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Screeningsforløbet i Netværket
Screening af recovery-orienteret rehabilitering er et forløb, der belyser og sætter spot på de
områder, hvor en organisation - indenfor det socialpsykiatriske felt - allerede er godt på vej
mod recovery-orienteret rehabilitering samt på de områder, hvor organisationen har et udviklingspotentiale. Det vil sige, at screeningsforløbet:

!
•

Belyser et øjebliksbillede af organisationens grad af recovery-orienteret rehabilitering.

•

Skitserer organisationens potentiale for udviklingsmuligheder på vej mod recoveryorienteret rehabilitering.

!
Formålet med screeningsforløbet i Netværket er at synliggøre, hvor tilbudet er, samt hvordan
Netværket kan styrke recovery-orienteret rehabilitering i praksis - med det sigte at fremme
borgernes muligheder for at komme videre i livet og leve et liv, der giver mening og livskvalitet for den enkelte.

Screeningsforløbet foregår i praksis som en kort struktureret udforskningsproces, der involverer brugere, medarbejdere og ledelsen i Netværket gennem forskellige dialogmøder.

!

!

!
Denne rapport sammenfatter de væsentligste refleksioner og konklusioner fra screeningsforløbet i Netværket. Det er intentionen, at dette vil kunne indgå som inspiration for Netværket
til at arbejde videre med at styrke den recovery-orienterede rehabilitering i praksis.
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Udviklingsfelter på vej mod recovery-orienteret rehabilitering

!

På baggrund af screeningsforløbets centrale konklusioner og refleksioner præsenteres her
en række udviklingsfelter, som Netværket kan bruge som invitation og inspiration til den videre udviklings- og implementeringsproces på vej mod recovery-orienteret rehabilitering.

!

!
Screeningen har peget på disse udviklingsfelter, som Netværket foreslås at arbejde videre
med:

!
•

Personen i centrum. Delplaner: hvordan kan de komme mere i spil i forhold til
den enkelte brugers udviklings- og rehabiliteringsproces, og hvordan kan I som
medarbejdere arbejde med delplanen, så den giver mening for jer og stadig
være tro mod konceptet?

•

Involvering og inddragelse. Hvordan kan Netværket styrke inddragelsen af
brugerne, ved f.eks. at følge op på spørgeskemaundersøgelsen i gruppetilbudene om ”Brugerinddragelse i forhold til Netværkets ydelser”?

•

Viden og valg. Hvordan kan Netværket styrke den synergi effekt af videns- og
erfaringsudveksling, der er i gruppeforløbet, og overføre den til andre fora i
Netværkets regi?

•

Håb og udvikling. Hvordan kan Netværket aktivt bruge den viden, at tidsbegrænsning giver håb og udvikling hos den enkelte bruger?

•

Medborgerskab. Hvordan kan Netværket bruge frivillige i arbejdet med at
styrke social inklusion for den enkelte bruger? Spørgeskema undersøgelsen
viser divergerende opfattelser, brugere og medarbejdere imellem, i forhold til
Netværkets fokus på deltagelse i samfundet. Hvordan kan Netværket bruge den
viden?

•
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Rehabilitering. Hvordan kan Netværket bruge delplanen mere aktivt gennem
gruppeforløbene? Og hvordan kan I som medarbejdere systematisk arbejde
med kriseplanen, så den er i overensstemmelse med både brugeres og medarbejderes ønsker og behov?

Screeningsforløbets konklusioner og refleksioner

!

I det følgende sammenfattes de centrale konklusioner og refleksioner, der er blevet belyst i
screeningsforløbet, og som:
•

for det første skitserer et øjebliksbillede af organisationens grad af recoveryorienteret rehabilitering

•

for det andet synliggør de udviklingsfelter, der er blevet sat spot på i screeningsforløbet.

!
!
Sammenfatningen præsenteres ud fra de i alt seks dimensioner, der definerer recovery-orienteret rehabilitering:

!
Figur 2

!
!
Sammenfatning
I figuren (spindelvævet) ovenfor præsenteres et øjebliksbillede af graden af recovery-orienteret rehabilitering i Netværket. Jo længere ude i spindelvævet, placeringen er, jo bedre. Det
illustrerer processen i arbejdet med recovery-orienteret rehabilitering i tilbudet, som starter
med engagement (den inderste dell), og bevæger sig over udvikling og mod
forvandling,yderst i spindelvævet.

Vi oplever, at Netværket ligger fint på alle dimensioner, men særlig fint på dimensionen: personen i centrum, efterfulgt af håb og udvikling og medborgerskab. Størst udviklingspotentiale
er der i forhold til inddragelse og involvering, viden og valg, samt rehabilitering.

!
Personen i centrum

!
!

Set fra et borgerperspektiv handler Personen i centrum om, at ethvert menneske er en unik person,
med en særlig livshistorie, konkrete udfordringer samt drømme og håb for fremtiden. Det drejer sig
altså om, at den enkelte person oplever at blive mødt, anerkendt og respekteret som et ”helt menneske” – et menneske med håb og drømme, med ressourcer og kompetencer, med holdninger og værdier, med interesser, vigtige erfaringer og muligheder i livet. Set fra et rehabiliteringsperspektiv betyder
Personen i centrum, at der er fokus på borgerens hele livssituation – både den enkeltes ressourcer og
det, der er svært. Personen i centrum handler om, at de professionelle understøtter den enkeltes individuelle proces og tager udgangspunkt i vedkommendes ønsker og drømme. I screeningsforløbet har
fokus været, at finde synlige tegn på, at dimensionen er i spil på følgende niveauer:
•

Individniveau - at borgeren oplever at blive mødt, anerkendt og respekteret som et helt menneske, der bliver støttet i at leve det liv, der er meningsfuldt for den enkelte.

!
•

Organisationsniveau - at Netværket understøtter borgernes individuelle processer og veje til at
leve det liv, der er værdifuldt for den enkelte.

!
•

•

Omverdenens niveau - at Netværket arbejder målrettet med afstigmatisering for at fremme borgerens muligheder for at blive mødt som et helt menneske i relation til det omgivende samfund.

!

Et øjebliksbillede af Personen i centrum

!

Vi har set, at Netværket allerede er godt på vej mod recoveryorienteret rehabilitering, fordi:
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•

I er bevidste om at møde den enkelte bruger som person. Det fremgår af formuleringerne i dokumenter og af den måde, I omtaler brugerne på (som personer, mennesker) og i kommentarer fra spørgeskema og på dialogmøderne. Her fremgår det
tydeligt, at der tages udgangspunkt i den enkelte og den enkeltes liv: ” Vi arbejder
med at den enkelte får mulighed for at se sig selv i flere eller andre perspektiver…
og mulighed for at sætte ord på sin egen situation” (medarbejder). ”Netværket har
fastholdt mig i at føle mig som et helt menneske, som på trods af de vanskeligheder
jeg har, rummer en masse ressourcer” (bruger).

•

Brugerne giver udtryk for både på dialogmøderne og i spørgeskemaerne, at de føler
sig mødt, anerkendt og respekteret. ”..de (medarbejderne) gør rigtig meget for at
sætte fokus på, at vi ikke ”er vores diagnoser”..(bruger). ”De bruger altid mit navn…
de ser os som mennesker og ikke diagnoser/ problematikker”(bruger).

•

Brugerne føler sig hørt, behandlet med værdighed og godt hjulpet på vej mod at
komme sig. Det fremgår klart af besvarelserne i spørgeskemaet, på dialogmøderne
og i de skriftlige dokumenter om inddragelse.

•

Brugerne udfylder selv deres delplaner, og det er deres egne formuleringer, der anvendes.

•

På dialogmøderne og i kommentarer til spørgeskemaet fremgår, at personen er i
centrum for det, der sker i grupperne, og at brugeren er mere end en deltager i Netværkets ydelser.

!
!
!
Et fremtidsbillede på Personen i centrum
Vi tænker, I med fordel kunne arbejde videre med disse udviklingspunkter for at blive endnu
mere recovery-orienteret:
•

•

Delplaner: hvordan kan de komme mere i spil i Netværket i forhold til den enkelte
brugers udviklings- og rehabiliteringsproces? På Udforskningsmødet kom det frem,
at nogle brugere føler, det kunne være relevant, at delplanen blev taget frem lidt oftere - så man ikke glemte den. Samtidig talte I, som medarbejdere, om at det var
vigtigt, at den blev tilpasset til den virkelighed, der er i Netværket. Hvordan kan I
som medarbejdere arbejde med delplanen, så den giver mening for jer og stadig
være tro mod konceptet?
Kunne man forstille sig, at brugere og medarbejdere sammen holdt en temadag eller
kursus i at arbejde med delplaner?

!
Inddragelse og involvering

!
!

Set fra et borgerperspektiv handler Inddragelse og involvering om, at personen altid har mulighed for
at blive involveret i og at spille en så aktiv rolle i eget liv og rehabiliteringsforløb, som muligt. Set fra et
rehabiliteringsperspektiv betyder Inddragelse og involvering, at alle dele af indsatsen så vidt muligt
gennemføres i en inddragende og involverende proces, der afspejler et møde mellem mennesker, der
er lige meget værd. I screeningsforløbet har fokus været, at finde synlige tegn på, at dimensionen er i
spil på følgende niveauer:
•

Individniveau - at borgeren oplever samarbejdet med medarbejderne som en involverende proces, der fremmer den enkelte borgers muligheder for at spille en aktiv rolle i sit eget liv og forløb.

!
•

Organisationsniveau - at Netværket inviterer borgerne til at spille en aktiv rolle i de sammenhænge, der er vigtige for den enkelte. Netværket skaber gode rammer for, at borgerne kan involvere sig i udvikling, implementering og evaluering af konkrete initiativer i organisationen. Borgernes involvering og inddragelse er synligt fastlagt gennem regler, rutiner, kutymer og formelle
fora.

!
•

Omverdenens niveau - at Netværket inviterer borgerne til at spille en rolle på det centrale og det
politiske niveau i organisationen. Borgernes involvering bydes velkommen og ses som ønskværdig af Netværket.

!
!

Et øjebliksbillede af Inddragelse og involvering
Vi har set, at Netværket allerede er godt på vej mod recovery-orienteret rehabilitering, fordi:

!

•

I er bevidste om, at brugerne inddrages og involveres i det, der foregår i gruppeforløbene. Brugerne har stor indflydelse på og er med bestemmende for dagsorden og
indholdet i gruppeprocesserne. ”Dejligt at arbejde et sted, hvor (bruger) indfydelse er
muligt, hvis der bliver udtrykt et behov, så bliver det fulgt til dør” (medarbejder).
Nogle gange er der behov for individuelle samtaler, inden emnet tages op i gruppesammenhæng.

•

Brugerne oplever, at de i høj grad bliver involveret i og spiller en aktiv rolle i deres liv
og deres rehabiliteringsforløb i Netværket. Det fremgår af dokumenterne, af
møderne og på rundvisningen, at brugerne inddrages i og er medbestemmende i
forhold til det, der foregår i grupperne, og hvilke emner der bliver taget op. ”I høj
grad (mulighed for indflydelse på det tilbud, bruger er tilknyttet). Der er mulighed for
medbestemmelse mht dagsorden for hver gang” (bruger).”Rigtig stor indflydelse på
det, der sker i gruppen i forhold til indhold” (bruger).

!

!
•

Brugerne er repræsenteret i det fælles Brugerråd for Dagområdet. Brugerne ved,
hvem de to repræsennatanter er, og de ved også, hvor de kan finde informationer og
referater fra møderne.De ligger offentlig tilgængelig i en mappe på gangen sammen
med øvrigt informationsmateriale.

!
•

Brugerne har været involveret i Samskabelsesdagen – et møde mellem det frivillige
og kommunale tilbud. De var inviteret med til at deltage.

!
•

Netværket har i forbindelse med nyansættelser oprettet et brugersammensat ansættelsesudvalg, der fungerer som et underudvalg til det egentlige ansættelsesudvalg.

!
Et fremtidsbillede på Inddragelse og involvering

!

Vi tænker, I med fordel kunne arbejde videre med disse udviklingspunkter for at blive endnu
mere recoveryorienteret:
• Brugerne er inviteret med til at spille en rolle i organisationen i deltagelse i det fælles
Brugerråd. Som en træningsbane for brugerne i forhold til at søge indflydelse i civilsamfundet udenfor Netværket, hvordan kan I da i højere grad udvikle en praksis
omkring at få skabt en kultur, hvor brugerne inviteres ind på lige fod i forbindelse
med udvikling af allerede eksisterende eller nye initiativer, ex i fora med repræsentanter fra brugere, medarbejdere og leder?

!
• Hvordan kan Netværket følge op på den interne undersøgelse om brugerinddragelse? Hvordan kan resultatet danne udgangspunkt for italesættelse af, hvor det på
Netværket, kunne være relevant at styrke brugernes inddragelse og indflydelse?

!
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Viden og valg

!
!

Set fra et borgerperspektiv handler Viden og valg om, at den enkelte person oplever, at blive støttet i
at mestre livet på egne præmisser. Det vil sige, at den enkelte støttes i at træffe valg i livet, og håndtere det ansvar samt de rettigheder og forpligtigelser, der følger med selvbestemmelse. En forudsætning
for at mestre livet er at sikre, at relevant viden er let tilgængeligt og at den enkelte støttes i at træffe
sine valg på et oplyst grundlag. Set fra et rehabiliteringsperspektiv handler Viden og valg om, at borgerens ønsker og beslutninger er afgørende i samarbejdet, og at samarbejdet afspejler et møde mellem eksperter: borgeren er ekspert i sit liv, mens de professionelle er eksperter på den faglige viden og
indsats. De professionelle samarbejdspartnere stiller deres viden og faglighed til rådighed, så indsatsen altid tilrettelægges i et tæt samspil med borgeren indenfor den aktuelle lovgivning og de givne organisatoriske og politiske rammer. I screeningsforløbet har fokus været, at finde synlige tegn på, at
dimensionen er i spil på følgende niveauer:
•

Individniveau - at borgerens ønsker og beslutninger er udgangspunktet i samspillet med de professionelle samarbejdspartnere. Den enkelte borger støttes i at mestre livet på egne præmisser.
Individuelle valg respekteres!

!
•

Organisationsniveau - at Netværket bevidst anerkender og anvender borgernes viden, erfaringer
og ekspertise. Der arbejdes struktureret med temaer som mestring, magt og ansvar.

!
•

Omverdenens niveau - at Netværket anerkender og arbejder målrettet med at dagsordensætte
borgernes viden, erfaringer og ekspertise på det centrale og politiske niveau samt i relation til
offentlige, private og frivillige samarbejdspartnere.

Et øjebliksbillede af Viden og valg

!
Netværket er allerede godt på vej mod recovery-orienteret rehabilitering, fordi:

!
• I, som medarbejdere, er bevidste om at arbejde ud fra værdien, at brugerne er eksperter i eget liv, og fordi I respekterer brugernes valg. I er bevidste om at tage udgangspunkt i brugernes ønsker og beslutninger i forhold til de emner, der bliver taget
op i grupperne. Det fremgår af svarerne og kommentarerne til spørgeskemaet, samt
udtalelser på dialogmøderne.

!
• I er bevidste om, at anerkende og anvende brugernes viden, erfaringer og ekspertice
i gruppeprocesserne, hvor der er en høj grad af erfarings- og vidensdeling brugerne
imellem, og gruppeledere - brugere imellem (synergi). I arbejder struktureret med
mestring og ansvar. ” Vi arbejder med, at den enkelte får mulighed for at se sig selv i
flere eller andre perspektiver. …. At den enkelte borger får mulighed for at sætte ord
på sin egen situation – og mulighed for at lytte til andre borgere i lignende situationer. Erfaringen er, at borgerne igennem denne proces får et bredere perspektiv på
sine egne fremtidsmuligheder”(medarbejder).

!
• Brugerne oplever i høj grad, at de bliver mødt med en opfattelse af, at de er eksperter i eget liv, og at medarbejderne støtter dem i at tage ansvar for eget liv. De oplever, at medarbejderne er gode til at give dem den støtte og viden, der er behov for,

for at kunne træffe valg. - ”Derfor synes jeg også mit overblik over mine behandlingsmuligheder psykisk og fysisk – er blevet langt mere overskueligt”(bruger).

!

!

Et fremtidsbillede på Viden og valg
Vi tænker, I med fordel kunne arbejde videre med disse udviklingspunkter for at blive endnu
mere recovery-orienteret:
• Hvordan kan I i højere grad flytte den synergi effekt, der er i gruppesammenhænge,
over i andre fora sammen med medarbejderne, for at styrke den læring brugerne har
fra gruppen i andre sammenhænge? (som brugere i Huset, ved planlægning af fælles arrangementer, temadage mm).

Håb og udvikling

!
!

Set fra et borgerperspektiv handler Håb og udvikling om, at ethvert menneske har mulighed for at
komme sig og komme videre i livet. Det vil sige, at den enkelte person, uanset den aktuelle livssituation oplever at blive mødt med en oprigtig tro på, at der er udviklingsmuligheder i livet. Set fra et rehabiliteringsperspektiv betyder Håb og udvikling, at borgeren altid bliver mødt med en oprigtig interesse
for den aktuelle livssituation og troen på, at situationen kan forandres til det bedre. Selvom personen
oplever håbløshed, vil de professionelle bære håbet, indtil borgeren selv kan bære det igen - menneskelig opblomstring er altid muligt. I screeningsforløbet har fokus været, at finde synlige tegn på, at
dimensionen er i spil på følgende niveauer:
•

Individniveau - at borgeren oplever, at blive mødt med håb og troen på, at der er muligheder i
livet, og dette udgangspunkt er tydeligt i alle samspilsrelationer og -situationer mellem borger og
samarbejdspartnere.

!
•

!
•

!

Organisationsniveau - det ”håbefulde” udgangspunkt er tydeligt i Netværkets initiativer og indsatser. Det vil sige, at alt det, der siges og gøres i Netværket - i både holdning og handling - tager
afsæt i, at menneskelig opblomstring er mulig.
Omverdenens niveau - Netværket arbejder målrettet med at formidle viden om, at menneskelig
opblomstring er en dokumenteret mulighed og et etisk grundsyn. Netværket formidler viden og
søger at påvirke centrale aktører og samarbejdspartnere i civilsamfundet.

Et øjebliksbillede af Håb og udvikling
Netværket er allerede godt på vej mod recovery-orienteret rehabilitering fordi:

• Spørgeskemaundersøgelsen viser, at brugere oplever, at der bliver arbejdet ud fra
håb og troen på udvikling.
• Ved rundvisningen udtaler bruger, at det er dejligt, at der i ungetilbuddet er en tidsbegrænset tilknytning, da det styrker bruger i, at man skal videre. Samtidig signalerer det, at Netværket tror på, at den enkelte bruger kan udvikle sig med henblik
på at komme sig.
!13

• I, som medarbejdere, er bevidste om at møde brugerne med håb og troen på udvikling, og at I bærer håbet sammen med brugerne. ”Håbet fylder rigtig meget- og
erfaringsvist er det også noget af det, der vokser sig større ved den enkelte
bruger” (medarbejder).
• Ved Udforskningsmødet bliver der også givet udtryk for, at der i Netværkets tilbud er
et krav og forventning til, at brugerne ”vil udvikling”, hvis man tilmelder sig et gruppeforløb.

!
Et fremtidsbillede på Håb og udvikling
Vi tænker, I med fordel kunne arbejde videre med disse udviklingspunkter for at blive endnu
mere recovery-orienteret:

!
•

Hvordan kan I lægge håb og udvikling ind i arbejdet med delplanen?

•

Hvordan kan Netværket arbejde videre med brugers ønske om, at delplanen jævnligt
kommer frem i gruppeforløbet, for at gøre den mere nærværende?

•

Hvordan kan I aktivt bruge den viden fra brugere, at det giver håb og udvikling at
vide, at tilbuddet er tidsbegrænset?

•

Vi har ikke undersøgt denne dimension på samfundsniveau, men ved, at der ligger
en Udviklingsplan, som berører dette emne. Dokumentet er fravalgt i analysen.

!
!
Medborgerskab

!
!

Set fra borgerens perspektiv handler Medborgerskab om, at den enkelte person får mulighed for at
leve et liv, der er personligt og socialt tilfredsstillende. Det gode sociale liv handler både om livet i de
nære sociale fællesskaber og de bredere sociale og samfundsmæssige sammenhænge, som den enkelte person og medborger indgår i/ønsker at være en del af. Set fra et rehabiliteringsperspektiv
betyder Medborgerskab også social inklusion, og at indsatsen er rettet mod borgerens personlige og
sociale liv i både de nære sociale fællesskaber samt de bredere samfundsmæssige sammenhænge.
Det er vigtigt, at indsatsen rækker ’ud’ i samfundet, samt at der er fokus på at skabe partnerskaber i
civilsamfundet. Det handler altså om, at der er adgang til arenaer, der skaber muligheder for den enkelte og, at den enkelte har mulighed for (igen) at indtage attraktive samfundspositioner ift. fritidsliv, boliv,
uddannelses- og arbejdsliv.. I screeningsforløbet har fokus været, at finde synlige tegn på, at dimensionen er i spil på følgende niveauer:
•

Individniveau - at borgeren oplever at blive støttet i at leve et tilfredsstillende liv med nære sociale relationer. Borgeren støttes ligeledes i at leve et liv som aktiv medborger i samfundet og at
sigte mod attraktive samfundspositioner.

!
•

Organisationsniveau - at Netværket arbejder systematisk med at skabe partnerskaber i civilsamfundet for gennem disse at fremme medborgerskabet.

!
•

Omverdenens niveau - Netværket arbejder strategisk og praksisorienteret med at skabe partnerskaber med offentlige, private og frivillige organisationer.

!
!
Et øjebliksbillede af Medborgerskab
Vi har set, at Netværket allerede er godt på vej mod recovery-orienteret rehabilitering fordi:

•

Spørgeskema-undersøgelsen viser, at brugerne oplever at blive støttet i at deltage i
aktiviteter ude i samfundet. På individniveau viser udtalelser fra undersøgelsen
ligeledes, at dersom brugeren udtrykker behov for at inddrage sine pårørende, så
bliver de inviteret.

•

Ligeledes giver medarbejderne udtryk for, at samarbejde med pårørende altid er et
fokus-punkt, men ud fra brugernes ønsker og behov.

•

Netværket har samarbejde med en række uddannelsesinstitutioner,
beskæftigelsesområdet og frivillige organisationer, hvilket fremgår af spørgeskemaundersøgelsen.

•

På Udviklingsmødet blev det fremhævet, at man i Netværket er bevidste om, at
brugerne skal have mulighed for at indgå i bredere samfundsmæssige sammenhænge (derfor vil I ikke lave en klub i behandlingsstedet).

!
Et fremtidsbillede på Medborgerskab
Vi tænker, I med fordel kunne arbejde videre med disse udviklingspunkter for at blive endnu
mere recovery-orienteret:

!
• I spørgeskema-undersøgelsen siger størstedelen af brugerne, at Netværket arbejder
med fokus på brugernes deltagelse i samfundet, mens medarbejderne er noget
mere delt. Halvdelen siger, at de gør, mens halvdelen siger: i mindre grad eller ved
ikke. Hvordan kan man bringe denne viden i spil i Netværket i forhold til at udvikle på
medborgerskab?
• Kunne det være en overvejelse at inddrage frivillige?
• Det er en af de dimensioner, som vi ikke har udforsket så meget på, eller har indsamlet data omkring. Udviklingsplanen omtaler medborgerskab, men planen er ikke
medtaget i dokumentanalysen.

!
!
!
!
!
!
!
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Rehabilitering

!
!

Fra et borgerperspektiv handler Rehabilitering om, at borgeren oplever et individuelt tilrettelagt forløb,
hvor fokus er på at støtte borgeren i at leve et - for den enkelte - selvstændigt og meningsfuldt liv. Det
handler også om, at borgeren oplever et sammenhængende forløb, hvor han/hun er i centrum. Rehabilitering er den professionelle tilgang, der i praksis afspejler en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces, der er baseret på borgerens hele livssituation og beslutninger, og som i praksis afspejler en
koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats. I screeningsforløbet har fokus været, at
finde synlige tegn på, at dimensionen er i spil på følgende niveauer:
•

Individniveau - at borgeren oplever at være i centrum i sit eget - individuelt tilrettelagte -rehabiliteringsforløb der fremmer den enkeltes muligheder for at komme sig.

!
•

!
•

!

Organisationsniveau - at Netværket skaber rammerne for individuelt tilrettelagte forløb, der i
praksis er målrettede, tidsbestemte, koordinerede, sammenhængende og vidensbaserede.
Omverdenens niveau - at Netværket arbejder målrettet på at skabe sammenhængende forløb på
tværs af forvaltninger og sektorer ligesom offentlige, private og frivillige partnerskaber indgår i
samarbejdet.

Et øjebliksbillede af Rehabilitering
Vi har set, at Netværket allerede er godt på vej til recovery-orienteret rehabilitering, fordi:

!
•

Netværket arbejder med strukturerede, tidsbestemte forløb i gruppeforløbene, som
har en varighed a´ 2 timer i 16 uger, og Ungetilbuddet som er 18 timer om ugen i op
til 2 år.

•

Netværket samarbejder med uddannelsesinstitutioner, beskæftigelsesområdet og
frivillige organisationer, og nogle af brugerne oplever, at medarbejderne kan blive
den ”talende sagsbehandler”, som de har behov for i kontakten til andre offentlige
instanser.

•

Brugerne oplever, at de får den tid, der er nødvendig for at kunne føle sig tryg til at
åbne sig, og give den enkelte mulighed for at komme sig.”..Netværket giver deres
brugere tid, overblik og tryghed. Tid til at åbne sig, tid til at blive klar til at turde blive
rask, tid til at føle sig tryg” (bruger).

•

Brugerne oplever, at medarbejderne på Netværket er gode til at give dem overblik:
”Netværket giver deres brugere…tid til at danne sig et ordentligt overblik over alle
ens virvar af tråde og sammen lægge en overskuelig delplan for fremtiden”(bruger).

•

Brugeren udfylder selv delplanen.

!
Et fremtidsbillede på Rehabilitering
Vi tænker, I med fordel kunne arbejde videre med disse udviklingspunkter for at blive endnu
mere recovery-orienteret:
•

Hvordan er det muligt at udvikle på at få delplanen yderligere i spil, som brugere
foreslog på Udviklingsmødet?

•
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Og hvordan kunne I mere systematisk arbejde med kriseplan, så den er i overensstemmelse med de ønsker og behov, der blev synliggjort på dialogmøderne, af både
brugere og medarbejdere?

Fakta om screeningsforløbet – Bilag 1

!

I perioden 13. december 2013 til 7. februar 2014 er gennemført et screeningsforløb i Netværket – (socialpsykiatrisk rehabiliteringstilbud).

Screeningsforløbet i Netværket er rekvireret af ledelsen i Søjlen for Socialpsykiatri og Udsatte Voksne, som led i beslutningen om, at alle socialpsykiatriske tilbud i Aarhus kommune
skal screenes i forhold til recovery-orienteret rehabilitering hvert andet eller tredje år.

!
Screeningsforløbet har involveret brugere, medarbejdere og ledelse på forskellige måder:
•

Leder Annalene Eskerod har deltaget og været tovholder under hele forløbet. Hun
deltog i formødet med screeningsteamet, hvor screeningsforløbet blev præsenteret,
datoer for hhv. Udforskningsmøde, Udviklingsmøde og Formidlingsmøde blev fastlagt og aftaler om udlevering af skriftligt materiale, samt aftaler om gennemførelsen
af spørgeskemaundersøgelse blev indgået. På mødet blev screeningsteamet vist
rundt i Netværkets lokaler af en bruger fra Ungetilbuddet. Det blev også aftalt, at
screeningsteamet skulle maile Guiden for screeningsforløbet, så Annalene kunne
videregive den til sine medarbejdere.

•

Medarbejderne var alle repræsenteret (5 personer i alt) på både Udforskningsmøde
og Udviklingsmøde. Ved Formidlingsmødet deltog 4 (heraf en nyansat praktikant).
Det var et ønske fra leder, at alle deltog i møderne.

!
•

!

Brugerne var repræsenteret med hhv. 7 personer på Udforskningsmøde og 4 personer på Udviklingsmøde. 2 af brugerne deltog i begge møder. På
Formidlingsmødet deltog 4 brugere, hvoraf to ikke havde deltaget i tidligere møder.
Det har været intentionen, at der deltog brugere, som er tilknyttet forskellige tilbud i
Netværket.

Screeningsteamet bestående af Hanne Brund, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne og Ingeborg Kragegaard, Center for Socialfaglig Udvikling har stået i spidsen for gennemførelse og
facilitering af forløbet under vejledning af Inge Lund Børgager, Socialpsykiatri og Udsatte
Voksne, Aarhus kommune.

!
Screeningsteamet har på baggrund af screeningsforløbet udarbejdet denne sammenfattende rapport, der præsenterer de centrale konklusioner og refleksioner i screeningsforløbet.

!
Den sammenfattende rapport bygger på dataindsamling og -analyse fra følgende kilder i forløbet:
•

Iagttagelser og noter fra formøde og rundvisning d. 13. december 2013.

!
•

Analyse af udvalgte dokumenter: tre anonymiserede delplaner fra tre forskellige
grupper, de første som er udarbejdet i august 2013 og frem, besvarelser fra
spørgeskemaundersøgelsse i fbm Boston-handleplanen (20 brugerbesvarelser),

referater fra personalemøder (5 seneste efter august 2013 og frem), samt referater
fra Brugerrådsmøde (5 seneste).

!
•

Derudover har vi orienteret os i følgende materiale, som dog ikke er inddraget i
analysen:

!
-

Netværkets Udviklingsplan

-

Pjece til pårørende

-

Brug af alternative tilbud

•

Analyse af spørgeskemaundersøgelse: leder fik tilsendt spørgeskema og link på
mail, som blev videresendt til medarbejdere og borgere, som besvarede på linket.

!
•

Iagttagelser og noter fra Udforskningsmøde, som fandt sted d. 9. januar 2014.

!
•

Iagttagelser og noter fra Udviklingsmøde, som fandt sted d. 24. januar 2014.

!
Intentionen er, at formidlingen af screeningsforløbets centrale konklusioner og refleksioner
inviterer og inspirerer organisationen til at arbejde videre med at styrke recovery-orienteret
rehabilitering i praksis.

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!19

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
UDARBEJDET AF
Hanne Brund, screener
Windsor, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne, Aarhus kommune

!
Ingeborg Kragegaard, screener
Center for Socialfaglig Udvikling, Aarhus kommune

!
Inge Lund Børgager, udviklingskonsulent
Socialpsykiatri og Udsatte Voksne, Aarhus kommune

!
UDGIVELSESÅR

!21

Februar 2014

