
Selvstyrende (faste) teams
Pakker (væk fra minut-tyrani)
Opgaver før faglighed/borgeren før §
Borgerinddragelse + pårørende

Projekt med selvkørende teams
Vis deltager i tværfaglige koordineringsmøder
HTSH (hjælp til selvhjælp) så borger (får) bliver
selvhjælpen §83A
Hospitalssenge og øget krav til kommuner

Selvstyrende teams
Egen organisering
Borgerkonferencer
Borger i centrum
Synlig i hjemmeplejen (myndighed)
Kortere arbejdsgange

Selvstyrende teams
Fysisk placering af plejegrupperne
”Ringsted modellen”

Mere ansvar ud i drift
Øget samarbejde på tværs

Hvilke af forandringens vinde fra
eftermiddagens oplæg kan I genkende
fra jeres kommune og arbejdspraksis?



Pakkeforløb frem for minutvis
Opgør med § kultur
Tværfagligt samarbejde i fokus
Kæmpe ønske om oprør mod BUM (vi er
undersøgende)

Selvstyrende teams (er i gang)
Mere fokus på tværfaglighed i teams

Vores kommune afprøver faste teams – vi er
dog ikke videre informeret

Bekymring for at blive ”delt ud”
I lokale teams
Faglig sparring?
Ensrette serviceniveau
Mange andre opgaver i myndighed en §83

Samstyrende teams
Myndighedsrollen i forandring

Vi har planer om overgang til pakker
Mere samarbejde med udfører
Plejen arbejder i små teams



Bekymring:
Evt. flere love
KL og fællessprog
At myndighed ”udvandes”

Kan vi lægge vurderingerne over på plejen – vil der
være tilstrækkelig kvalitet, ressourcer og viden?
Bliver BUM udfaset?

Bedre borgerforløb med myndighed og udfører
tættere på hinanden, (og på borgerne)
Relevant dokumentation
Ny myndighedsrolle

Vil der forset være behov for visitatorer – og i hvilket
omfang?
Dejligt med mere samarbejde med andre faggrupper
Håb om at borger er herre i eget liv
Uens fordeling af omfang af hjælp?
Hvem sikre/hvordan bevarer man en faglig og konkret
og individuel vurdering af behov for hjælp?
Fælles sprog ml. teams/hjemmepleje
Mister faglige sparringsmuligheder
Retssikkerhed, ensartet visitering

Hvilke bekymringer og håb vækker
eftermiddagens oplæg i dig?



Nærledelse
”Følelsen af tilhold/team”
Fokus på visitators kerneopgave
Rigtig god/empatisk pårørende medinddragelse 

Håb: At der stadig er behov for myndighed i fremtiden
Bekymring: Skaber de her forandringer flere hænder?

Bekymring for forskelsbehandling/at relation påvirker
hvor meget/lidt hjælp borger får
At politiske beslutninger bliver taget uden at kende
konsekvensen

Bekymring for at forandringerne påvirker myndigheds
faglige (og sociale) kompetencer, hvis vi bliver delt og
sat i HJP gruppen
Bliver vi for ”brede” kan det være svært at yde alle
borgerne lighed for lov 

Bekymring for de manglende hænder i plejen
Bekymring for hvordan erfaringer i mindre kommuner,
kan overføres/bruges i KBH?
Håb for øget kvalitet ved øget samarbejde
Bekymring for visitator mangler sparring med
kollegaer når man sidder i hjemmeplejen/ i teams
Håb: at lovgivningen følger med



Bekymring: Serviceniveauet sættes fri?
Løber det løbsk?
Større forståelse + mindre
Tovtrækkeri
Lighed for borgere

Bekymring: Forskelsbehandling ift. lighed for loven
Håb: Borgerinddragelse 

Frygt for tab af faglighed og uens serviceniveau
Bekymring for om andre visitation sorg bliver glemt
Bekymring for forskelsbehandling og manglende
retssikkerhed for borgeren, hvis alt lægges ud til
driften
Manglende neutralitet

Håb om at se borger frem for paragraffer
Håb i forhold til politisk bevågenhed på vores
området
Håb om at rengøring ikke skal bevilges
Visitator får frigivet tid til kerneopgaver, i stedet for
op/ned justering af tid, dokumentation.



Omstillingsparat
Klar til at ens rolle forandre sig

På med ja-hatten
Insisterer på, at ledelsen sikre tid og rum til inddragelse i
processen
Spiller alle vores kreative ideer ind
Stiller krav til ledelsen om, at myndighed italesættes
positivt

Vi tager ja-hatten på
Kende dagsordenen – spørg hvorfor?
Vidensdeling kommer imellem

Omstillingsparathed
Gøre hinanden gode
Holde fast i kerneopgaven
Have borgeren i centrum ”værdifuld hverdag”

Være modige og skabe vores egne forandringer
allerede nu

Omstillingsparat
Fastholde fagligheden

Hvilke tre ting kan du gøre for at
blive klar til fremtidens myndighed?



Gå positiv ind i det
Bruge vores faglighed
Information/tydelighed i ledelsen ved omstilling

Grundig oplæring begge veje åbenhed for afprøvning
Tænke pårørende mere ind i processen som
ressource
Være mere modige

Tættere og mere ligeværdigt samarbejde med
udfører
Bedre borger og pårørende inddragelse
Øget fokus på fælles afgørelser med
samarbejdspartner

Tager ja-hatten på
Skabe tillid/relationer
Være med til at øge fagligheden hos vores
samarbejdspartnere
Bedre faglige borgerforløb

Ja-hat i forhold til forandringer
Tillid til andres faglige vurderinger
Tålmodighed i forhold til en lang proces




