig giver vi eksempler 
på, hvad vi allerede gør for at nå de fastsatte mål, og 
hvad vi yderligere vil igangsætte de kommende år. Der 
er ikke tale om udtømmende beskrivelser af hverken 
nuværende eller nye tiltag, men dog om væsentlige 
elementer for at nå de mål, vi har sat os. 

Vi vil løbende følge op på målene og vurdere, om der 
skal nye eller ændrede tiltag til for at nå dem. Udviklings-
planen er således en dynamisk plan, der løbende vil blive 
justeret. 

På næste side er en oversigt over de fastsatte mål, og 
hvordan vi vil følge op på dem. Herefter beskrives de 
enkelte indsatsområder. 

”REHABILITERING HANDLER 
OM AT GENERHVERVE MISTEDE 
FÆRDIGHEDER, MENS HABILITERING 
HANDLER OM AT OPNÅ FÆRDIGHEDER, 
MAN IKKE TIDLIGERE HAR BESIDDET.”
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MÅLENE FO R  D E 
TRE I NDSAT SO MRÅD E R

Alle borgere skal understøttes 
i at tage ansvar for eget liv og 
udnytte deres potentialer med 
hensyn til beskæftigelse, job, 
uddannelse og bolig 

MÅL 
I borgernes handleplaner er der 
fastsat mål for indsatsen, som 
understøtter selvhjulpenhed 
SÅDAN MÅLES: Vurdering af selv-
hjulpenhed indgår i vores regel-
mæssige gennemgang af kvalite-
ten af sagsarbejdet. 

MÅL
Vores tilbud scorer minimum 
”4” på en skala fra 1 til 5 i de 
dele af Socialtilsynets tilsyn, 
som omhandler arbejdet med 
selvhjulpenhed.
SÅDAN MÅLES: Scoren fremgår af 
Socialtilsynets rapporter.

Området har en sikker drift  
og styring

MÅL
Vi har prognosesikkerhed.
SÅDAN MÅLES: Udregnes på bag-
grund af prognoser og 
regnskabstal. 

MÅL
Belægningsprocenten på kommu-
nens egne tilbud er på minimum 
95 % i 2016.
SÅDAN MÅLES: Udregnes på 
baggrund af data om antallet af 
pladser.

Alle borgere skal opleve 
en sammenhængende og 
koordineret indsats

MÅL
Borgerne med handicap, sindsli-
delser eller sociale problemer, som 
har kontakt til Furesø Kommune, 
oplever en sammenhængende og 
koordineret indsats. 
SÅDAN MÅLES: Der foretages inter-
views med borgere. 

MÅL
Der har været koordinering mel-
lem myndighed og udfører i alle 
relevante sager, fx i form af et møde 
eller en fælles opstartsplan.
SÅDAN MÅLES: Vurderingen indgår 
i vores regelmæssige gennemgang 
af kvaliteten af sagsarbejdet. 

SELV-
HJULPEN HED

SAMMENHÆN G
O G  KO O R D I N ATI O N

S I K K E R  D R I F T
OG S T Y R I NG



I centret arbejder vi efter følgende mål for at sikre 
selvhjulpenhed:

Med dette indsatsområde vil vi sætte fokus på, at en af 
vores kerneopgaver er at hjælpe og støtte borgerne til 
at leve et liv på egne præmisser og med så stor grad af 
selvhjulpenhed, som det er muligt for den enkelte. Det 
vil vi, fordi det giver livskvalitet, selvværd, nye mulighe-
der og frihed at være selvhjulpen og udvikle sig ud fra 
egne potentialer og ønsker. Samtidig øger selvhjulpen-
hed muligheden for at deltage i samfundet og i sociale 
fællesskaber. 

Graden af selvhjulpenhed vil være forskellig fra person til 
person og afhænger blandt andet af funktionsnedsæt-
telsen eller karakteren af sindslidelsen og af borgerens 

ressourcer. Nogle borgere vil med den rette indsats 
kunne komme til at leve et liv uden støtte. Andre vil 
have behov for støtte i større eller mindre omfang 
gennem hele livet. Endelig er der borgere, som har brug 
for hjælp til at vedligeholde kompetencer for at leve et 
aktivt liv med høj grad af selvhjulpenhed. 

Den rehabiliterende tilgang 
Den rehabiliterende tilgang er central for dette ind-
satsområde. Vores grundlæggende tilgang er, at alle 
mennesker besidder ressourcer og kompetencer. Når en 
borger i Furesø Kommune har behov for støtte på grund 
af et handicap, en sindslidelse eller sociale problemer, er 
det derfor Center for Børn og Voksnes opgave at støtte 
borgeren til at udvikle eller vedligeholde kompetencer 
og potentialer. 

Vi arbejder sammen med borgeren  
om at finde løsninger 
At leve et selvstændigt liv og tage ansvar herfor bety-
der også, at borgerne selv skal være med til at definere 
ressourcer og udfordringer og give bud på løsninger, 
som vil fungere for netop ham eller hende. Samtidig 
skal sagsbehandleren og det udførende personale spille 
aktivt ind med deres faglighed og bidrage med viden og 
erfaringerne i forhold til de udfordringer, som borgeren 
står overfor. Når der i fællesskab findes gode løsninger 
for den enkelte borger, bidrager det ikke blot til selvværd 
og livskvalitet, men også til mere holdbare løsninger. 

For medarbejderne betyder fokus på selvhjulpenhed 
eksempelvis, at der skal være opmærksomhed på bor-
gerens ressourcer, og at man skal stille krav til borgerne, 
som tager højde for den enkelte borgers funktionsevne. 
Ofte vil man som medarbejder have en motiverende og 
guidende rolle i forhold til borgeren. Borgeren vil opleve, 
at han eller hun får opgaver og ansvar, som matcher 
funktionsevne og kompetencer. Samtidig skal der være 
fysiske rammer, som understøtter selvhjulpenhed. 

SELV-
HJ ULPENHED

MÅL
I borgernes 

handleplaner er der 
fastsat mål for indsatsen, 

som understøtter 
selvhjulpenhed  

MÅL
Vores tilbud

når minimum 4 
på en skala fra 1 til 5 

i Socialtilsynets tilsyn 
om selvhjulpenhed

Alle borgere 
skal understøttes i 

at tage ansvar for eget 
liv og udnytte deres 

potentialer med hensyn 
til beskæftigelse, 
job, uddannelse 

og bolig

INDSATSOMRÅDE:  

SELVHJULPENHED 
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At arbejde sammen med borgeren mod øget selvhjul-
penhed kræver derfor både kompetencer hos medar-
bejderne, og det kræver tilbud, hvor der arbejdes med 
rehabilitering med udgangspunkt i den enkelte borgers 
ressourcer og behov. Derfor arbejder vi med mange 
forskellige indsatser for at nå de fastsatte mål. 

Sådan vil vi følge, om vi når målet
Vi har fastsat følgende indikatorer for, om vi lykkes med 
at skabe øget selvhjulpenhed:

•	 I borgernes handleplaner er der fastsat mål for 
indsatsen, som understøtter øget selvhjulpenhed.

•	 Vores tilbud scorer minimum ”4” på en skala fra 1 til 
5 i de dele af Socialtilsynets tilsyn, som omhandler 
arbejdet med selvhjulpenhed.

Hvordan når vi målet?

Allerede iværksatte initiativer
Centret har igangsat en række initiativer, der understøt-
ter øget selvhjulpenhed og et aktivt og selvstændigt liv. 
Eksempler på disse er:

Sammen med borgeren afdækkes  
ressourcer og behov 
Myndighedsområdet har indført Voksenudredningsme-
toden (VUM), som metode til at udrede borgere med 
handicap, sindslidelser eller sociale problemer. I denne 
udredningsmetode afdækkes borgerens udfordringer, 
men også ressourcer, kompetencer og borgerens egne 
ønsker til fremtiden. Samtidig involveres borgeren i 
udarbejdelsen af udredningen, fastsættelse af mål for 
indsatsen og udarbejdelse af handleplanen. Dermed 
skaber udredningen grundlaget for et forløb, hvor der 
med udgangspunkt i ressourcer og behov i fællesskab 
arbejdes på, at borgeren skal støttes i øget selvhjulpen-
hed og i at udvikle eller vedligeholde kompetencer.

Undervisningsforløb om 
voksenudredningsmetoden
For at understøtte en høj kvalitet i sagsbehandlingen 
er alle sagsbehandlere blevet undervist i voksenudred-
ningsmetoden. Via forløbet er sagsbehandlerne blevet 
undervist i metodens forskellige facetter, samarbejde 
med borgeren, fastsættelse af mål, udarbejdelse af 

handleplan mv. I forlængelse af undervisningen vil der 
blive sat fokus på at få omsat viden til praksis, fx via 
kollegial sparring.

Nye tilbud til borgere med autisme
Furesø Kommune har udviklet tre tilbud målrettet 
borgere med autismespektrumforstyrrelser, hhv. en 
klub, et bofællesskab og bostøtter, der er specialiserede 
i autismespekturmforstyrrelser. Fokus i indsatsen på 
tværs af de tre tilbud er at støtte borgerne til øget selv-
hjulpenhed, fx ved gradvis træning i at bo i egen bolig. 
Personalet i klubben, bofællesskabet, bostøtterne og 
medarbejderrepræsentanter fra sagsbehandlergruppen 
har derfor gennemført et kompetenceudviklingsforløb, 
som blandt andet ruster dem til at støtte borgerne i 
øget selvhjulpenhed.

Det vil vi gøre mere af

Vi er kommet et godt stykke vej i forhold til at arbejde 
målrettet med øget selvhjulpenhed hos borgerne, men 
vi er ikke i mål. Derfor vil vi de kommende år arbejde 
med nedenstående indsatser: 

Faglig udvikling
En forudsætning for at understøtte borgeren i øget selv-
stændighed og i at udnytte egne potentialer er viden 
om hensigtsmæssige metoder og tilgange. Derfor skal 
medarbejdernes faglighed bygge på et bredt fundament 
af teorier og metoder, samtidig med at en vis specialise-
ring i forhold til de meget forskellige udfordringer, som 
borgerne oplever, er nødvendig. Vi vil løbende sikre, at 
medarbejdere på såvel myndighedssiden som udfører-
området er opdaterede på viden om relevante tilgange 
og metoder, og at der er fokus på hvordan denne viden 
omsættes til praksis. 

Hyppigere opfølgning på indsatser
Et vigtigt element for at understøtte øget selvhjulpen-
hed er at følge hyppigt op på de mål, der opstilles i bor-
gerens handleplan. Hyppig opfølgning giver mulighed 
for sammen med borgeren løbende at evaluere, om den 
iværksatte indsats støtter borgeren på en hensigtsmæs-
sig måde og justere den, hvis den ikke har den forvente-
de effekt, fx bidrager til øget selvhjulpenhed. Derfor vil 
vi følge hyppigere op på de indsatser, vi iværksætter. 
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Systematisk dokumentation og justering  
af det pædagogiske arbejde 
Med udgangspunkt i målene fra borgerens handleplan 
udarbejder det udførende personale en plan for den 
pædagogiske indsats. Udførerområdet vil fremadrettet 
følge systematisk op på og dokumentere den pædago-
giske indsats. Dette skal skabe grundlag for løbende at 
evaluere og skabe refleksion omkring det pædagogiske 
arbejde og på den baggrund eventuelt justere indsatsen 
for borgeren i samarbejde med borger og myndighed.

Løbende justering af tilbud
Borgernes behov udvikler sig løbende. Derfor skal 
vores tilbudsvifte være fleksibel og løbende udvikles, 
så tilbuddene matcher de aktuelle behov. Det kræver 
en vis kapacitet. Derfor arbejder vi på at udvikle tilbud 
i kommunen, så borgere ikke skal henvises til eksterne 
tilbud. Udover fleksibilitet i forhold til borgernes behov 
giver det også mulighed for systematisk at arbejde med 
at vedligeholde og udvikle borgernes ressourcer, det 
giver en fornuftig anvendelse af kommunens midler, og 
det giver borgerne mulighed for at blive i nærmiljøet. 
 

”VORES GRUNDLÆGGENDE  
TILGANG ER, AT ALLE MENNESKER 
BESIDDER RESSOURCER OG 
KOMPETENCER.”



I centret arbejder vi efter følgende mål for at sikre 
en sammenhængende og koordineret indsats: 

Et helt centralt element i en god og rehabiliterende 
indsats er, at den er helhedsorienteret, sammenhæn-
gende og koordineret. Nogle borgere oplever desværre, 
at dette ikke er tilfældet. Det kan skyldes gode indsatser 
fra forskellige centre, der trækker i forskellige retninger 
eller ikke er koordinerede. Eller det kan være en borger, 
som oplever, at det er vanskeligt at finde ud af, hvor 
i kommunen han eller hun kan få hjælp til et konkret 
problem.   

Med dette indsatsområde vil vi derfor sætte som mål, 
at borgeren skal opleve at være centrum for indsatsen 
og opleve, at der er sammenhæng – også selv om flere 
forskellige instanser eller centre er involveret. 

At skabe sammenhæng og sikre koordinerede indsat-
ser er en kompleks opgave. Det skyldes, at vi samtidig 
ønsker at yde en faglig stærk støtte til borgere med 
handicap, sindslidelser eller sociale problemer. Derfor 
er specialisering nødvendig for, at vi kan yde støtte af 
høj kvalitet og have viden om de enkelte målgrupper og 
lovområder. Men vi skal fortsat huske, at et menneskes 
liv ikke er delt op i lovområder, afdelinger eller centre. 
Det stiller krav til organisationen og til os som medar-
bejdere. Som organisation skal vi arbejde på at skabe 
strukturer og arbejdsgange, der understøtter koordina-
tion og tværgående indsatser. Som medarbejdere skal 
vi – hvad enten vi arbejder som myndighedsperson, som 
bostøtte eller medarbejder på et botilbud – kunne løfte 
blikket og spørge os selv, om den indsats vi yder også er 
koordineret og skaber sammenhæng for borgeren. Det 
er vores ansvar at sikre, at indsatsen er koordineret – 
ikke borgerens. 

Det betyder eksempelvis, at man som sagsbehandler 
sørger for at undersøge om en borger modtager indsat-
ser fra andre områder i kommunen, og man sørger for 
at koordinere med fx udførerområdet, Jobcentret eller 
Center for Social og Sundhed om den indsats, der skal 
iværksættes. Som bostøtte eller medarbejder på et bo- 
eller dagtilbud sørger man for at orientere sagsbehand-
leren, hvis der sker ændringer i borgerens liv, som kan 
have betydning for indsatsen. 

Sådan vil vi følge, om vi når målet
Vi har fastsat følgende indikatorer for, om vi lykkes med 
at skabe en mere sammenhængende og koordineret 
indsats:
•	 Borgerne med handicap, sindslidelser eller sociale 

problemer, som har kontakt til Furesø Kommune, 
oplever en sammenhængende og koordineret 
indsats. 

•	 Der har været koordinering mellem myndighed og 
udfører i alle relevante sager, fx i form af et møde 
eller en fælles opstartsplan.

INDSATSOMRÅDE:  

SAMMENHÆNG

SAMMEN HÆN G
MÅL

Borgerne oplever 
en sammenhængende 

og koordineret 
indsatsMÅL

Der har været
 koordinering mellem 

myndighed og udfører 
i alle relevante sager

Alle borgere 
skal opleve en 

sammenhængende 
og koordineret 

indsats
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Hvordan når vi målet?
For at sikre en sammenhængende og koordineret 
indsats, skal der arbejdes på mange niveauer: Der skal 
arbejdes med strukturer, der understøtter sammen-
hæng og koordination, med ledelsens og medarbejder-
nes vaner og med værktøjer, der bidrager til en mere 
sammenhængende og koordineret indsats. Nedenfor 
beskrives eksempler på tiltag, der allerede er igangsat 
og på tiltag, der igangsættes den kommende tid for at 
skabe en mere sammenhængende og koordineret ind-
sats for borgere med handicap, sindslidelser eller sociale 
problemer i Furesø Kommune. 

Allerede iværksatte initiativer
Centret har igangsat en række initiativer, der understøt-
ter sammenhængende og koordineret indsats. Eksem-
pler på disse er:

Organisationsændring og faste samarbejdsmøder
I slutningen af 2014 blev der gennemført en organi-
sationsændring i Furesø Kommune, som understøtter 
sammenhæng på tværs af områder. Organisationsæn-
dringen betyder eksempelvis, at områderne for hhv. 
børn og voksne med handicap organisatorisk hører 
sammen. Ligeledes er myndigheds- og udførerområdet 
organisatorisk bragt tættere sammen, hvilket under-
støtter det løbende samarbejde mellem myndighed og 
udførerområdet. 

Der skal naturligvis også være et godt og tæt samarbej-
de med de samarbejdspartnere, som vi ikke er organisa-
torisk tæt på. Der er gennemført en analyse af samar-
bejdet mellem Center for Børn og Voksne, Center for 
Social og Sundhed og Jobcentret, som peger på, at der 
er potentialer i et større gensidigt kendskab og tættere 
samarbejde. Der er desuden etableret formaliserede 
samarbejdsmøder mellem Center for Social og Sundhed, 
Jobcenteret og Center for Børn og Voksne.

Støttekontaktpersoner, der går på tværs af  
børne- og voksenområdet
For at understøtte en glidende overgang til voksenlivet 
er der skabt mulighed for, at støttekontaktpersoner 
kan arbejde på tværs af børne- og voksenområdet. Fx 
ved at starte som støttekontaktperson ved det 16. år 
og fortsætte ind i voksenlivet. Det kan være med til at 
skabe kontinuitet i en periode, hvor der kan være store 
skift på grund af de forskellige lovbestemte muligheder, 
der gælder for borgere hhv. under og over 18 år. 

Metodeudviklingsprojektet Familiens Fremtid
Det kan være en stor udfordring, når en familie er ramt 
af flere forskellige sociale problemer. Derfor har Furesø 
Kommune søgt – og fået – midler til et metodeudvik-
lingsprojekt, hvor der etableres en ny organisatorisk 
enhed, som går på tværs af nuværende organisatoriske 
rammer. Enheden kaldes Familiens Fremtid. Målet er 
at koordinere indsatsen og skabe en helhedsorienteret 
indsats på tværs af kommunen for udsatte familier, fx 
ved at arbejde med en fælles plan, der samler handlepla-
ner fra børneområdet, Jobcenteret og Voksenhandicap 
og psykiatri.

Det vil vi gøre mere af

Trods de indsatser, som allerede er i gang, er vi ikke i mål 
endnu. Derfor vil vi arbejde videre med nedenstående 
tiltag for at sikre en sammenhængende og koordineret 
indsats.

Gode overgange
Et helt centralt element i en koordineret og sammen-
hængende indsats er velbeskrevne og velfungerende 
arbejdsgange, så de nødvendige overgange sker så gnid-
ningsfrit som muligt. For at sikre et godt og sammen-
hængende forløb udarbejdes derfor samarbejdsaftaler 
og arbejdsgange for samarbejdet mellem Voksenhandi-
cap og psykiatri og de nærmeste samarbejdspartnere. 
Aftalerne vil indeholde beskrivelser af ansvarsfordeling 
og arbejdsgange mellem Voksenhandicap og psykiatri 
og henholdsvis udførerområdet, Jobcentret, Center for 
Social og Sundhed og børneområdet. 

Fokus på sammenhæng og koordination i 
forbindelse med visitation og opfølgning
Når der i samarbejde med borgeren er lavet en grundig 
udredning af borgerens behov og ressourcer fx i forhold 
til sundhed, kan Voksenhandicap og psykiatri bevilge en 
relevant indsats. Herefter følges løbende op på indsat-
sen. En del borgere modtager imidlertid også indsatser 
fra andre områder i kommunen som vedrører fx sund-
hed eller beskæftigelse. I forbindelse med at finde en 
det relevante tilbud og opfølgningen herpå vil Voksen-
handicap og psykiatri sikre, at de forskellige indsatser, 
som borgeren modtager, bliver koordineret, så der er 
sammenhæng i indsatsen for borgeren. 
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”VI SKAL KOMMUNIKERE  
PÅ EN MÅDE, SÅ BORGERNE FORSTÅR 
OG SELV FØLER SIG HØRT OG 
FORSTÅET”
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Større gensidigt kendskab 
Gensidigt kendskab til muligheder på tværs af myndig-
hed og udførerområdet og mellem samarbejdspartnere 
er afgørende for, at borgerne oplever en sammenhæn-
gende indsats. Gensidigt kendskab medvirker eksempel-
vis til, at vi kan rådgive borgerne korrekt, til at afstemme 
forventninger og til at vi internt i Furesø Kommune kan 
bruge hinandens muligheder bedst muligt. Derfor vil vi 
arbejde på større gensidigt kendskab, fx beskrivelser af 
alle tilbud og fælles faglige arrangementer. 

Fokus på god kommunikation med borgerne
Et afgørende element i en sammenhængende indsats 
er, at vi som medarbejdere formår at kommunikere med 
borgerne, så de oplever sig godt behandlet, forstår, 
hvad vi siger eller skriver til dem, og oplever sig hørt – 
også selv om det kan være nødvendigt at træffe afgørel-
ser, som borgeren ikke er enig i. Derfor vil vi sætte fokus 
på god mundtlig og skriftlig kommunikation, fx ved at 
have relevante brevskabeloner og pjecer. 
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I centret arbejder vi efter følgende mål for at sikre 
sikker drift og styring: 

En forudsætning for at kunne levere den ønskede 
indsats er, at vi har en sikker drift og styring. Med dette 
understøttende indsatsområde vil vi derfor sætte fokus 
på alt det, der skal fungere bag kulissen for, at vi kan 
understøtte øget selvhjulpenhed, støtte borgerne i at 
udnytte deres potentialer og sikre, at de får en sammen-
hængende og koordineret indsats. 

En sikker drift og styring betyder eksempelvis, at vi har 
metoder og velbeskrevne arbejdsgange, som under-
støtter arbejdet, at ansvarsfordelingen er tydelig, at vi 
har styr på økonomien, og at vores ressourcer anvendes, 
så de kommer borgerne mest mulig til gavn. Og det 
betyder, at vi vil sikre, at arbejdet udføres i overensstem-
melse med god forvaltningsskik, og at vi vil overholde 
tidsfrister og formelle krav til sagsførelsen. 

Samtidig vil vi med dette indsatsområde sætte fokus på 
at gøre en positiv forskel for borgerne ved at bruge den 
bedst tilgængelige viden og styre området på et veldo-
kumenteret grundlag. Det kan være viden om konkrete 
metoder og tilgange, økonomistyring mv. Og det kan 
være viden om aktiviteter på vores tilbud og efterspørg-
sel herpå, som gør os i stand til at styre kapaciteten, så 
vi har tilbud, der matcher borgernes aktuelle behov. 

Kort sagt sætter vi med dette indsatsområde fokus på 
alt det, man som borger har en berettiget forventning 
om fungerer, uden man nødvendigvis skal forholde sig 
hertil. Ikke desto mindre er det væsentlige områder, 
som medvirker til at sikre, at vi kan gøre en positiv for-
skel for borgerne, yde en sammenhængende og koordi-
neret indsats og sammen med borgerne bidrage til øget 
selvhjulpenhed.

Sådan vil vi følge, om vi når målet
Vi har fastsat følgende indikatorer for, om vi lykkes med 
dette indsatsområde:
•	 Vi har prognosesikkerhed
•	 Belægningsprocenten på kommunens egne tilbud 

er på minimum 95 % 

INDSATSOMRÅDE:  

SIKKER DRIFT 
OG ST YRING

S I K K E R  D R I F T
O G ST Y R I NG

MÅL
Vi har 

prognosesikkerhed

MÅL
Belægningsprocenten 

på kommunens 
egne tilbud er på 

minimum 
95 % i 2016

Området har 
en sikker drift 

og styring
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Hvordan når vi målet?

Allerede iværksatte initiativer
Centret har allerede igangsat en række indsatser for  
at skabe en sikker drift og styring. Eksempler på disse 
tiltag er:

Serviceniveauer
Vi har udarbejdet serviceniveauer på området for bor-
gere med handicap, sindslidelser og sociale problemer. 
I serviceniveauerne beskrives målgrupper, formål og 
omfang for de relevante indsatstyper. Serviceniveauerne 
har til formål at skabe sammenhæng mellem de poli-
tisk fastsatte rammer og indsatsen over for den enkelte 
borger.

Kapacitetsstyring
Borgernes behov ændrer sig løbende. Derfor skal vi 
løbende tilpasse vores tilbud, så de matcher de aktuelle 
behov, fx så vi ikke har tomme pladser til én målgruppe, 
mens der er ventelister på tilbud til andre målgrupper. 
Derfor arbejder vi målrettet med kapacitetsstyring. På 
udførerområdet har vi indført i et nyt kapacitetssty-
ringsredskab, som understøtter dette. 

Nyt prognosesystem
Vi har indført et nyt prognoseværktøj, der skaber grund-
lag for præcise prognoser og dermed et godt grundlag 
for en sikker økonomistyring. 

 
Det vil vi gøre mere af

For at skabe sikker drift og styring vil vi arbejde med 
nedenstående nye indsatser. Ud over disse indsatser 
vil de velbeskrevne arbejdsgange (jf. indsatsområde 2) 
også medvirke til at skabe en sikker drift og styring. 

Bedre økonomistyring
Borgerne skal have en ensartet og god service. Det er 
sikker økonomistyring en forudsætning for. Derfor vil vi 
arbejde med at skabe en endnu bedre økonomistyring, 
fx ved at lave arbejdsgange, som sikrer, at udgifter i 

forbindelse med de iværksatte indsatser hurtigt med-
regnes i prognoser. Derudover vil vi anvende takster 
på egne tilbud mere aktivt i vores økonomistyring, så 
der etableres et korrekt og retvisende grundlag for den 
fremadrettede drift. 

Ledelsesinformation
Ledelsesinformation er eksempelvis information om 
antallet af borgere, der modtager en bestemt ydelse og 
udviklingen i ydelserne, varigheden af indsatserne og 
sagsbehandlingstiden, antallet af klager mv. Denne type 
information giver et solidt grundlag for at styre driften, 
følge udviklingen i borgernes behov for støtte, tilrette-
lægge tilbuddene fleksibelt efter de aktuelle behov og 
sikre, at ressourcerne bruges rigtigt. Derfor vil vi hver 
måned udarbejde systematisk ledelsesinformation.

Visitationskompas
Furesø Kommune har en lang række forskellige tilbud til 
borgere med handicap, sindslidelser og socialt udsatte 
borgere. Hertil kommer regionale tilbud, tilbud hos 
andre kommuner eller tilbud fra private leverandører. 
Som hjælp til at finde det rette tilbud til en borger vil vi 
udvikle et visitationskompas. Visitationskompasset skal 
være et inspirationsværktøj til sagsbehandlerne, der 
kan give et overblik over mulige tilbud og ydelser ud fra 
borgerens konkrete behov. 
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”VI HAR FOKUS PÅ AT BORGERNE OPNÅR 
ET SELVSTÆNDIGT OG MENINGSFULDT LIV, 
OG AT VI TAGER UDGANGSPUNKT I DEN 
ENKELTE BORGERS SITUATION.”
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I denne faglige udviklingsplan beskrives 
mål og indsatser på området for voksne 
med handicap og sindslidelser samt socialt 
udsatte voksne. Målene skal, sammen med 
det gode arbejde, som hver dag ydes af 
medarbejdere på området, medvirke til at 
gøre en positiv forskel for borgere i Furesø 
Kommune.
 
De fastsatte mål handler om at støtte bor-
gerne til mest mulig selvhjulpenhed, sikre 
sammenhængende indsatser og have en 
sikker drift og styring af området.
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