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~ Velkommen til Målbilledet ~ 
 

Velkommen til dig, kære læser – hvad enten du er ansat i Specialområde Hjerneskade, 

eller blot læser med, fordi du gerne vil vide noget mere om os. 

 

Og velkommen til Målbilledet, der udstikker vision og rammen for de socialfaglige 

indsatser i socialområdet i Region Midtjylland. Målbilledet er nyt for os i Specialområde 

Hjerneskade og afløser det, som vi førhen kendte som virksomhedsgrundlaget. 

 

Målbilledet er ikke kun et strategisk værktøj. Det er også et styringsværktøj, der skal 

bruges til afrapportering til Regionsrådet og til områdeledelsens dialogmøder med 

Psykiatri og Socialledelsen. 

 

Det betyder, at målbilledet ikke er helt så enkelt som virksomhedsgrundlaget, da der 

nu er kommet flere niveauer til, i og med at det skal kunne bruges til politisk styring.  

 

På de følgende sider vil der kort blive gjort status over 2017, men der vil især blive 

skuet fremad mod indsatser og udfordringer i den kommende tid. 

 

Du vil kunne læse en del om, hvad vi forstår ved målbilledets mål og strategier, da det 

er med til at beskrive, hvem vi er som organisation. Og du vil – som noget meget 

væsentligt – kunne læse, hvilke konkrete handlinger vi på nuværende tidspunkt 

vurderer, at målbilledet giver anledning til. Handlinger, der samlet udgør 

Specialområde Hjerneskades årsplan. 

 

At vi har fået et målbillede på tværs at specialområderne, betyder naturligvis ikke, at 

vi har mistet vores særkende. Vi har derfor fortsat Specialområde Hjerneskades helt 

unikke vision og mission, som også kort vil blive præsenteret. 

 

God læselyst, og god vind med arbejdet med målbilledet og årsplanen. 

 

Områdeledelsen 

December 2017 
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1 ~ Fakta om Specialområde Hjerneskade 
 

Specialområde Hjerneskade er Region Midtjyllands tilbud til voksne med erhvervet 

hjerneskade og/eller fysiske funktionsnedsættelser. Vores tilbud omfatter bostøtte/-

tilbud samt dagtilbud i henhold til Serviceloven. 

 

I det følgende står lidt flere fakta om organisationen. Yderligere oplysninger kan findes 

på vores hjemmeside. Kontakt informationer står på bagsiden. 

 

Målgruppe 
Målgruppen for Specialområde Hjerneskades tilbud er personer over 18 år med 

erhvervet hjerneskade og/eller en varig fysisk funktionsnedsættelse. Der kan være tale 

om neurologiske lidelser, progredierende lidelser eller skader som følge af ulykker, fald 

eller slag mod hovedet. 

 

Borgerne falder inden for et bredt spektrum af funktionsnedsættelser. Fælles for alle 

er, at de har behov for individualiseret hjælp og/eller støtte i hverdagen. 

 

Målgruppen er kendetegnet ved kognitive og fysiske vanskeligheder, såsom lammelser, 

problemer med hukommelsen, ændringer i følelsesmæssige reaktioner, problem-

skabende/udadreagerende adfærd, dobbeltdiagnoser og tidligere/nuværende misbrug. 

 

Ydelser 
Vi tilrettelægger ydelsen individuelt med udgangspunkt i den kommunale §141-

handleplan eller bestilling og en neuropædagogisk vurdering. 

 

Én gang om året udarbejder vi en individuel plan for borgeren. Planen udarbejdes 

sammen med borgeren, i det omfang det er muligt. Der arbejdes målrettet med at 

fastholde eller udvikle det funktionsniveau, som den enkelte borger har. 

 

Den faglige indsats indeholder ydelser til borgeren, for eksempel hjælp og støtte til 

personlig pleje, daglige gøremål, relationer, struktur m.m. Desuden ydelser vedrørende 

samarbejde med myndighed og kontakt til familie/netværk. 

 

Støtte og hjælp ydes af personale, der er tværfagligt sammensat. 

 

Antal pladser og §’er 
Specialområde Hjerneskade har pr. 1. januar 2018 105 bostøtte/-tilbuds pladser og 

152 dagtilbudspladser, jf. Rammeaftalen. 

 

Bostøtte/-tilbud ydes efter Servicelovens §§83-87, §107 eller §108. Dagtilbud ydes 

efter §103 (beskyttet beskæftigelse) eller §104 (aktivitets- og samværstilbud). En del 

af pladserne er midlertidige rehabiliteringspladser. 

 

Organisering 
Vores afdelinger ligger i det østjyske – Viby, Hedensted, Hammel, Assentoft og Grenå. 

 

Vi er organiseret med områdeledelse (bestående af områdechef og driftsleder), 

ledelsessekretariat, administration, faglig udvikling og en række afdelinger. 

Afdelingslederne har det ledelsesmæssige ansvar for hver deres afdeling. 

 

Et organisationsdiagram kan findes på vores hjemmeside – se under punktet "Om os". 
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2 ~ Mission, vision og værdier 
 

Specialområde Hjerneskades mission og vision er videreført uændrede fra det tidligere 

virksomhedsgrundlag. Det samme gælder de tre værdier, som vi deler med resten af 

Region Midtjylland. 

 

Specialområde Hjerneskades mission er: 

 

Specialområde Hjerneskade skal bidrage til velfærd ved 

kontinuerligt at samskabe optimale tilbud til 
voksne med erhvervet hjerneskade og/eller fysisk 

funktionsnedsættelse via målrettet udvikling. 
 

Missionen fremhæver, at vi hele tiden lærer og udvikler os, og den måde vi arbejder 

på. Vi skaber løsninger sammen med relevante samarbejdspartnere – borgere, 

pårørende, kommuner m.fl. 

 

Vi ønsker at give det rette tilbud, både for borger og kommune, og vi søger hele tiden 

at tilpasse og udvikle organisationen og personerne i den. 

 

Visionen er: 

 

Specialområde Hjerneskade er kommunernes samarbejdspartner 

 med base i vores faglige ekspertise og 
evne til at skabe unikke løsninger for borgerne. 

 

Vi ved, at det er vores faglighed, der skal sikre, at vi skaber løsninger både for 

borgerne og for kommunerne. Det betyder, at vi kender vigtigheden af at bruge vores 

faglighed, men også af at udvikle den og dygtiggøre os – og af at rekruttere de 

kompetencer, som organisationen har brug for. 

 

Vores – og Region Midtjyllands værdier – er: 

 

Dialog, dygtighed og dristighed. 
 

Værdierne skal kunne ses i alt vi gør. De skal kunne ses uanset om det gælder en 

individuel plan, et samarbejdsmøde eller et forskningsprojekt. 

 

Vi skal turde gå nye veje, vi skal bygge på vores faglighed, og vi skal gøre det ved at 

inddrage og lytte til vores samarbejdspartnere.  
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3 ~ Status på Virksomhedsplan 2016-2017 
 

Virksomhedsplanen for 2016 og 2017 indeholdt seks 

strategispor, der har været med til at sætte dagsordenen 

for Specialområde Hjerneskades arbejde i de seneste to 

år. 

 

I perioden har der også været meget andet, som vi af 

den ene eller anden grund har måttet arbejde med, 

men vi har formået at holde fokus på de seks spor – 

og vi har nået meget. 

 

Nedenfor vil der blive givet en kort status på nogle af 

resultaterne for hvert af de seks strategispor. 

 

Faglig Kvalitet 
Der har i hele perioden været afholdt kurser med fokus på den neuropædagogiske 

tilgang, men det var i 2017, at det for alvor blev sat i system. I august og september 

blev de tre trin, der udgør vores neuropædagogiske uddannelse, skudt i gang. Det 

første hold fra trin 1 blev færdig i november. 

 

Samtidig blev andre kurser opprioriteret, og der blev indledt et samarbejde med 

Hammel Neurocenter og Institut for Kommunikation og Handicap (IKH) om faglige 

tiltag, herunder et VISO samarbejde. 

 

Der var eksterne deltagere på flere af kurserne. Når man "inviterer ind" til kurser, skal 

kursusrammerne også være professionelle, og i november 2017 fik vi bevilget midler, 

så vi primo 2018 kan istandsætte ledige lokaler til nye kursuslokaler. 

 

Det faglige arbejde og dialogen med afdelingerne er desuden blevet styrket af, at der 

er ansat en faglig leder for den faglige afdeling. 

 

Vi har løbende arbejdet med Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område og har blandt 

andet revideret en række lokale tilføjelser og implementeret ændringerne. Vi har 

desuden deltaget i to pilottests til udvikling af tilfredshedsmålinger blandt brugere og 

kommuner. 

 

Adræt organisation 
Rehabiliteringstilbuddet på Tagdækkervej har længe haft et ønske om flere pladser og 

bedre faciliteter. Det blev højaktuelt, da 

Socialstyrelsen udgav en forløbsbeskrivelse i 

2016, der satte nye rammer og mål for 

rehabilitering. 

 

Der er derfor arbejdet med at kunne udvide 

tilbuddet, hvilket blev godkendt af 

Regionsrådet i slutningen af 2017. 

 

Vores dagtilbud på Tagdækkervej oplever 

stigende efterspørgsel. Vi har derfor søgt 

Socialtilsyn Midt om lov til at udvide antal 

pladser, hvilket er blevet imødekommet. 
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En del af at være adræt er også, at retningen er klar for den kommende tid. Det blev 

styrket af, at specialområdets områdechef var rundt i alle afdelinger for at præsentere 

og drøfte "Virksomhedsplan 2016-2017". Ligeledes har vi tidligt i 2017 taget hul på at 

inddrage organisationen i arbejdet med "Målbillede 2018-2019". 

 

Praksisudvikling 
Vi har i Specialområde Hjerneskade fået sat rammen for forskning og praksisudvikling 

med nedsættelsen af et netværk af medarbejdere. Netværket deltager desuden i et 

netværk på tværs af specialområderne med støtte fra DEFACTUM. 

 

Vi har ultimo 2017 tre projekter kørende omhandlende fysiske rammer, SMART 

training og brugen af Ipad's i rehabiliteringen af borgere. Resultaterne fra førstnævnte 

projekt bliver brugt i forbindelse med udvidelsen af Rehabiliteringen. 

 

Vi har løbende implementeret nye eller ændrede dokumentations- og 

administrationssystemer – Sensum, ESDH m.m. – der understøtter praksis. 

 

Attraktiv arbejdsplads 
Sygefravær er sat på dagsordenen både på møder på tværs af specialområdet og på 

lokale møder. Men det er ikke kun fraværet, men også personalegennemstrømning og 

andre forhold, der kan sige noget om trivslen, der drøftes. 

 

Vi har udarbejdet vores eget sygefraværsmateriale, der giver afdelingerne et godt 

overblik over udviklingen i sygefraværet. Materialet er desuden lavet til en rapport i 

BI-portalen af HR-afdelingen i Psykiatri og Social. 

 

Der er løbende udarbejdet nye politikker og overordnede funktionsbeskrivelser. 

Omsorgsaftalerne er ensrettet og er blevet en del af den enkelte medarbejders 

oplysninger i BrugerStamdataKataloget (BSK'en). 

 

Økonomisk bæredygtighed 
Vi er kommet meget tættere på den økonomiske situation og udvikling. Dette er blandt 

andet sket med udviklingen af et værktøj – et såkaldt dashboard – der opsummerer en 

række væsentlige parametre, ligesom der er mulighed for at dykke ned i dataene. 

 

Vi kom ud af 2016 i balance, samtidig med at vi lykkedes med at afdrage på gæld fra 

tidligere år. Der er konstant fokus på, at vi er økonomisk bæredygtige, og på at vi får 

handlet rettidigt – både i den enkelte afdeling, men også som samlet specialområde. 

Resultatet for 2017 er pt. ikke endeligt kendt. 

 

Information og kendskab 
Vi har styrket vores profil udadtil via Facebook, LinkedIn og Twitter – men også ved 

løbende at beskrive afdelingernes faglige fokus på vores hjemmeside. 

 

Desuden deltager vi i konferencer og andre relevante fora, vi holder temadage for 

kommunerne og har indledt et systematisk samarbejde med Hammel Neurocenter. 

 

Internt er PS Intra og vores nyhedsbrev SOH Nyt blevet væsentlige redskaber til intern 

information – godt bakket op af LMU, der bevidst arbejder med deres synlighed i 

afdelingerne. 
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4 ~ Målbilledet 
 

Målbilledet udstikker den overordnede vision samt en række underliggende 

strategispor og mål for hele socialområdet i Region Midtjylland. Målbilledet skal kunne 

bruges over flere år, men hvert år vil der blive udvalgt særlige fokusområder, der går 

på tværs af specialområderne. 

 

Ud over dette skal målbilledet også føre til lokale initiativer og handlinger i det enkelte 

specialområde og i afdelingerne. 

 

Målbilledet er helt nyt for os i Specialområde Hjerneskade. Der er derfor mange 

begreber, som det kan være en fordel at kende, før målbilledet præsenteres. 

 

Begreber 
Målbillede 

I Region Midtjylland findes der målbilleder på sundhedsområdet, i Regional Udvikling 

og nu også på socialområdet. Målbilledet består af den overordnede vision for 

socialområdet samt strategispor og mål.  

 

 Vision: Visionen fortæller, hvad det er, det samlede socialområde vil – altså 

hvilken retning vi vil i. 

 

 Strategispor: Strategisporene skal sætte retningen for arbejdet med den 

overordnede vision. De skal således være med til at hjælpe med at sikre, at vi 

når visionen. 

 

 Mål: Målene udspringer fra strategisporene. De konkretiserer, hvad det er, vi vil 

nå eller skabe. 

 

Årsplan 

Årsplanen indeholder de strategiske pejlemærker for et år ad gangen – altså det 

specialområderne skal have særligt fokus på, og hvor der skal iværksættes særlige 

handlinger. Årsplanen består af de ovenfornævnte mål og de tilhørende strategier, 

indsatsområder og handlinger. 

 

 Strategier: Strategierne definerer de enkelte mål yderligere. Man kan sige, at 

de er med til at sætte nogle flere ord og fokusområder på målene med det 

formål at folde dem ud og konkretisere dem. 

 

 Indsatsområder: Indsatsområderne er konkrete og væsentlige emner, der er 

valgt for et år ad gangen, enten på tværs af specialområderne eller i ét 

specialområde. Ved at arbejde med indsatsområderne, arbejder vi direkte med 

en eller flere strategier og mål. 

 

Det er de højest prioriterede indsatsområder, der er valgt. Prioriteringen sker i 

erkendelse af, at vi ikke kan arbejde med alle indsatsområder på én gang. 

 

 Handlinger: Indsatsområderne udfoldes i konkrete handlinger. Handlingerne 

skal så vidt muligt opstilles efter SMART-princippet, hvilket betyder, at de skal 

være Specifikke, Målbare, Accepterede, Realistiske og Tidsafgrænsede. 
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Målbillede for Socialområdet 
Målbillede for Socialområdet i Region Midtjylland er illustreret nedenfor. De tre 

niveauer viser øverst visionen – "et socialområde med borgeren som aktiv medborger" 

– og nedenfor følger tre strategispor og syv mål. 

 

 

 
 

 

Der er knyttet en række indikatorer til målbilledet. Det betyder, at der vil blive målt på 

arbejdet med målbilledet. Der vil kvartalsvist blive afrapporteret til Regionsrådet – 

afrapporteringen vil ske på socialområdeniveau. 

 

Derudover vil indikatorerne blive brugt som et dialogredskab på driftsmøder mellem 

det enkelte specialområde og Psykiatri og Socialledelsen. 

 

De syv mål er udfoldet i en række strategier, hvilket er illustreret i følgende skema. 
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Omtale af indsatsområder og handlinger i 2018 følger i afsnit 6 og 7. 

 

Processen i Specialområde Hjerneskade 
Målbilledet har været behandlet i LMU og i alle afdelinger i Specialområde Hjerneskade 

i løbet af oktober 2017. Her har medarbejderne kunnet komme med input til 

specialområdets fortolkning af målbilledet – hvad forstår medarbejderne ved de 

enkelte mål, hvilke handlinger mener de, der skal til i 2018 m.m. 

 

Alle input er samlet nedenfor. Først følger Specialområde Hjerneskades fortolkning af 

mål og strategier – altså hvad vi tænker, når vi folder de forskellige begreber ud, 

sætter dem ind i vores kontekst, og sætter dem i relation til vores vision og mission. 

 

Dernæst følger "Årsplan 2018", hvor de valgte indsatsområder på tværs af 

specialområderne er beskrevet i forhold til fælles handlinger i specialområderne samt 

den specifikke tilgang i Specialområde Hjerneskade. Endelig er der suppleret med 

indsatsområder, som vi har valgt også at have med i Specialområde Hjerneskade i år. 

 

Beskrivelserne er hverken udtømmende eller konstante. De er et tidsbillede på det, der 

"fyldte" hos medarbejdere og ledere, da data blev indsamlet. Beskrivelserne er ikke 

nødvendigvis gældende for hele organisationen, men er bredt funderede. 

 

Beskrivelserne bærer også præg af, at der er tale om en proces, hvor vi skal 

konkretisere handlingerne, mens vi er i processen. Det betyder, at der er 

arbejdsgrupper, der skal arbejde, og tanker, der skal tænkes, før vi med fuld sikkerhed 

kan sige, hvilke handlinger der er de rette i Specialområde Hjerneskade. 

 

Nedenstående er derfor påtænkte handlinger, som kan ændres, sløjfes eller suppleres i 

den kommende tid. 
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5 ~ Specialområde Hjerneskades 
fortolkning af mål og strategier 
 

Udvikling for borgeren 
Udgangspunktet for at skabe udvikling for borgeren er borgeren. Borgerens 

selvbestemmelse og medindflydelse er helt afgørende, når den individuelle plan skal 

udarbejdes. Det samme er den bestilling 

og handleplan, der følger med fra 

kommunen. Det er vores opgave, at 

bidrage til at både borger og kommune 

inddrages. 

 

Når vi inddrager borgeren, skal vi kunne 

– og turde – stille krav. Men vi skal også 

kunne justere kravene, og vi skal 

acceptere det, der giver mening for den 

enkelte borger. 

 

For at kunne vise at der sker udvikling 

for borgeren, skal vi have nogle 

pejlemærker – mål og delmål. Vi skal derfor kunne opstille mål, der er specifikke og 

målbare, og vi skal kunne dokumentere i forhold til målene. Det kræver, at vi ved, 

hvordan man dokumenterer, herunder hvad dokumentationen skal bruges til, hvad der 

er god dokumentation, hvad der skal dokumenteres på m.m. 

 

Vi skal have blik for, hvordan innovation og ny teknologi kan støtte, at der sker 

udvikling for borgeren. Vi skal prioritere "at eksperimentere" og lave kortere eller 

længere intensive træningsforløb, hvor vi undersøger effekten. 

 

En stor del af borgerne har en øget risiko for somatiske sygdomme, hvilket kan være 

med til at påvirke resultaterne af den socialfaglige indsats. Borgerens sundhed er 

imidlertid ikke en ensartet størrelse på tværs af alle borgere. Selvbestemmelse er et 

vigtigt aspekt. Som medarbejdere kan vi arbejde neuropædagogisk med at motivere til 

en sund(ere) livsstil, og vi kan have fokus på forskellige aspekter af sundhed – fysisk, 

mental, seksuel og social sundhed er bare nogle af aspekterne. 

 

Et risikomoment for borgernes sundhed er de fejl, der kan ske ved sektorovergange. Vi 

vil derfor styrke dokumentationen omkring borgeren og vores observationer, så vi 

mindsker den risiko. 

 

Med respekt for borgerens nærmeste udviklingszone skal vi støtte borgerne i øget 

samfundsdeltagelse og eventuel inklusion på arbejdsmarkedet. Det kan vi gøre ved at 

lave meningsfulde partnerskaber med nærmiljøet, og det kan både ske ved at 

borgerne kommer ud i samfundet, eller at vi inviterer samfundet indenfor. 

 

Høj faglighed i indsatsen 
Vores ydelser til borgerne skal altid gives på et højt fagligt niveau, hvor vi målrettet 

fokuserer den faglige indsats mod den enkelte borger. Det er vigtigt, at det sker i et 

tværfagligt samarbejde, hvor vi koncentrerer arbejdet om fakta og observationer, og 

loyalt arbejder ud fra fælles beslutninger og neuropædagogiske strategier. 
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Vidensdeling er afgørende, når vi taler faglighed og udvikling med borgeren i centrum. 

Det gælder vidensdeling i hverdagen og efter kurser, men også fælles refleksion på 

møder, hvor der skabes rum til det. En vigtig forudsætning for vidensdeling er, at vi 

kan kommunikere – både internt og eksternt – og at vi er nysgerrige og åbne. 

 

For at opnå en høj faglighed i indsatsen skal vi have og rekruttere dygtige 

medarbejdere med de rette kvalifikationer – uanset om det er fastansatte eller 

afløsere. Vi skal fortsat have fokus på kompetenceudvikling og vores nye 

neuropædagogiske uddannelse. Det kræver, at vi afsætter penge og tid til det. Men det 

kræver også, at vi får implementeret og forankret den nye viden i praksis i hele 

organisationen. 

 

Vores konsulenter i Faglig Udvikling spiller en vigtig rolle både i forhold til fagligheden 

og vidensdeling. Vi skal tilpasse og udvikle faglig vejledning og konsulenternes øvrige 

ydelser, så dette sker i endnu højere grad. 

 

Én ting er den ydelse, vi giver i dag. Noget andet er den ydelse, vi giver i morgen – om 

en måned – eller om et år. Vi skal hele tiden afprøve og udvikle nye indsatser og 

metoder til at underbygge vores faglighed og viden. Det betyder, at vi skal have gang i 

alt fra små dokumenterede tiltag i hverdagen til praksisnære forskningsprojekter, der 

er bundet op på projektbeskrivelser. 

 

Samlet set er alle ovenstående tiltag med til at skabe en bevægelse fra profession til 

professionalisme. 

 

Høj sikkerhed 
Det skal være sikkert for vores borgere, at opholde sig i vores tilbud. Det skal være 

sikkert for personalet, at gå på arbejde. Og det skal være sikkert for omgivelserne, når 

de møder vores borgere. 

 

Fokus på sikkerhed må dog ikke føre til, at vi automatisk tænker, at borgerne er 

"farlige". Vi skal med udgangspunkt i vores faglighed og neuropædagogiske strategier 

have fokus på borgernes forskellighed, så den sikkerhedsmæssige indsats gradueres til 

den enkelte borger. 

 

Når vi taler sikkerhed, handler vores faglighed også om, at vi har de nødvendige 

kompetencer til opgaven i forhold til konflikthåndtering, magtanvendelser, 

risikoscreeninger, registreringer og forflytninger. 

 

Lige som vores faglighed skal understøtte sikkerheden, skal vores organisering 

omkring sikkerhedsarbejdet gøre det samme. Det vil sige, at de møder, der er i 

sikkerhedsorganisationen – lokalt og på tværs – skal fremme sikkerhedsarbejdet. Vi 

skal have fokus på arbejdsmiljørepræsentanternes rolle og opgave og deres mulighed 

for – sammen med ledelsen og kollegerne – at løfte denne opgave. 

 

Sammenhæng i indsatsen 
Vi samarbejder bredt – og vi samarbejder både internt og eksternt. For at styrke dette 

samarbejde er det vigtigt, at vi bringer vores faglighed i spil. Vi skal kontinuerligt 

kunne vise, at vi arbejder målrettet, at vi dokumenterer indsatsen, og at vi 

systematisk følger op. 

 

Vi skal samarbejde helhedsorienteret, så vi involverer alle interessenter og er med til 

at skabe sammenhæng ved overgange mellem sektorer og myndigheder. Det gør vi i 

hverdagen, men i høj grad også på statusmøder, hvor borgeren er i centrum. 
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Vi samarbejder med interessenter for at give borgeren det optimale tilbud, men også 

for at bidrage med forståelse af vores mål, de rammer vi arbejder inden for, og de 

forventninger vi gensidigt kan have til hinanden i samarbejdet. Kun på den måde kan 

vi arbejde i forlængelse af hinanden. 

 

Vi er åbne og opsøgende i forhold til nye samarbejdsformer og samskabelse, der kan 

udvikle tilbuddet til borgerne eller organisationen. Vi ønsker at skabe samarbejdsflader 

med alle typer af interessenter, og vi gør det både på det operationelle og det 

strategiske niveau. 

 

Kommunernes foretrukne eksterne valg 
For at vi bliver kommunernes foretrukne eksterne valg, er det afgørende, at vi på et 

højt fagligt niveau kan løse de opgaver, som de sender i vores retning – herunder at vi 

har kapacitet. Det kan vi få ved at arbejde med udvikling af nye løsninger og tilbud, for 

eksempel i form af nye tilbudsformer eller ydelser. 

 

Men vi kan også arbejde med progression i tilbud og takst, der kan føre til større flow 

gennem organisationen. Kommunen skal gensidigt støtte op om dette, ved at de 

forpligter sig til at finde mere velegnede tilbud til borgeren, når der ikke længere 

indgår socialpædagogisk støtte i borgerens tilbud. 

 

Vi skal både orientere os mod kommuner, som vi allerede samarbejder med og mod 

nye kommuner. I samarbejdet med kommunerne skal vi fremstå med åbenhed, 

ærlighed og gennemsigtighed, så vi er troværdige. Vi skal være tydelige, i det vi 

kommunikerer, og vi skal være eksplicitte i vores metoder, begrundelser og 

evalueringer. Vi skal hjælpe til, at der sker en tidlig og tydelig forventningsafklaring, og 

vi skal løbende følge op. 

 

En del af dette er også tydelighed omkring vores ydelsesbeskrivelser, og at der er 

sammenhængen mellem takst og ydelse – og at vi også internt er opmærksomme på 

denne sammenhæng. 

 

Vi er stolte over vores tilbud – og vi ønsker at vise, hvem vi er, og hvad vi kan. Vi har 

fokus på faglig synlighed så forskning, projekter, metoder og lignende bliver formidlet. 

Men vi fortæller også de gode og nære historier om begivenheder og udviklingsforløb 

med ord og billeder, så vi kan dokumentere Specialområde Hjerneskades historie på 

egne platforme, men også gerne på andres. 

 

Oplevet borgertilfredshed 
Når vi arbejder med de to mål i Målbilledet – "Udvikling for borgeren" og "Høj faglighed 

i indsatsen" – og nogle af de anbefalinger, der er beskrevet under disse, er der en 

overvejende sandsynlighed for, at vi vil 

se øget borgertilfredshed. Men det er 

vigtigt, at borgeren også selv oplever 

denne tilfredshed. Borgeren skal føle sig 

hørt og inddraget for selv at blive aktiv 

medborger og aktør i eget liv.  

 

For den enkelte kan det betyde, at vi 

arbejder med borgerens livshistorie og 

tager udgangspunkt i det, der motiverer 

vedkommende. Det kan også betyde, at 

vi hjælper borgerne med at søge 
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indflydelse og være undersøgende, så de kan træffe "informerede valg". 

 

For en større gruppe af borgere kan det betyde, at de oplever et fællesskab med de 

andre borgere, så vi medvirker til at skabe social trivsel blandt borgerne. Det kan ske 

ved spontane og planlagte aktiviteter, men også ved nedsættelse af formelle 

brugerråd, borgerråd og netværk eller ved mere uformelle møder på tværs af 

afdelingen. 

 

Vi har det udgangspunkt i organisationen, at borgernes trivsel stiger, hvis vi arbejder 

med mestring, inklusion, netværk og samarbejde med pårørende. Vi skal dog være 

åbne for, at den enkelte borger selv sætter normerne for, hvad der er livskvalitet for 

ham eller hende, og derfor kan fravælge dette. Der skal vi vise rummelighed overfor 

valget. 

 

Vi skal lave aktiviteter, der gør, at borgeren oplever ting som mestring, inklusion, 

netværk og samarbejde med pårørende. Dette kan ske ved større eller mindre 

arrangementer, fastholdelse af traditioner, ture og pårørenderåd – og både i grupper 

eller enkeltvis. 

 

Det er givtigt, men også ressourcekrævende, så vi skal søge at engagere pårørende og 

frivillige i arbejdet. I det hele taget anser vi pårørende som vigtige i indsatsen om de 

fleste borgere, og det er vigtigt, at vi har en god og tæt kommunikation med dem. 

 

God økonomi og relevant aktivitet 
Vi er bevidste om, at der er begrænsede ressourcer til at løse opgaven, og at 

kommunernes behov og efterspørgsel ændrer sig med tiden. Vi skal derfor lave 

løbende effektiviseringer og udvikle vores tilbud. Det kræver, at vi hurtigt kan handle, 

og at vi som organisation kan omstille os, så vores tilbud er attraktive. 

 

Samtidig skal vi have en effektiv drift med IT, arbejdsgange, bygninger, inventar 

m.m., der minimerer ressourceforbruget og understøtter organisationen. Og vi skal 

fortsat arbejde målrettet på at øge fremmødet og tilpasse ressourceforbruget hos 

borgerne, så det afspejler taksten og den ramme, den giver. 

 

Under målet "Kommunernes foretrukne eksterne valg" er det beskrevet, hvordan der 

skal være sammenhæng mellem ydelse og pris. Vi skal være i stand til at tage 

dialogen med kommunerne, og det kan vi kun gøre, hvis der også er synlighed om 

sammenhængen, ikke mindst internt. 

 

Det betyder, at vi skal vide, hvordan vi bruger vores midler. Men også, at vi overfor 

kommunerne kan begrunde taksten – også særtaksten – og at vi kan begrunde, hvilke 

konkrete opgaver, der kan løses indenfor taksten, og hvad der ligger udenfor. Det er 

ikke mindst en dialog, vi skal tage, når borgerens behov ændrer sig, uanset i hvilken 

retning det går. 

 

Vigtigheden af at kunne dokumentere vores indsats er beskrevet tidligere. Det er 

afgørende, at vi bruger de systemer, der er til at lave effektmålinger og dokumentere 

indsatser – både dem vi allerede har, og dem der udvikles. Det kan være med til at 

sikre, at vi bruger ressourcerne der, hvor de gør den største forskel, og det kan 

synliggøre sammenhængen mellem takst og ydelse. 
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6 ~ Årsplan 2018 
 

På socialområdet er der valgt otte fælles indsatsområder til årsplan 2018. De otte er: 

 Sundhed på socialområdet 

 Magtanvendelser 

 Implementering af fagpilotuddannelser 

 Misbrug 

 Udmøntning af mål for forskning og udvikling 

 Styrket sammenhæng i indsatsen for børn, unge og voksne med svært 

selvskadende adfærd 

 Markedsføring og branding 

 Datadrevet ledelse 

 

Lokalt i Specialområde Hjerneskade har processen i organisationen vist, at der er 

behov for, at vi arbejder med tre lokale indsatsområder. De tre er: 

 Mål, delmål og dokumentation 

 Pårørendesamarbejde, herunder borger-/pårørenderåd 

 Rekruttering 

 

Alle indsatsområderne hænger sammen med en eller flere strategier, der igen hænger 

sammen med målene. Indsatsområderne skal udmøntes i handlinger. De i alt 11 ind-

satsområder og deres placering i årsplanen kan illustreres i et såkaldt driverdiagram. 
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Nedenfor er hvert enkelt indsatsområde beskrevet i forhold til fælles handlinger på 

socialområdeniveau, samt specifikke påtænkte handlinger i Specialområde 

Hjerneskade. Det svarer til kolonnen til højre i driverdiagrammet. 

 

Sundhed på socialområdet 
Handlinger på socialområdeniveau 

Styrelsen for Patientsikkerhed har gennemført tilsyn i flere specialområder. Tilsynene 

har vist, at der er behov for at styrke arbejdet med sundhed på socialområdet.  

 

Psykiatri og Social ønsker, at der på tværs af specialområderne arbejdes med at skabe 

en kultur, hvor sundheds- og socialpædagogiske opgaver løses med udgangspunkt i 

borgerens behov. 

 

Psykiatri og Social vil derfor: 

 Klarlægge de sundhedsfaglige opgaver og nødvendige kompetencer 

 Udarbejde relevante retningsgivende dokumenter om sundhed på socialområdet 

 Implementere FMK-modulet (Fælles Medicinkort) i Sensum 

 

Handlinger i Specialområde Hjerneskade 

Specialområde Hjerneskade vil arbejde med den brede sundhedsforståelse, hvor også 

seksuel sundhed indgår. Vi ønsker at arbejde med seksualitetsforståelsen, nærmere 

bestemt betydningen af vores tilgang og vores tanker om borgernes seksualitet. Vi 

ønsker at brede begrebet ud til at handle om kontakt, nærhed, identitet m.m. Målet er, 

at vi fokuserer på det enkelte menneske. 

 

Specialområde Hjerneskade ønsker, at alle de steder, hvor der produceres mad i 

fælleskøkkener, opnår det økologiske bronzemærke i 2018. 

 

Kost hænger tæt sammen med sundhed, men også med oplevet borgertilfredshed. Alle 

afdelinger, der har borgere med synkebesvær og behov for særlige konsistenser, skal 

arbejde med denne problematik på tværs af specialområdet. 

 

Endelig vil vi arbejde med at sikre dokumentationen af de sundhedsfaglige indsatser. 

Målet er at leve op til Styrelsen for Patientsikkerheds 34 målepunkter. Der er nedsat 

en arbejdsgruppe, der skal påpege de nødvendige tiltag. Det kan for eksempel være 

udarbejdelse af instrukser. 

 

Magtanvendelser 
Handlinger på socialområdeniveau 

Socialtilsynet har ved flere tilsyn i specialområderne påpeget, at der er mulighed for – 

og brug for – forbedringer omkring arbejdet med magtanvendelser. Psykiatri og Social 

nedsætter derfor en arbejdsgruppe, der skal komme med anbefalinger til handlinger 

senest den 1. marts 2018. 

 

Forslag til handlinger er etablering af netværk for magtanvendelseskoordinatorer, 

udarbejdelse af koncept for gennemførelse af surveys samt bedre og mere effektive 

data. 

 

Handlinger i Specialområde Hjerneskade 

Socialtilsynet har henstillet til, at vi i Specialområde Hjerneskade har magtanvendelser 

som et opmærksomhedspunkt. Tilbagemeldingen fra Socialtilsynet vil sammen med 

input fra den tværgående nedsatte arbejdsgruppe være udgangspunktet for arbejdet 

med magtanvendelser. 
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Specialområde Hjerneskade vil arbejde med magtanvendelser før, under og efter de 

finder sted. Vi ønsker via kompetenceudvikling at øge medarbejdernes viden om og 

refleksioner over magtanvendelser. Denne viden skal omfatte betingelserne, 

målgruppen og intentionen bag lovgivningen om magtanvendelser. 

 

Øget fokus på neuropædagogiske strategier skal være med til at nedsætte antallet af 

magtanvendelser. Dette skal suppleres med undervisning i konfliktnedtrapning (low 

arousal). 

 

Vi vil opnå en højere kvalitet i indberetningerne i forbindelse med magtanvendelser. 

Magtanvendelserne skal være tydelige, konkrete og fyldestgørende. På samme måde 

ønsker vi en bedre kvalitet i analysen af magtanvendelser. Det skal ske via 

undervisning samt et tæt samarbejde mellem ledelsen og relevante faglige 

medarbejdere, hvor tiltag tager udgangspunkt i behovet i de enkelte afdelinger. 

 

Implementering af fagpilotuddannelser 
Handlinger på socialområdeniveau 

Psykiatri og Social ønsker, at alle specialområder udvikler en fagpilotuddannelse 

indenfor den fælles ramme, der er besluttet af styregruppen for strategisk rekruttering 

og kompetenceudvikling. 

 

Endvidere vil der blive afholdt et statusseminar for at understøtte udvikling og 

implementering af fagpilotuddannelserne. 

 

Handlinger i Specialområde Hjerneskade 

Specialområde Hjerneskade har i 2017 gennemført trinopdelt uddannelse i 

neuropædagogik. Vi ønsker at videreudvikle vores neuropædagogiske uddannelse 

(fagpilot) fra prototype til endelig uddannelsesmodel. 

 

Uddannelsen har fokus på neuropædagogiske strategier, og den er således med til at 

understøtte arbejdet med mange af de øvrige indsatsområder. 

 

Konkret ønsker vi i 2018 som minimum at afvikle trin 1 fire gange og trin 2 én gang. 

Behovet for at afvikle trin 3 vil blive vurderet senere. 

 

Det er målet, at alle ansatte skal have fagpilotuddannelsen. 

 

Kurserne vil blive udbudt til kommunale samarbejdspartnere og andre interesserede. 

 

Udmøntning af mål for forskning og udvikling 
Handlinger på socialområdeniveau 

Psykiatri og Social fastlagde i efteråret 2016 en række mål for arbejdet med forskning 

og udvikling på socialområdet. Alle specialområder skal opfylde målene i 2018. 

 

Målene handler kort fortalt om, at de enkelte specialområder til stadighed skal have to 

forsknings-/udviklingsprojekter i gang, der skal samarbejdes eksternt, deltages i en 

international konference, skrives om det på hjemmesiden, resultater skal publiceres og 

omtales eksternt, der skal søges eksterne midler, og arbejdet skal forankres 

organisatorisk. 

 

Handlinger i Specialområde Hjerneskade 

Specialområde Hjerneskade har allerede i dag opfyldt en lang række af målene, og det 

ønsker vi at fortsætte. Arbejdet er forankret i vores forskningsgruppe, der også 

udvikler på vores arbejde med forskning og udvikling. 
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Vi ønsker, at der er forsknings- og udviklingsprojekter på alle større matrikler. 

Samtidig ønsker vi, at der gennemføres flere prøvehandlinger i alle afdelinger. En 

konkret idé til et kommende forsknings-/udviklingsprojekt handler om vidensdeling og 

–opsamling. Dette skal være med til at understøtte den viden medarbejderne får på 

vores neuropædagogiske uddannelse (fagpilot). 

 

Misbrug 
Handlinger på socialområdeniveau 

Socialområdet i Region Midtjylland aftalte i 2017 fælles værdier vedr. misbrug: 

 Misbrug har en funktion hos mange borgere, og alle specialområder skal kunne 

rumme borgere med misbrug. En borgers misbrug kan ikke være begrundelse 

for ikke at indskrive en henvist borger. 

 Specialområdernes dialog med borgere med misbrug tager udgangspunkt i en 

åben og undersøgende tilgang til borgeren, og den funktion misbruget har for 

borgeren. Målet er at se det hele menneske og italesætte misbruget for at finde 

motivationsfaktorer for skadesreduktion og eventuelt misbrugsbehandling. 

 Specialområderne har den nødvendige viden om rusmidler og den sociale 

misbrugsbehandling i form af pædagogiske og psykologiske indsatser, som kan 

være målgruppe specifikke. 

 

Værdierne skal i 2018 udmøntes lokalt. 

 

Handlinger i Specialområde Hjerneskade 

Vi ønsker, at alle afdelinger beskriver, hvordan de i afdelingen forholder sig til 

borgernes misbrug af rusmidler. Dette skal fremgå af en husorden eller en 

velkomstfolder, der beskriver borgernes muligheder for støtte og behandling. 

  

Det er vigtigt, at arbejdet inddrager den fælles sociale retningslinje "Fysisk og mental 

sundhed og trivsel" med de lokale tilføjelser samt "Misbrug og hjerneskade – sådan gør 

vi", der er et bilag til Sikkerhedsplanen.  

 

Den største misbrugsrelaterede udfordring i Specialområde Hjerneskades afdelinger er 

rygning – herunder de gener røgen medfører for omgivelserne. Vi ønsker at 

gennemføre en afgrænset prøvehandling, hvor vi tilbyder borgere, der er motiverede, 

e-cigaretter for at se effekten for borgeren og omgivelserne. 

 

Styrket sammenhæng i indsatsen til børn, unge og voksne med 

svært selvskadende adfærd 
Både det specialiserede socialområde og behandlingspsykiatrien oplever at stå med en 

særlig udfordring i forhold til svært selvskadende borgere. Psykiatri og Social ønsker 

derfor, at igangsætte en række initiativer i relevante specialområder. 

 

I Specialområde Hjerneskade vurderer vi ikke, at vi har borgere med svært 

selvskadende adfærd. Indsatsområdet er derfor ikke relevant at beskrive med konkrete 

handlinger. 

 

Datadrevet ledelse 
Handlinger på socialområdeniveau 

Psykiatri og Social ønsker data, der understøtter beslutningsgrundlag, læring og dialog. 

Bedre og mere effektiv datagenerering skal blandt andet ske ved dataleverancer fra 

Sensum til Datawarehouse, udvikling af rapporter til dashboards samt implementering 

og anvendelse af resultatdokumentation. 
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Handlinger i Specialområde Hjerneskade 

I Specialområde Hjerneskade vil vi – indtil der findes en afløser på socialområdet – 

fortsat bruge vores eget dashboard i dialogen med afdelingslederne om økonomi, 

belægning, fravær etc. 

 

Vi vil fortsat have fokus på vedligeholdelse og udvikling i brugen af data, for eksempel 

i Sensum og ved at bruge ESDH. 

 

Vi imødeser arbejdet med resultatdokumentation i form af brugen af Indikatormodulet 

i Sensum, hvilket vil bedre vores mulighed for at arbejde med dokumentation af 

indsatsen hos borgeren.  

 

Markedsføring og branding 
Handlinger på socialområdeniveau 

Psykiatri og Social påpeger, at markedsføring og branding er afgørende for at 

synliggøre det regionale sociale område. Emnet bliver derfor temasat primo 2018, hvor 

det skal drøftes, hvilke handlinger der skal iværksættes. 

 

Handlinger i Specialområde Hjerneskade 

Specialområde Hjerneskade bruger aktivt hjemmeside, Facebook og LinkedIn til 

markedsføring og branding. Desuden er tiltag som Kommunetemadag, deltagelse på 

konferencer og lignende med til at understøtte vores profil udadtil. 

 

Specialområde Hjerneskade ønsker, at alle afdelinger bidrager aktivt ved at komme 

med de gode historier og bidrage til den positive eksponering. Afdelingerne skal tænke 

i målgrupper og budskab (herunder faglig profilering), og vi skal have en organisering 

af arbejdet, der understøtter dette. 

 

Vi ønsker at fortsætte, udbrede og få flere af de prøvehandlinger, der allerede finder 

sted i dag i forhold til Facebook, brugen af video, arbejdet med temaer m.m. Konkret 

ønsker vi at lave profilvideoer af alle matrikler og i sidste ende af hele specialområdet. 

 

Vi vil have fokus på at bruge større projekter – forskningsprojekter, byggeprojekter 

m.m. – aktivt i brandingen. 

 

Desuden afventer vi temaerne på tværs af socialområdet. 

 

Mål, delmål og dokumentation (lokalt indsatsområde) 
Input fra alle afdelinger viser, at der er behov for at arbejde med mål, delmål og 

dokumentation. Dette viser tilbagemeldingerne fra Socialtilsynet ligeledes. 
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Tilsynet anbefaler, at dokumentationsarbejdet kvalificeres med fælles og ensartede 

retningslinjer vedrørende den individuelle plan. 

 

Vi skal blive bedre til at kunne opstille mål, der er specifikke og målbare, ligesom vi 

skal kunne dokumentere i forhold til målene og delmålene. Der skal være fokus på at 

inddrage borgeren i arbejdet med mål og delmål. Målene skal laves i et samarbejde 

med borgeren, så borgerens ønsker og behov inddrages.  

 

Målet er, at Socialtilsynet ser en bedring i arbejdet med mål, delmål og 

dokumentation, når de kommer på tilsyn i 2018. Der er nedsat en arbejdsgruppe, der 

arbejder med emnet. 

 

Pårørendesamarbejde, herunder borger-/pårørenderåd (lokalt 

indsatsområde) 
Socialtilsynet beskæftiger sig meget med vores samarbejde med de pårørende. Input 

fra flere afdelinger viser desuden, at de pårørende anses som en ressource, men kun 

få steder er samarbejdet beskrevet og bredt ud på tværs af afdelingen. 

 

Alle afdelinger skal forholde sig til niveauet for deres pårørendesamarbejde, herunder 

arbejdet med borger-/pårørenderåd. Nødvendige tiltag kan være en beskrivelse af 

formål og indhold i samarbejdet, nedsættelse af borger- og/eller pårørenderåd m.m. 

 

Der er nedsat en arbejdsgruppe, der skal vurdere muligheden for at lave en 

pårørendepolitik for specialområdet. Arbejdsgruppen er forankret i 

afdelingsledergruppen. Det er vigtigt, at vi har for øje, at et godt samarbejde handler 

om gode relationer og kultur, fremfor om vi har en pårørendepolitik eller ej. 

 

Effekten af tiltaget skal ses ud fra de pårørendes tilbagemeldinger. 

 

Rekruttering (lokalt indsatsområde) 
For at vi kan løse vores opgaver på et højt fagligt niveau, er det vigtigt, at vi 

rekrutterer medarbejdere med den rette profil og de rette kompetencer. 

 

Ud over at vi kompetenceudvikler via neuropædagogisk uddannelse til nuværende 

medarbejdere, er en effektiv rekruttering med til at sikre, at vi til stadighed har de 

rette kompetencer blandt medarbejderne. 

 

En rekrutteringsstrategi, der virker, er således en væsentlig forudsætning for at 

Specialområde Hjerneskade kan tiltrække og fastholde medarbejdere fremover. 

 

Arbejdet forankres i en tværgående arbejdsgruppe, der skal komme med udspil til 

strategi og initiativer. 
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7 ~ Handlinger 2018 
 

Ovenfor er nævnt en række påtænkte handlinger inden for de enkelte indsatsområder 

– både på socialområdeniveau og lokalt i Specialområde Hjerneskade. 

 

Nogle handlinger er meget konkrete, mens andre skal beskrives yderligere for at kunne 

gennemføres. 

 

Nedenstående figur giver et overblik med eksempler på de typer af handlinger, der pt. 

vurderes at komme i spil i arbejdet med indsatsområderne. 

  

 

 
 

 

Figuren viser, hvor forskelligartede handlingerne kan være, og hvor mange muligheder 

vi har for at arbejde med – og påvirke – indsatsområderne. Figuren er tænkt som 

inspiration til den videre proces med de konkrete handlinger. 
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8 ~ Den videre proces med årsplanen 
 

Indsatsområderne er nu valgt, og vi har en god idé om, hvilke handlinger vi vil 

iværksætte. 

 

Det bliver fra nu af en løbende proces at få konkretiseret handlingerne efter SMART-

princippet, og at få iværksat og ikke mindst evalueret dem. Det gælder både 

handlinger på tværs af Specialområde Hjerneskade og i de enkelte afdelinger. 

 

Målbilledet og årsplanen for socialområdet dækker ét år. Vi har imidlertid indsamlet en 

stor mængde data fra alle afdelinger, og der er rigtig mange gode input, som vi kan og 

bør arbejde med i en længere periode. 

 

I Specialområde Hjerneskade har vi derfor besluttet, at vores målbillede er to-årigt. 

Årsplanen gælder imidlertid kun for 2018, så mod slutningen af året vil vi gøre status, 

og lave en opdatering med en årsplan for 2019. 

 

Specialområde Hjerneskades årsplan for 2019 vil indarbejde de nye fælles 

indsatsområder fra socialområdets årsplan for 2019 samt eventuelt nye lokale 

indsatsområder, som vi vurderer, at vi skal arbejde med i Specialområde Hjerneskade. 

 

 

SOH's Målbillede 
2018-2019 - med 

Årsplan 2018 

Handlinger 
2018 

Status Årsplan         
2018 med input           

fra socialområdets     
Årsplan 2019 

SOH's     
Årsplan 2019 

Note: 

SOH: Specialområde Hjerneskade 
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