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Forord
Region Sjælland har ambitioner og
ønsker at påtage sig et større ansvar på
det specialiserede socialområde. Gennem fortsat udvikling af de regionale
sociale tilbud vil Region Sjælland give
borgere med behov for en højt specialiseret indsats adgang til de tilbud, der
hjælper dem bedst. Region Sjælland vil
sikre bevarelse og udvikling af det højt
specialiserede socialområde.
Borgere med komplekse behov skal
mødes med en højt kvalificeret faglig
indsats. Borgeren skal i centrum i den
fortsatte udvikling af det regionale
socialområde og medarbejdernes
kompetencer skal udvikles indenfor
de faglige metoder og tilgange, der er
evidens for giver den bedste effekt for
borgeren. Den praksisnære forskning
på det regionale socialområde bidrager
væsentligt hertil.
Samarbejde og dialog med pårørende skal være central i tilrettelæggelse af
indsatsen. De pårørende skal indbydes
til kontinuerlig dialog med det fagprofessionelle personale og opleve, at
deres erfaringer og viden nyttiggøres.

Strategi for det regionale socialområde 2021 – 2024 tager afsæt i samarbejdet med kommunerne om at udvikle
det samlede socialområdes tilbudsvifte
og sikre den nødvendige kapacitet og
kvalitet i indsatsen overfor borgerne.
Region Sjælland er parat til at påtage
sig ansvaret for det højt specialiserede
område og derudover være kommunernes foretrukne leverandør.
Strategien for de kommende fire år
byder på en række forskellige strategiske tiltag, der i sammenhæng skal sikre
det regionale socialområdes fremtid –
både som et højt specialiseret fagmiljø
med borgeren i centrum, en central
partner i samarbejdet med kommunerne og en attraktiv arbejdsplads for
områdets medarbejdere.

Heino Knudsen

Tina Boel

Regionrådsformand

Formand Social- og
Psykiatriudvalget
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Indledning
Strategi for Socialområdet 2021 til
2024 fastlægges, mens det højt specialiserede socialområde befinder sig i et
vadested og venter på udfaldet af den
evaluering, som Social-og Indenrigsministeren har igangsat.
Evalueringen skal i løbet af 2021
svare på, om der findes de nødvendige
tilbud på det specialiserede socialområde, om borgerne har adgang til
disse tilbud og om den planlægning
og organisering, der findes på området, herunder om opgavefordelingen
mellem kommuner og regioner, er
hensigtsmæssig.
Spørgsmålet om regionernes fremtidige rolle på socialområdet foldes
ud under det første af strategiens fem
temaer. De øvrige fire temaer tager på
forskellig vis sigte på fortsat konsolidering og udvikling af det regionale
socialområde.

tilbud, kommunerne driver. Det indgår
i evalueringen at identificere de tilbud,
der hører til på det højt specialiserede
området. Regionerne ønsker således at
ændre den nuværende opgavefordeling
mellem kommuner og regioner.
Udfaldet af evalueringen vil definere
den platform, som Region Sjælland får
for en fortsat udvikling af Socialområdet. Uanset om platformen bliver et
samlet ansvar for de mest specialiserede tilbud eller om platformen – ved
uændret arbejdsdeling – er status quo,
er det overordnede mål for det regio-

Regionalt ansvar for de mest
udsatte grupper
Regionerne ønsker at få et samlet
ansvar for det højt specialiserede
socialområde. Dvs. både de højt specialiserede tilbud, der i dag drives
af regioner og de højt specialiserede
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nale socialområde det samme: At give
borgere med behov for en højt specialiseret indsats adgang til de tilbud, der
hjælper dem bedst og at sikre bevarelse
og udvikling af de højt specialiserede
tilbud, der er en forudsætning herfor.
Vidensarbejde og faglig udvikling ses
som en central del af driften på det
højt specialiserede område.

Udvikling med borgeren i centrum
Borgere med behov for en højt specialiseret indsats har ofte komplekse
problemer og somme tider en udtryksmåde, der er svær tilgængelig. Arbejdet
skal derfor have et fokus på at forstå
borgernes liv og ressourcer. Arbejdet skal sætte borgeren i centrum, så
borgeren understøttes i udfoldelse af
indflydelse på eget liv.
For at kunne støtte borgeren i indflydelse på eget liv, skal der kontinuerligt
arbejdes med borgernes kommunikative ressourcer og det skal sikres, at
medarbejdere forstår og respekterer
borgerens udtryksmåder. For de borgere, der ikke har et verbalt sprog eller
som kun har et meget begrænset sprog
skal arbejdet med kommunikative
redskaber og teknologiske løsninger

fortsat udvikles. Derudover skal dialog
med pårørende også ses som et middel
til at forstå borgerens ønsker og til at
understøtte borgerens indflydelse på
eget liv.
Arbejdet med den individuelle
plan er omdrejningspunkt for samarbejde med borger. Udarbejdelse
af mål og delmål sker i samarbejde
med borgeren og følges op med data,
der dokumenterer at indsatsen fører
til opfyldelse af de mål, der er sat for
samarbejdet.

Et stærkt fagligt fundament
Borgere med behov for en højt specialiseret indsats skal mødes med en højt
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tilgange, der anvendes i indsatsen
overfor forskellige målgrupper på
Socialområdet.
En fælles videnskultur og kompetenceudvikling skal endvidere styrkes
gennem udveksling af erfaring og
deling af viden på tværs af de sociale
tilbud. Forbedringsmodellen understøtter dette med en tilgang, der ved
dens form er udviklingsorienteret,
datadrevet og ved løbende prøvehandlinger i mindre lokale projekter tæt på
praksis. Forbedringsarbejdet er med til
at skabe vigtige praksisnære forbedringer på det enkelte tilbud og medvirker
samtidig til en systematisk forståelse af
indsatsen.
kvalificeret faglig indsats. Forudsætningen herfor er løbende udvikling af
medarbejdernes kompetencer indenfor
de faglige metoder og tilgange, der
er evidens for at hjælpe målgruppen
bedst.
Vidensarbejde er en del af en højt
specialiseret indsats - både det at have
viden og det at bidrage til ny viden.
Derfor skal praksisnær forskning
fortsat bidrage til vidensbasering og
udvikling af de faglige metoder og
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Sundhed i socialpædagogisk
sammenhæng
Borgere med behov for en højt specialiseret indsats på socialområdet er
udsatte og har generelt en dårligere
sundhedstilstand end resten af befolkningen. Lighed i sundhed forudsætter
derfor, at sundhedsfaglige problemstillinger får et særskilt fokus i socialpædagogisk sammenhæng. På Socialområdet skal sundhedsydelser fungere i
sammenhæng med de specialiserede
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socialpædagogiske indsatser, der er
det regionale socialområdes kerneopgave. Det stiller krav til udredning af
borgernes behov og tilrettelæggelse af
sundhedsfaglige indsatser, der tager
udgangspunkt i den enkelte borgers
samlede livssituation.
Sundhed i en socialpædagogisk
sammenhæng kalder på et kontinuerligt samarbejde mellem de relevante
faggrupper på tilbuddet, men også på
et tættere samarbejde med sundhedssektoren, når en borgers sundhedstilstand kalder på, at der kommer andre
sundhedsfaglige kompetencer i spil,
end dem, der er til stede i de sociale
tilbud.

særligt fokus på fastholdelse og personaleomsætning. Medarbejdere skal
opleve større sammenhæng mellem
privatliv og arbejdsliv. Der skal fortsat
være fokus på at nedbringe sygefraværet bl.a. gennem en datadreven
sygefraværsindsats, der gør de enkelte
tilbud er i stand til at sætte ind, hvor
de konkrete udfordringer udfolder sig.
Arbejdsmiljøet skal generelt fremmes gennem praksisnære forbedringsprojekter, der trækker på data, som for
eksempel fra trivselsmålinger og som
gør det muligt for de enkelte tilbud at
arbejde med konkrete problematikker,
der er relevante for netop deres praksis
og medarbejderes trivsel.

Socialområdet som en attraktiv
arbejdsplads

Strategi 2021 – 2024
– den tredje af sin slags

Arbejdsmiljøet skal være sundt og
sikkert og det skal være attraktivt at gå
på arbejde på Socialområdet. På det
højt specialiserede socialområde skal
medarbejdernes kompetencer udvikles
til at håndtere de krav, de mødes med i
arbejdet, herunder nye krav forårsaget
af ændringer i målgruppernes behov.
Et led i udviklingen af Socialområdet
som en attraktiv arbejdsplads er et

Strategi 2021 – 2024 er den tredje af
sin slags og bygger videre på erfaringer
og resultater fra de forudgående otte
års strategiarbejde.
Under hver af de fem temaer, der er
resumeret ovenfor, sætter strategien
mål for den fortsatte udvikling af det
regionale socialområde, der i Region
Sjælland består af 13 sociale tilbud,
der betjener en bred vifte af forskellige
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målgrupper på både børne- og voksenområdet.
Strategien bygger blandt andet
videre på den forskning, der har fundet
sted på socialområdet og som har
bidraget til, at den socialpædagogiske praksis i endnu højere grad kan
baseres på et videnskabeligt grundlag.
I nærværende strategi vil arbejdet på
alle de beskrevne fire temaområder
trække på resultater af de forskningsprojekter, der er gennemført på
Socialområdet.
Strategien bygger også videre på
det systematiske kvalitetsarbejde,
der er udviklet i samarbejde med de
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øvrige fire regioner. Kvalitetsarbejdet
har afsæt i standarder baseret på
bedst tilgængelig viden om kvalitet
i indsatsen overfor borgerne.
Standarderne er udgangspunkt
for, at de enkelte tilbud beskriver
deres arbejdsgange overfor den
specifikke målgruppe, de arbejder
med. Som opfølgning på de
beskrevne arbejdsgange gennemføres
kvalitetsovervågninger, der viser
tilbuddene hvor kvaliteten er god,
eller hvor den kan øges ved at ændre
praksis. Endvidere følges der op på
kravene i standarderne i både brugerog kundeundersøgelser.
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Gennem den seneste strategiperiode
er kvalitetsarbejdet udviklet med gennemførelse af forbedringsprojekter på
de områder, hvor kvalitetsovervågninger eller anden form for monitorering
af Socialområdets praksis har vist
behov for forbedring. Forbedringsarbejdet er kendetegnet ved korte forløb,
der indsamler data og lægger data til
grund for de forbedringer, der gennemføres.
Også på enkeltsagsniveau har det fra
den første strategis vedtagelse i 2013
været et hovedfokus at opbygge et
system til dokumentation, der gør det

muligt at trække data om, hvilke typer
af indsatser, der bidrager til opnåelse
af de mål, der er sat for samarbejdet
med borgerne. Dokumentationen er
væsentlig både når det i praksis og i
samarbejde med den enkelte borger
skal afklares om vi er på rette vej og
når det overfor kunderne skal skabes
gennemsigtighed mellem indsats og
pris. Som kulmination på arbejdet i 2.
strategiperiode blev Socialområdets
nye klientjournal Sensum One implementeret i efteråret 2020.

Arbejdet med strategien i den
kommende 4-års periode
Omsætning af strategiens målsætninger er allerede indledt i den proces,
der er ført til fastlæggelse af strategien,
hvor forstanderkreds og MED-organisationen har givet input til Socialog Psykiatriudvalgets arbejde med
strategien.
Strategien er udgangspunkt for
arbejdet med Socialområdets drift- og
udviklingsaftaler i de kommende fire
år. Fra år til år udvælges de arbejdspunkter der skal være mål i Socialområdets drift- og udviklingsaftale for det
konkrete år.
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Regionalt ansvar for de mest udsatte grupper
Borgere med behov for en højt
specialiseret indsats skal have adgang til de tilbud, der hjælper dem
bedst. I et højt specialiseret tilbud
er vidensarbejde og faglig udvikling en central del af driften.

På Socialområdet i Region Sjælland
findes den knowhow, der skal til for at
påtage sig et større ansvar for det højt
specialiserede område.
I rammeaftalen for 2018 til 2020
skete en udpegning af de ti mest specialiserede tilbud eller dele af tilbud i
den geografiske region Sjælland som
samarbejdet i rammeaftalen i særlig
grad skal sikre. Seks af de ti tilbud drives af Region Sjælland. To af tilbuddene er endvidere nationale leverandører
af specialrådgivning som henholdsvis
KaS- og VISO-leverandører.
Som følge af de seneste otte års indsats for at øge specialiseringen på det
regionale socialområde er der udviklet
en praksis, der gør det muligt at tilbyde
kommunerne særligt tilrettelagte
tilbud til borgere, hvis behov ikke kan
imødekommes på ordinære pladser.
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Målsætninger
•	Region Sjælland vil påtage sig et
større ansvar på det højt specialiserede socialområde
•	I sammenhæng med regeringens
evaluering af det specialiserede
socialområde, der forventes
afsluttet i 2021, arbejdes der
for en ændret opgavefordeling,
hvor regionerne får ansvaret for
det højt specialiserede område.
Dvs. både de højt specialiserede
tilbud, der i dag drives af regioner
og de højt specialiserede tilbud,
kommunerne driver
•	Region Sjælland vil være en central aktør i samarbejde med kommunerne om realisering af mål i
rammeaftalen for 2021-2022. Det
skal sikre, at borgerne får de rette
tilbud, beskytte de eksisterende
fagmiljøer og evt. oprette nye tilbud – uanset udfald af evaluering
•	Region Sjælland vil udvikle de
organisatoriske og bygningsmæssige rammer, der er nødvendige
for at påtage sig et øget forsyningsansvar
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Arbejdet med udvikling af særlige
pladser betyder, at 15% af Socialområdets samlede omsætning i 2020 vedrører salg af særligt tilrettelagte forløb.
I en ønsket fremtid får regionerne
ansvar for de højt specialiserede
tilbud samtidig med, at regionerne
kan fortsætte som leverandører af de
moderat og let specialiserede tilbud,
som de stedlige kommuner har valgt at
regionerne skal drive.

Fremtidens finansiering
Det er regionernes vurdering - og indspil i evalueringen – at de økonomiske
og organisatoriske mekanismer, der
aktuelt virker på socialområdet, står i
vejen for, at de mest udsatte borgere
får adgang til de tilbud, der hjælper
dem bedst. Kommunerne er pressede
på økonomien og med fuldt finansieringsansvar, tilskyndes de til at vælge
billigere og mindre specialiserede tilbud, også for de mest udsatte borgere.
I en ønsket fremtid med regionalt
ansvar suppleres finansieringen af de
højt specialiserede tilbud med en ba
sisøkonomi, der gør de højt specialiserede tilbud tilgængelige for de borgere
og kommuner, der har brug for dem.

En basisøkonomi er også forudsætningen for, at vidensarbejde og faglig
udvikling bliver en integreret del af
driften.

Specialeplaner rettet mod
målgruppen
Det er regionernes position i evalueringen, at tilbud til borgere i de
målgrupper, der har behov for en højt
specialiseret indsats bør tilrettelægges
ifølge en specialeplan, der sikrer ens og
uhindret tilgængelighed for borgere i
hele landet og sætter klare standarder
for de indsatser, der skal leveres til de
målgrupper, specialet er til for.
Med et øget forsyningsansvar vil Region Sjælland stå overfor udvikling af
både organisatoriske og bygningsmæssige rammer. Gennem årene har flere
af regionens tilbud måtte foretage bygningsmæssige forandringer begrundet
i ændrede behov hos målgruppen. Det
er en udvikling, der må forventes at
fortsætte i den kommende strategiperiode.
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Udvikling med borgeren i centrum
Borgere med behov for en højt
specialiseret indsats har ofte
komplekse problemer og somme
tider en udtryksmåde, der er
svært tilgængelig. Arbejdet skal
derfor have et fokus på at forstå
borgernes liv og ressourcer.
Arbejdet skal sætte borgeren i
centrum, så borgeren understøttes
i udfoldelse af indflydelse på eget
liv.

Borgere med ophold i Region Sjællands sociale tilbud skal have en
meningsfuld hverdag og et godt liv.
Indsatserne skal tage udgangspunkt
i den enkelte borgers livssituation,
motivation og ressourcer og dermed
understøtte borgerens indflydelse på
eget liv.
Når en borger bliver indskrevet på et
af regionens sociale tilbud medfølger
en handleplan fra kommunen. Ud fra
denne tilrettelægger tilbuddet indsatsen og udarbejder en individuel plan
med mål og delmål for borgeren. Dette
skal så vidt muligt ske i samarbejde
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Målsætninger:
•	I samarbejde med borgeren
afklares de ønsker, som borgeren har for sit liv og sin fremtid
med udgangspunkt i den enkelte
borgers ressourcer
•	Udarbejdelse af mål og delmål
sker i samarbejde med borgeren og følges op ved løbende
dokumentation af indsatsen for
målopfyldelse
•	Resultater fra forskningsprojekter, der handler om at støtte
borgerne i deres identitetsdannelse og at give medarbejdere et
udvidet blik på borgernes liv og
ressourcer implementeres
•	Der skal fortsat fokuseres på at
give borgeren mulighed for at
handle og træffe valg og dermed
øve indflydelse på eget liv
•	Der arbejdes med at styrke
samarbejdet med pårørende og
netværk og herudover understøttes borgeren i at fastholde og
eventuelt indgå i nye relationer
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med borgeren og med udgangspunkt
i borgerens egne ønsker for sit liv og
fremtid. Målarbejdet følges op ved
løbende dokumentation af indsatsen
og ved status til kommunen. Et godt
samarbejde og en god dialog med
samarbejdskommunerne om indsatsen
skal sikre, at de mål, der arbejdes med
er relevante og til gavn for den enkelte
borger og at kommunen er tilfreds med
den indsats, der ydes.

Understøttelse af indflydelse
på eget liv
For at kunne støtte borgeren i indflydelse på eget liv, skal der kontinuerligt
arbejdes med borgernes kommunikative ressourcer og det skal sikres, at
medarbejdere forstår og respekterer
borgerens udtryksmåder. For de borgere, der ikke har et verbalt sprog eller
som kun har et meget begrænset sprog
skal arbejdet med kommunikative
redskaber og teknologiske løsninger fortsat udvikles. Derudover skal
dialog med pårørende fx om borgernes
livshistorie også ses som et middel
til at forstå borgerens ønsker og til at
understøtte borgerens indflydelse på
eget liv.

På Socialområdet er det blandt andet
forsket i, hvordan arbejdet kan tilrettelægges med udgangspunkt i borgerens
egen fortælling verbal eller nonverbal
– den narrative tilgang. Implementering af resultater og redskaber bl.a.
fra det narrative projekt skal være med
til at støtte borgeren i deres identi
tetsdannelse og give medarbejdere et
udvidet blik på borgerens liv og ressourcer.
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Pårørendesamarbejde
og netværk
Samarbejdet med borgerens pårørende
og netværk skal fortsat styrkes. Det
skal være tydeligt for de pårørende,
at dialog og samarbejde er baseret på
nærvær, gensidig respekt og forståelse
for de fælles spilleregler. En tidlig
involvering af pårørende og netværk er
afgørende for et godt samarbejde.
Pårørendesamarbejde sker på to
niveauer: Det handler både om samarbejdet i forhold til den enkelte borgers
sag, hvor forhold som borgerens alder
og spørgsmål om værgemål og deraf
rettigheder er vigtige af få afklaret.
Pårørende- og netværkssamarbejde
handler også om det, der vedrører den
samlede institution. Det skal tydeliggøres, hvilke muligheder de pårørende
har for indflydelse og hvordan der
kommunikeres med de pårørende. Der
skal skabes muligheder for at pårørende kan bidrage med deres viden og
erfaringer.
Strategien sætter rammerne for samarbejdet med pårørende og netværk,
men meget forskellige målgrupper
betyder forskellige vilkår for samarbejdet. Der arbejdes derfor på de enkelte
tilbud med pårørendepolitikker og
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med at give medarbejdere redskaber til
at håndtere pårørende- og netværkssamarbejde.

Fokus på borgerens relationer
Flere af borgerne på Socialområdets
tilbud har primært relationer til fagprofessionelle. Der skal derfor være fokus på at styrke borgernes muligheder
for at opbygge og fastholde relationer
til familie og private netværk. Derudover også at fremme deres muligheder
for at deltage i lokalsamfundet ud fra
den enkelte borgers egne ønsker og
ressourcer. Erfaringer fra tidligere
forskningsprojekter om inklusion og
communitydannelse på flere af de
regionale sociale tilbud kan virke til
inspiration på tværs af Socialområdet.
Borgernes oplevelse af kvalitet i
tilbuddet undersøges i brugerundersøgelser, hvor der i metodevalget tages
særligt hensyn til borgernes kommunikative ressourcer. Tilsvarende
undersøges kommunernes oplevelse af
kvalitet af samarbejde med de enkelte tilbud i kundeundersøgelser
med opfølgende fælles dialogmøde
for kommuner og Regionens tilbud.
Resultaterne bringes med i det videre
kvalitetsarbejde i indsatsen.
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Et stærkt fagligt fundament
Borgere med behov for en højt specialiseret indsats skal mødes med en
højt kvalificeret faglig indsats. Forudsætningen herfor er løbende udvikling af medarbejdernes kompetencer indenfor de faglige metoder og
tilgange, der er evidens for at hjælpe målgruppen bedst.
Målsætninger:
•	Der afprøves, videreudvikles
og implementeres faglige tilgange og metoder med fokus
på den specifikke målgruppes
behov
•	Der sker en løbende udvikling
af medarbejdernes kompetencer inden for de faglige
tilgange og metoder, der er
forudsætningen for at hjælpe
målgruppen bedst
•	Praksisnær forskning bidrager
til vidensbasering og udvikling
af de faglige tilgange og metoder der anvendes i indsatsen
overfor forskellige målgrupper
•	Resultater fra forskningen
skal implementeres på tværs
af Socialområdet og bidrage til
fælles viden, evidensbasering
af praksis og kompetenceudvikling

En faglig specialisering på Socialområdet er et nødvendigt fundament for
udvikling af tilbud til borgere med helt
særlige behov. Den faglige specialisering hviler på ’tre ben’: Dels viden
om specifikke målgruppers behov.
Dels viden om de faglige tilgange og
metoder, der har effekt i arbejdet med
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målgruppen. Og dels kompetencer hos
medarbejderne, der gør dem i stand
til at anvende de faglige tilgange og
metoder til gavn for borgerne.

Koblingen mellem praksis og
refleksion
Fokus på faglig specialisering er ikke
noget nyt, det har været et gennemgående tema i de tidligere års strategiarbejde, men der stilles stadig højere
krav til, at medarbejdere kan reflektere
over egen faglighed og gøre rede for og
dokumentere de faglige valg, der bliver
truffet i indsatsen. Generelt skal bevidstheden om at være fagligt specialiseret styrkes på Socialområdet.
Hertil er det naturligt, at de faglige
tilgange og metoder som anvendes på
de regionale sociale tilbud løbende udvikles, afprøves og justeres i relation til
målgruppens behov, som også ændrer
sig over tid.
Til dette udviklingsarbejde er blandt
andet Forbedringsmodellen en tilgang,
der ved dens form er udviklingsorienteret, datadrevet og ved løbende prøvehandlinger i mindre lokale projekter
tæt på praksis. Forbedringsarbejdet er
med til at skabe vigtige praksisnære
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forbedringer på det enkelte tilbud og
medvirker samtidig til en systematisk
forståelse af indsatsen.

Kompetencer, vidensarbejde og
vidensdeling
Målgrupper og deres behov ændres
løbende, hvilket kræver en tilsvarende
udvikling af medarbejdernes kompetencer inden for de faglige tilgange og
metoder, der er relevante for at kunne
tilrettelægge den bedst specialiserede
indsats i forhold til en målgruppes
behov. Til dette hører også et særligt
fokus på den efterfølgende implementering af opnåede kompetencer og ny
viden.
Vidensarbejde er en del af en højt
specialiseret indsats - både det at have
viden og det at bidrage til ny viden.
Derfor skal praksisnær forskning
fortsat bidrage til vidensbasering og
udvikling af de faglige metoder og
tilgange, der anvendes i indsatsen
overfor forskellige målgrupper på
Socialområdet.
Generelt skal den fælles videnskultur
og kompetenceudvikling styrkes gennem udveksling af erfaring og deling
af viden på tværs af de sociale tilbud.
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Arbejdet med specialrådgivning
er en måde for de sociale tilbud at
opretholde og udvikle deres faglige
specialisering, da der stilles høje krav
til faglighed og ekspertise på VISO- og
KaS-området. Status som VISO- og
KaS-leverandør er med til at synliggøre de kompetencer, der findes hos de
regionale sociale tilbud og at stadfæste
Socialområdet som et højt specialiseret
område.

De enkelte tilbud rummer hver især en
særlig viden og kompetencer, som kan
komme de øvrige sociale tilbud til gavn
i deres indsats.

STRATEGI FOR DET REGIONALE SOCIALOMRÅDE 2021 – 2024
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Sundhed i socialpædagogisk sammenhæng
Borgere med behov for en højt
specialiseret indsats på socialområdet er udsatte og har generelt
en dårligere sundhedstilstand end
resten af befolkningen. Lighed i
sundhed forudsætter derfor, at
sundhedsfaglige problemstillinger
får et særskilt fokus i socialpædagogisk sammenhæng.

På Socialområdet skal sundhedsydelser fungere i sammenhæng med
de specialiserede socialpædagogiske
indsatser, der er det regionale socialområdes kerneopgave. Det stiller krav
til udredning af borgernes behov og
tilrettelæggelse af sundhedsfaglige indsatser, der tager udgangspunkt i den
enkelte borgers samlede livssituation.

Sundhed i en helhedsorienteret
tilgang
Sundhed i en socialpædagogisk sammenhæng betyder en fortsat helhedsorienteret tilgang til borgerne, der udover sundhedsscreeninger og fokus på
fysisk sundhed, også indbefatter fokus
på en sund livsstil og personlig livs-

18

Målsætninger:
•	Der skal udvikles redskaber
til at udrede behov for sundhedsydelser i forhold til den
enkelte borger i samarbejde med
borgeren og med udgangspunkt
i den enkelte borgers samlede
livssituation
•	Der arbejdes vidensbaseret med
den helhedsorienterede tilgang
i socialpædagogisk praksis. Det
betyder blandt andet, at resultater fra forskningsprojekter om
sundhed og livskvalitet skal implementeres på Socialområdet
•	Fokus på almen patientsikkerhed fastholdes og følges op
blandt andet med monitorering
af utilsigtede hændelser og
relevante målepunkter fra patientsikkerhedsprojektet; I sikre
hænder
•	Der skal gennemføres relevant kompetenceudvikling, så
medarbejderne er klædt på til at
integrere sundhedsydelser i en
specialiseret socialpædagogisk
sammenhæng
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Samarbejde flere fagligheder
imellem

kvalitet for borgeren. Der skal arbejdes
med indsatser, der rummer en bred
og positiv forståelse af sundhed. Det
handler blandt andet om at italesætte
sundhed med udgangspunkt i borgerens interesser, ønsker og engagement
og den vej har relevans for borgerens
hverdagsliv.
Den videre udvikling af sundhedsindsatsen på Socialområdet baseres
på bedst tilgængelig viden, herunder
resultater af et nyere forskningsprojekt. Projektet tager udgangspunkt i,
at bevægelse, sundhed, livskvalitet og
motivation er grundlæggende elementer i en sundhedsfremmende pædagogik og dermed en betydningsfuld
del af den socialpædagogiske praksis.
Herudover hentes erfaring fra andre
forskningsprojekter om sundhedsfremmende pædagogik og patienssikkerhedsprojektet I sikre hænder, der
blandt andet sætter fokus på borgernes
ernæringstilstand.

Sundhed i en socialpædagogisk sammenhæng kalder på et kontinuerligt
samarbejde mellem de relevante fag
grupper på tilbuddet, men også på et
tættere samarbejde med sundhedssektoren, når en borgers sundhedstilstand
kalder på, at der kommer andre sundhedsfaglige kompetencer i spil, end
dem, der er til stede i de sociale tilbud.
Fokus på almen patientsikkerhed
følges op med relevante målepunkter
fra patientsikkerheds-projektet og ved
monitorering af utilsigtede hændelser.
Det skal sikres, at der på Socialområdet
er de rette sundhedsfaglige kompetencer til stede. Der skal foretages relevant
sundhedsfaglig kompetenceudvikling
hos det pædagogiske personale, som
varetages ved fælles kurser og fælles
udvikling af redskaber på Socialområdet og generelt set skal der opbygges en større fælles forståelse for og
bevidsthed om, at sundhed for den
enkelte borger er mere end blot fravær
af sygdom.

STRATEGI FOR DET REGIONALE SOCIALOMRÅDE 2021 – 2024
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Socialområdet som en attraktiv arbejdsplads
Arbejdsmiljøet skal være sundt og sikkert og det skal være attraktivt at gå
på arbejde på Socialområdet. På det højt specialiserede socialområde skal
medarbejdernes kompetencer udvikles til at håndtere de krav, de mødes
med i arbejdet, herunder nye krav forårsaget af ændringer i målgruppernes behov.
Målsætninger:
•	Arbejdsmiljøet skal være sundt
og sikkert og det skal være
attraktivt at gå på arbejde på
Socialområdet. Et led heri er et
fortsat fokus på nedbringelse af
sygefravær
•	Der skal være fokus på fastholdelse af medarbejdere, der i alle
faser af medarbejdernes tilværelse forholder sig til ‘work-life’
balancen
•	Arbejdsmiljøet skal blandt andet
fremmes gennem forbedringsprojekter, der trækker på data,
herunder data fra trivselsundersøgelserne
•	Der skal følges op på voldsomme
episoder og forløb i arbejdet,
så høje følelsesmæssige krav
bearbejdes hos både borgere og
medarbejdere
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•	I samarbejde med relevante
borgere, skal det afdækkes, hvad
der udløser tilstande som angst,
uro eller voldsom adfærd og
tilrettelægges og hvordan disse
uhensigtsmæssige tilstande kan
forebygges. Implementering af
resultater fra forskningsprojekter om typer af praksis, der
mindsker antallet af konflikter
indgår heri
•	Der skal gennemføres kompetenceudvikling med henblik på,
at medarbejdere kan håndtere
særlige krav i arbejdet, herunder
nye krav forårsaget af ændringer
i målgruppernes behov
•	Viden om Socialområdet som en
attraktiv arbejdsplads skal udbredes til omverdenen som led i
en vedvarende rekrutterings- og
fastholdelsesindsats
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Det skal være sikkert og sundt at
gå på arbejde på de sociale tilbud i
Region Sjælland. Socialområdet skal
være en attraktiv arbejdsplads, hvor
medarbejderne oplever arbejdsglæde,
mening og faglig udvikling i arbejdet.
Det daglige håndterende, forebyggende
og fremmende arbejdsmiljøarbejde
bidrager til dette. Specifikke indsatser
og kompetenceudvikling skal håndtere

de krav og udfordringer, der er særlige
for det specialiserede socialområde
og samtidig bidrage til fastholdelse af
medarbejdere.
Det daglige arbejdsmiljøarbejde,
hvor udfordringer tages i opløbet og
skaber læring, sker gennem arbejdet med APV-handlingsplaner, den
årlige arbejdsmiljødrøftelse og årlige
trivselsmålinger. Denne opgave løftes
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af Socialområdets MED- udvalg, som
sikrer at der sættes ind der, hvor udfordringerne er.

En flerleddet indsats skal fremme
arbejdsmiljøet
Et led i udviklingen af Socialområdet
som en attraktiv arbejdsplads er et

særligt fokus på fastholdelse og personaleomsætning. Medarbejdere skal
opleve større sammenhæng mellem
privatliv og arbejdsliv. Som arbejdsgiver skal der være fokus på, at medarbejderne kan have forskellige behov i
forskellige livsfaser.
Der er fortsat fokus på at nedbringe
sygefraværet gennem en datadreven
sygefraværsindsats og en fast procedure med tidlig kontakt til den sygemeldte medarbejder. Den systematiske
indsats gør, at de enkelte tilbud er i
stand til at sætte ind, hvor de konkrete
udfordringer udfolder sig.
Arbejdsmiljøet skal generelt fremmes gennem praksisnære forbedringsprojekter, der trækker på data, som for
eksempel fra trivselsmålinger og som
gør det muligt for de enkelte tilbud at
arbejde med konkrete problematikker,
der er relevant for netop deres praksis
og medarbejderes trivsel.

Håndtering af udfordringer i
praksis
Høje følelsesmæssige krav er blandt de
belastninger, der findes i arbejdet på
Socialområdet. Der er også i nogle af
tilbuddene risiko for, at man som med-
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arbejder oplever voldsomme episoder.
Der skal følges op på voldsomme
episoder og forløb i arbejdet, så høje
følelsesmæssige krav bearbejdes hos
både borgere og medarbejdere. Opfølgning skal samtidig bidrage til læring og
videre udvikling af praksis.
Forebyggelsen af voldsomme
episoder og konflikter skal ske gennem systematisk risikovurdering.
Det sker i samarbejde med relevante
borgere, hvor det afdækkes, hvad der
udløser tilstande som angst, uro eller
voldsom adfærd. Derefter skal det
tilrettelægges, hvordan disse tilstande
forebygges, ved inddragelse af både et
borger- og et medarbejderperspektiv.
Forebyggelsesindsatserne skal baseres
på bedst tilgængelig viden og forskning
om typer af praksis, der mindsker
antallet af konflikter.
Der er høje og ofte skiftende faglige
krav til medarbejdere. Der skal derfor
gennemføres kompetenceudvikling, så
medarbejderne kan håndtere de krav,
de mødes med, herunder nye krav
forårsaget af ændringer i målgruppernes behov. Kompetenceudvikling
giver medarbejderen gode vilkår for
at løse kerneopgaven og oplevelsen af

faglig udvikling er endvidere central i
fastholdelsesindsatsen.

En attraktiv arbejdsplads
Viden om Socialområdet som en attraktiv arbejdsplads skal udbredes til
omverdenen som led i en vedvarende
rekrutteringsindsats. Det skal være
kendt, at man som medarbejder på
Socialområdet bliver en del af en faglig
specialiseret indsats, får mulighed
for løbende kompetenceudvikling
og tager del i et fælles udviklings- og
vidensarbejde til gavn for det samlede
socialområde. Samarbejde med uddannelsesinstitutioner er her også et
centralt led i rekrutteringsindsatsen
og udbredelsen af viden om Socialområdet. Socialområdet har et ansvar
for, at elever og studerende oplever de
sociale tilbud som fagligt relevante og
spændende arbejdspladser og som en
arbejdsplads, de har lyst til at vende
tilbage til.
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