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Forord 

 

Velkommen til læsning af den første udviklingsplan i Center for Forebyggelse og 

Rehabilitering. Centret kom fra start den 1. september 2020 efter et 

længerevarende forudgående arbejde med etablering af en enhedsforvaltning, 

Borgernes MSB, som har fokus på enkle forløb, effektive indsatser og løsninger, 

der hænger sammen. Vi udgør en del af driftsområdet Job, Udsatte og 

Socialpsykiatri.  

 

Center for Forebyggelse og Rehabilitering afspejler meget godt tankerne om en 

enhedsforvaltning, idet vi både rummer en række sociale og beskæftigelsesrettede 

indsatser. Det er et spændende afsæt både fagligt og organisatorisk med behov for 

at lære hinanden og hinandens opgaver at kende, at finde en fælles retning for 

centret og at udvikle på indsatserne til gavn for de målgrupper, vi arbejder med.  

 

I det følgende beskrives centrets overordnede mål, vores proces frem til nu og de 

udviklingsplaner og tiltag der er i støbeskeen for den kommende periode 2021-

2022 på centerniveau og afdelingsvis.   

 

God læselyst 

 

Ida Balling Sørensen 

Centerchef 
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Hvem er vi – og hvor er vi lige nu?  

 

I Center for Forebyggelse og Rehabilitering (CFR) er vi ca. 160 medarbejdere organiseret 

i otte afdelinger:  

 

• Åben Fleksibel Rådgivning - Sønder Allé 

• Psykiatriens Hus 

• Rehabiliteringsforløb 

• Værkstedet  

• Kultur- og kontaktsted Kragelund 

• Ressourceforløb – opdelt i afdeling I og II 

• Sekretariatet 

 

Derudover har vi en lille stab bestående af to udviklingskonsulenter, der refererer til 

centerchefen. Vi har hovedaktiviteter på seks matrikler samt et mindre antal 

medarbejdere på yderligere fire adresser og er sammensat af indsatser fra fem tidligere 

centre: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se endvidere de to vedlagte bilag: CFR organisationsdiagram og faktaark om de enkelte afdelinger. 



 

 

3 

 

Vi repræsenterer både sociale og beskæftigelsesrettede indsatser og udgør således en 

stor mangfoldighed med en lang række kompetencer, vi sammen skal bringe i spil 

fremadrettet.  

 

Status på etableringsprocessen 

Coronarestriktionerne har desværre betydet, at vi ikke som ønsket har haft mulighed 

for at samle hele centret med henblik på at præsentere os for hinanden og hinandens 

opgaver i en ansigt-til-ansigt-version. I stedet har afdelingerne hen over vinteren 2020 – 

2021 udarbejdet virtuelle præsentationer, som er sendt rundt i hele centret, så alle har 

fået en mulighed for at få et første indtryk af, hvad der arbejdes med i de andre 

afdelinger. Planen er fortsat, når det bliver muligt, at arrangere en fælles temadag for 

hele centret, hvor fokus vil være at lære hinanden og de forskellige opgaver og 

indsatser bedre at kende samt at få identificeret eventuelle nye samarbejdsflader til 

gavn for borgerne. 

 

Ledergruppen har fra efteråret 2020 arbejdet med etablering af en fælles platform og 

kurs i centret for efterfølgende at kunne arbejde med det på afdelingsniveau. Der har 

været afholdt et seminar over to dage og flere tematiserede ledermøder med 

udfoldelse af begreberne forebyggelse og rehabilitering og med formuleringer af fælles 

vision, mission og kerneopgave. Ledergruppens oplæg er præsenteret på det første 

MED møde i februar 2021 med henblik på kommentarer inden endelige formuleringer.  

Derudover har vi i ledergruppen planlagt en proces for udvikling af et fælles 

ledelsesgrundlag og et kompetenceudviklingsforløb med udgangspunkt i Professionel 

Respons med ekstern konsulentbistand.  

 

Vi har desværre måttet afvente forhandlinger om MED-repræsentation, og derfor blev 

det først muligt at afholde vores første møde i februar måned. Der har inden da været 

afholdt et møde i et midlertidigt Dialogforum, som dog ikke har haft det mandat, et 

MED-forum har. 

 

Til gengæld har vi siden november haft en fungerende arbejdsmiljøorganisation med 

etablering af et arbejdsmiljøudvalg bestående af centrets otte arbejdsmiljøgrupper. 

Næste skridt er at få igangsat det nødvendige tætte samarbejde mellem AMU og MED, 

og der er derfor indkaldt til fællesmøde i august 2021 for at afstemme model for 

kommunikation, dialog og indflydelse ud i centrets yderste led. 



 

 

4 

 

Hvad vil vi? 

Overordnede mål og egne prioriteringer  

Vi tager i centret afsæt i de pejlemærker, der er i magistratsafdelingen, først og 

fremmest de fem grundsten i Borgernes MSB: at koordinere for borgerne, at skabe 

sammenhæng for borgerne, at understøtte det gode liv for borgerne, at samarbejde om 

og med borgerne og at skabe resultater (gennem ledelse). Tilsvarende tages der i vores 

driftsområde Job, Udsatte og Socialpsykiatri (JUS) afsæt i fire hjørnesten: Recovery og 

mestring af eget liv; Job som en virkningsfuld social indsats; Forebyggelse og 

rettidighed; Samarbejde og koblingskompetencer.  

 

Fra etableringen af den nye organisering i JUS er Center for Forebyggelse og 

Rehabiliterings overordnede opgave rettidigt at hjælpe borgerne, så de hurtigst muligt 

og i størst mulig grad bliver selvhjulpne. Det sker ved at bringe borgerne tættere på 

beskæftigelse, tættere på en stabil hverdag eller på anden vis tættere på at mestre eget 

liv. Derudover har vi fået nedenstående mål som rettesnor for arbejdet: 

 

• Færre borgere på offentlig forsørgelse 

• Et tæt og stærkt samarbejde med Rehabiliteringsteamet  

• Antallet af borgere med psykisk sygdom, som er i job, uddannelse eller på vej 

dertil i form af beskæftigelses- eller uddannelsesrettet aktivitet skal stige 

• Borgerne skal understøttes i at mestre eget liv, og over tid skal færre borgere 

have behov for en mere indgribende indsats efter Serviceloven – som f.eks. 

bostøtte efter SEL § 85 og 107. Antallet af forløb via § 85 skal i første omgang 

flade ud og over en periode på tre år falde 

• Et stærkt og bindende samarbejde mellem især Psykiatriens Hus, Åben Fleksibel 

Rådgivning - Sønder Allé, Center for Botilbud og Center for Mestring 

 

I centrets egne prioriteringer tager vi udgangspunkt i ovenstående, dog suppleret med 

et fokus på dokumentation og flow i indsatserne. Centret arbejder således med fire 

overordnede prioriterede temaer: 

 

• Job som social indsats 

• Øget mestring af eget liv 

• Tæt og stærkt samarbejde med eksterne  

• Dokumentation/flow 
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Det kan synes som mange begreber at forholde sig til, men der er en klar rød tråd 

mellem de fokuspunkter og mål, der er formuleret på de forskellige organisatoriske 

niveauer, som danner et godt afsæt for det videre arbejde. Afdelingerne i vores center 

har forskellige kerneopgaver, og derfor vil udmøntningen af målene være forskellig – 

det vil de kommende afsnit i udviklingsplanen afspejle. 

 

I vores udviklingsarbejde forholder vi os ligeledes løbende til andre organisatoriske 

pejlemærker og udviklingsplaner, herunder den Sociale Bæredygtighedsplan og 

Beskæftigelsesplanen.  

 

Forebyggelse og Rehabilitering – en fælles forståelsesramme 

I CFR tilbyder vi forebyggende og rehabiliterende indsatser i form af fællesskaber og 

individuelle forløb. Et af de første spørgsmål, centrets nye ledergruppe stillede sig selv, 

var, om de egentlig forstod og definerede begreberne forebyggelse og rehabilitering på 

samme måde. Med et center sammensat af indsatser fra henholdsvis det sociale og det 

beskæftigelsesrettede område viste det sig da også, at der var en bred fortolkning, og 

der blev derfor igangsat en proces i form af tematiserede ledermøder med fokus på 

udfoldelse af begreberne. 

 

Med udgangspunkt i teoretiske referencer, oplæg og drøftelser er ledergruppen nået 

frem til en fælles forståelsesramme for og tilgang til begreberne forebyggelse og 

rehabilitering. Der er opmærksomhed på, at omsætningen af den fælles forståelse kan 

være forskellig, idet de respektive indsatser varierer med hensyn til lovgivning, fagligt 

værdigrundlag etc. Centrets bredde betyder også, at indsatserne møder borgeren på 

forskellige stadier/niveauer i henholdsvis forebyggelses og -rehabiliteringsprocessen.  

 

Forebyggelse 

Teoretisk udgangspunkt 

En tidlig indsats kan defineres som en social indsats, hvor det primære sigte med 

indsatsen er forebyggelse. I forlængelse heraf defineres forebyggelse som: et resultat, 

hvor sociale problemer er forhindret i at opstå eller udvikle sig (Socialebegreber.dk, 

2015). Målet med forebyggende indsatser er således at hindre sociale problemer i at 

opstå eller udvikle sig, og kan inddeles i tre niveauer:  
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• Primær forebyggelse kan defineres som en indsats, der skal forhindre et problem 

i et opstå. Denne indsats skal foregå så tidligt som overhovedet muligt, så man 

kan nå at forhindre, at potentielle problemstillinger opstår eller udvikler sig. 

Indsatsen er relativt kort.  

• Sekundær forebyggelse har til opgave at opspore og begrænse et problem 

hurtigt og tidligt. Målgruppen er borgere, der allerede er forbundet med en 

række risikofaktorer.  

• Tertiær forebyggelse har til opgave at hindre tilbagefald, udvikling eller 

forværring af et problem. Tertiær forebyggelse er målrettet borgere, som 

allerede har erfaring med en række problemstillinger, og begrebet ligger tæt op 

ad rehabilitering, idet den tertiære forebyggelse ofte sker over længere tid. I 

tertiær forebyggelse er der en høj grad af tværsektoriel forebyggelse – som 

kræver, at forebyggelsen bliver udført af flere aktører – altså en fælles indsats fra 

flere aktører (fra Vidensportalen på det sociale område).  

 

Udfoldelse 

• På det sociale område er grænserne mellem den primære, sekundære og 

tertiære forebyggelse i praksis ofte meget flydende, dog læner vi os i CFR 

hovedsagelig op ad det tertiære niveau: at hindre tilbagefald, udvikling eller 

forværring af et problem – idet vores målgrupper oftest allerede er udfordrede 

og har erfaring med en række problemstillinger. Vi kan i § 82 indsatserne efter 

Serviceloven møde borgere, der ikke tidligere har været socialt udfordrede (f.eks. 

studerende), og her er der således også tale om primær og sekundær 

forebyggelse.  

• Forebyggelse og rehabilitering er uløseligt sammenbundne begreber, idet 

forebyggende indsatser ofte er delelementer i en tværgående rehabiliterende 

indsats/proces.  

• Forebyggende indsatser iværksættes i samarbejde med borgeren, og 

udgangspunktet er selvhjælp, egenomsorg og empowerment.  

• Samarbejde og koordinering - dels på tværs af centret og dels i forhold til 

eksterne aktører - er en vigtig og afgørende del af centrets arbejde med 

forebyggelse. 

• En forebyggende indsats kan tilrettelægges som en individuel proces eller tage 

udgangspunkt i fællesskabet/det fælles tredje. 
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Rehabilitering 

 

Teoretisk udgangspunkt 

Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem borger, 

pårørende og fagfolk. Formålet er, at borgeren, som har eller er i risiko for at få 

betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår et 

selvstændigt og meningsfuldt liv. Rehabilitering baseres på borgerens hele livssituation 

og beslutninger og består af en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret 

indsats (jævnfør Hvidbogen 2004). 

 

Udfoldelse 

• Det er afgørende, at fagperson og borger er enige om, hvilke rehabiliterende 

indsatser der igangsættes/hvad man vil prøve af. 

• Alle afdelinger kan og skal have fokus på tidsperspektivet i indsatserne – hvornår 

og hvorfor er der brug for en kortere eller længere indsats.  

• For at sikre en koordineret og sammenhængende rehabiliteringsindsats på tværs 

af centret og i forhold til eksterne aktører/samarbejdspartnere, er et 

tilbagevendende vigtigt fokus at opnå kendskab til hinanden og hinandens 

indsatser. 

 

Vision, mission og kerneopgave  

Fra JUS’s side blev der som nævnt i forbindelse med etableringen af centret formuleret 

nogle overordnede mål og forventninger og en overordnet opgave, der lyder på: 

rettidigt at hjælpe borgerne, så de hurtigst muligt og i størst mulig grad bliver 

selvhjulpne. Det sker ved at bringe borgerne tættere på beskæftigelse, tættere på en 

stabil hverdag eller på anden vis tættere på at mestre eget liv. Centrets tilbud (med 

undtagelse af Ressourceforløb) skal være lettilgængelige og rettidige, så mere 

indgribende indsatser kan forebygges. Med afsæt i dette og centerchefens prioriterede 

temaer har ledergruppen arbejdet med at formulere en fælles vision, mission og 

kerneopgave for centret. Ledergruppens oplæg blev præsenteret på det første MED 

møde i februar 2021 med henblik på kommentarer inden endelige formuleringer, og der 

har ligeledes været tilbagemeldinger fra medarbejdergrupper i nogle afdelinger. Målet 

har været at finde frem til nogle overordnede formuleringer, der dækker bredt og 

samtidig er genkendelige for alle afdelinger i centret, så de kan tage afsæt i disse i 

forbindelse med arbejdet med de lokale udviklingsprocesser. I arbejdet med 
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formuleringen af vision, mission og kerneopgave har der været fokus på nøgleord som 

recovery, beskæftigelse, selvforsørgelse og den aktive borger.  

 

Vision 

Aarhus – en god by for alle 

 

Med afsæt i en recovery-orienteret tilgang understøttes sårbare borgere i at blive 

selvhjulpne og selvforsørgende. Viften af tilbud til borgerne skal være lettilgængelig, 

smidig og effektfuld og skal udvikles i samarbejde med relevante aktører. 

 

Mission 

Borgeren i centrum - den aktive borger 

 

Alle borgere kan med den rette forebyggende og rehabiliterende indsats komme tættere 

på en hverdag med større trivsel og livskvalitet. Tættere på mestring af eget liv, på 

beskæftigelse, uddannelse og meningsfulde fællesskaber.  

 

 

Kerneopgave 

 

 

 

 

 

 

 

  

Centrets kerneopgave er at tilbyde forebyggende og rehabiliterende indsatser, 

der understøtter borgerens udvikling af handlekompetencer og mestring af 

eget liv. I samarbejde med borgeren koordinerer vi indsatsen med relevante 

aktører for at fremme borgerens muligheder for at deltage i beskæftigelse, 

uddannelse og meningsfulde fællesskaber.  
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Centrale samarbejdsflader og relationer 

Den brede sammensætning af indsatser betyder, at centret har en stor vifte af 

samarbejdspartnere og interessenter. På centerniveau har vi bl.a. de jobrettede 

indsatser, samarbejdet med regionen (herunder rammeaftalen i Psykiatriens Hus), 

samarbejde med myndighedsafdelinger og Center for Mestring bare for at nævne nogle. 

Derudover har vi i centret et særligt mandat i forhold til samarbejde med frivillig-

området og civilsamfundet, idet tilbuddet Åben Fleksibel Rådgivning - Sønder Allé, er 

skabt og drives i et samarbejde mellem driftsområderne Job, Udsatte og Socialpsykiatri, 

Voksne, Job og Handicap og Unge, Job og Uddannelse.  

Med udgangspunkt i sidste del af centrets kerneopgave illustrerer figuren nogle af de 

primære samarbejdsflader og relationer, der kan indgå, når vi i samarbejde med 

borgeren koordinerer indsatsen med relevante aktører.  

  



 

 

10 

 

Hvordan vil vi arbejde med målene de kommende 

år? 

I dette afsnit, der omhandler centrets og de enkelte afdelingers bud på, hvordan der vil 

blive arbejdet med målene i de kommende år, har vi valgt en lidt utraditionel form. 

Omorganiseringen og således etableringen af det nye center er fortsat i proces, og 

derfor er de enkelte afdelinger på nuværende tidspunkt i gang med, men endnu ikke 

klar til at fremlægge, endelige bud på de lokale udviklingsplaner. Nogle afdelinger er 

nyetablerede og er i gang med at definere sig selv og deres kerneopgave, og andre 

mere veletablerede afdelinger arbejder med at gentænke udgangspunktet for deres 

kerneopgave ind i det nye MSB og det nye JUS. Derfor har vi valgt at lade 

afdelingslederne (med undtagelse af sekretariatslederen) fortælle om deres 

udviklingsplaner, deres tanker og ideer omkring metoder, tilgange og samarbejdsflader 

via en samtale med centerchefen. Der er valgt en semi-struktureret interviewform for 

at opnå en ensartethed i form og indhold. Centerchefen har formidlet sine ideer og 

tanker via en samtale med en af centrets udviklingskonsulenter. På denne måde er det 

ledergruppens stemmer, der via tekst og citater er gengivet og kan danne grundlag for 

det videre udviklingsarbejde, der i løbet af 2021-2022 i samarbejde med medarbejderne 

kommer til at foregå i afdelingerne og på centerplan.  

 

Arbejdet med centrets overordnede mål  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gentænkning af det tværfaglige samarbejde 

 

Som det eneste center i JUS er CFR sammensat af indsatser fra både det sociale og fra 

det beskæftigelsesrettede område, og centret afspejler således i praksis ideen om en 

enhedsforvaltning. Begge områder har nogle forcer, de tager med sig ind i centret. Fra 

Noget af det, jeg er meget opmærksom på, er, at der bliver tale om en reel forandring. Hvis 

man ser på hjørnestenene – Job som virkningsfuld social indsats, mestring, samarbejde og 

koblingskompetencer, forebyggelse og rettidighed – så tror jeg ikke, at nogen vil sige, at det 

gør vi ikke i forvejen. Det, jeg er optaget af, er, at vi får skabt nogle reelle forandringer og får 

udviklet på og gentænkt det, vi gør.  

 

Citat: centerchef Ida Balling Sørensen 

beskæftigelse, uddannelse og meningsfulde fællesskaber.  
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det sociale område har man et stærkt fokus på borgersamarbejdet og recovery-

tilgangen – hvor beskæftigelsesindsatserne har en målrettethed og et stærkt fokus på 

dokumentation, og den synergieffekt, der er i at samtænke de to tilgange, præger 

derfor det nye center. I arbejdet med opbygningen og udviklingen af centret udfordres 

ledere og medarbejdere således hele tiden på eventuelle for-forståelser af, hvordan 

man hver især ser og arbejder med henholdsvis det sociale og det beskæftigelses-

rettede. Den dialog, der opstår i leder- og medarbejdergrupperne, er ifølge 

centerchefen meget værdifuld, idet der løbende inviteres til en åbning for en anden 

måde at tænke faglige indsatser på. Det at samarbejde på tværs af det sociale og 

beskæftigelsesrettede felt er som sådan ikke noget nyt, eksempelvis har man i flere 

sociale indsatser allerede et tæt samarbejde med beskæftigelsesindsatserne. Det nye 

og interessante er at have et skærpet fokus på afsættet for samarbejdet, den konkrete 

omsætning og således en gentænkning og udvikling af det, man tidligere har gjort.  

 

Samarbejde og koblingskompetencer - med borgeren i centrum 

 

Omdrejningspunktet for en stor del af udviklingsarbejdet i centret vil netop handle om 

det tværfaglige samarbejde, både internt og med eksterne aktører – med en 

opmærksomhed på, hvordan borgeren bliver tænkt ind i det, der hedder samarbejde og 

koblingskompetencer. Det er borgerens forløb, der er i fokus, og i afsættet for 

håndteringen af kerneopgaven må der derfor altid være en opmærksomhed på, om 

borgeren har parallelindsatser andre steder. Det handler om at identificere disse og 

dermed skabe sammenhæng i indsatsen for og med borgeren med henblik på at 

fremme dennes trivsel og livskvalitet, og således muligheder for at deltage i 

beskæftigelse, uddannelse og meningsfulde fællesskaber.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvis vi skal få delindsatserne til at spille sammen, så skal vi være offensive 

samarbejdspartnere. Vi vil alle sige, at vi jo samarbejder i forvejen, men noget af det, vi 

skal udvikle på, er, at vi skal gøre det endnu mere – vi skal være meget mere konkrete i, 

hvordan er det så, vi gør det? En værktøjskasse, en aftale, nogle retningslinjer, fordi det 

bliver for diffust, hvis vi bare siger, at vi vil samarbejde mere – det er ikke kvalificeret nok. 

Hvornår er det, vi gør det – og hvordan? Og det vil give et nyt blik på løsningen af de 

faglige opgaver, fordi man ved, at de skal spille sammen med andre indsatser andre 

steder.  

 
Citat: centerchef Ida Balling Sørensen  
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Dokumentation og flow 

 

Centrets opmærksomhed på dokumentation og flow hænger ligeledes sammen med 

det overordnede fokus på at skabe en sammenhængende og koordineret indsats i 

borgerens forløb. Det handler her om at sikre, at den viden, vi har, som kan hjælpe 

borgeren videre, bliver formidlet videre til den rette indsats. Det er dog vigtigt, at 

dokumentationsredskaber udvikles i en form, der giver mening for borgeren såvel som 

samarbejdspartneren og for udføreren af indsatsen. En fordel ved at dokumentere er 

dels, at man bliver mere skarp på metodevalg og det, man gør – og derudover bidrager 

man til et mere effektivt forløb for borgeren forstået på den måde, at borgeren kan 

dokumentere de erfaringer, der er gjort i forbindelse med en eller flere aktiviteter og 

ikke risikerer at få forlænget sin sag i systemet grundet manglende dokumentation af 

indsatsen. Dokumentation og flow handler således ikke kun om faglighed og 

tidsperspektiv, men i høj grad også om respekt for borgerens liv og fokus på at få det 

bedst mulige med sig fra indsatserne.  

 

En skærpet faglig og metodisk profil 

 

I de kommende år vil der være fokus på at udvikle centrets forebyggende og 

rehabiliterende indsatser, så de fremstår med en klar og tydelig profil. Dels i forhold til 

egne kerneopgaver, og dels som samarbejdspartnere ind i en koordineret 

sammenhængende indsats, der iværksættes for og sammen med borgeren og de 

relevante aktører, der måtte være. Udviklingsarbejdet vil bl.a. tage form som 

prøvehandlinger, idet medarbejderne her får mulighed for at afprøve konkrete 

samarbejdsrelationer og deler viden og metodiske tilgange i praksis – men også i form 

af samarbejdsfora, arbejdsgrupper på tværs – med fokus på metodeudvikling og 

erfaringsudveksling, bl.a. i brugen og udbredelsen af Åben Dialog.  

 

Mål og udviklingsplaner i de enkelte afdelinger 

Kultur- og kontaktsted Kragelund 

 

 

 

 

 

Empowerment, mestring og samskabelse er genkendeligt for os, det er noget, vi altid har 

haft fokus på og gerne vil arbejde videre med. 

 
Citat: afdelingsleder Kultur- og kontaktsted Kragelund 
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Hvad er man i afdelingen mest optaget af i forhold til de pejlemærker og mål, der 

arbejdes med på centerniveau? 

 

Med fællesskabet som omdrejningspunkt og med udgangspunkt i en recovery-

orienteret tilgang, herunder empowerment og anerkendende metoder, arbejdes der på 

Kultur- og kontaktsted Kragelund med udvikling af borgernes personlige og sociale 

kompetencer. I forhold til CFR´s overordnede pejlemærker og mål – vision, mission og 

kerneopgave, er det ifølge afdelingsleder Hanne Weckesser særligt fokusområderne 

mestring, empowerment og samskabelse, der er genkendelige for kontaktstedet. På 

Kragelund er empowerment og det fælles tredje netop redskabet, der hele tiden bruges 

– ind i den fælles kontekst. Derfor er det overordnede mål om at støtte borgerne i at 

kunne mestre eget liv i høj grad noget, Kragelund har erfaring med og gerne vil udvikle 

og samarbejde omkring. Kragelunds målgruppe er bred og rummer tilbud til borgere i 

alle aldre – fra de helt unge til pensionister. 

 

 

 

 

 

Hvilke indsatser har man i afdelingen planer om at udvikle for at understøtte de mål, 

der er sat? Er der i den forbindelse ideer til samarbejder på tværs af afdelinger eller 

med andre aktører?  

 

Det job og uddannelsesrettede perspektiv er et område, man i afdelingen vil i gang med 

at udvikle og sætte fokus på. Konkret er der lavet en aftale med Ressourceforløb om 

igangsættelse af en prøvehandling. Her handler det dels om at understøtte hinandens 

indsatser - og samtidig at arbejde med udvikling af et koncept - et enkelt redskab til 

dokumentation af borgerens kompetencer, som jobkonsulenterne har brug for, når de 

sammen med borgeren søger at nå de beskæftigelsesrettede mål. Det kunne være i 

form af en logbog/et skema, evt. ført af borgeren selv. Dermed vil der også blive 

arbejdet med et af centrets andre overordnede mål, nemlig en højere grad af 

dokumentation med henblik på videreformidling af viden på tværs af indsatser.  

 

Via projektet Ophold i Naturen har Kragelund derudover etableret et samarbejde med 

medarbejdere fra Psykiatriens Hus. Der er ligeledes planer om et samarbejde med Åben 

Fleksibel Rådgivning - Sønder Allé.  

Vi motiverer til at komme videre, men vi har altid fokus på at give den enkelte ansvar for 

eget liv. 
 

Citat: afdelingsleder Kultur- og kontaktsted Kragelund 
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Når et mere normalt arbejdsliv går i gang igen, vil Kragelund også være meget optaget 

af at ny-etablere sig efter Corona. Der vil blive udviklet nye måder at strikke tilbuddene 

sammen på, blandt andet med udgangspunkt i periodens erfaring med medier, der kan 

være afsæt for en ny metodetilgang. Man kan eksempelvis fortsætte med at få kontakt 

til de borgere, der faktisk har fået stort udbytte af at arbejde online, idet de er for 

angste og sårbare til at komme ud af huset. For andre borgere mærker man, at det 

virtuelle ikke kan erstatte det personlige møde, og derfor vil nogle borgere være ekstra 

sårbare og svære at samle op, hvilket vil kræve en ekstra indsats efter Coronaperioden. 

 

Hvilke mål har afdelingen for 2021-2022? 

 

Man har på Kragelund flere udviklingsområder i støbeskeen for de kommende år. 

Udover prøvehandlingen med Ressourceforløb, der forventes at blive igangsat i 

efteråret 2021, vil der være øget fokus på udvikling af tilbud til den yngre målgruppe, 

der er på vej mod arbejde eller uddannelse. I forbindelse med Coronanedlukningen er 

der igangsat flere virtuelle initiativer. Blandt andet har Kragelund indkøbt VR udstyr, og 

der har været arbejdet med E-sport og virtuel kunst. Der vil i 2021 og 2022 være fokus 

på udvikling af, hvordan man via virtuelle aktiviteter kan træne hjernen, hvilket kan 

være en vej til styrkelse af kognitive kompetencer, så borgerne kan stå bedre rustet til 

uddannelse og job. Ikke kun de unge, men også Seniorgrupperne er i udvikling, og i 

2021 vil forløbene blive gentænkt i form af øget fokus på, at de ældre borgere i højere 

grad bliver motiveret til at gøre brug af dels Kragelunds forskellige tilbud, men også 

andre tilbud i civilsamfundet.  

 

Vi vil gerne samarbejde – det er vigtigt at finde ud af hvor og hvordan, vi kan understøtte 

hinandens indsatser. I samarbejdet med Ressourceforløb kan vi understøtte den sociale 

del, samtidig med, at der arbejdes med det lovgivningsmæssige i beskæftigelsesdelen. Vi 

kan være med til at oversætte og bringe noget forståelse ind. At kunne drikke en kop kaffe 

på Kragelund før man tager videre på arbejde/praktik, er for nogle borgere selve 

forudsætningen for, at det lykkes at komme afsted, og dermed at den 

beskæftigelsesrettede indsats lykkes. Dette giver genklang når man taler med 

Ressourceforløb om det, og på den måde bliver det meget praksisnært i forhold til den 

enkelte borger. 

 

Citat: afdelingsleder Kultur- og kontaktsted Kragelund 
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Projektet Ophold i Naturen vil også i 2021-2022 have øget fokus, og her er der 

potentiale for i stor udstrækning at etablere både interne og eksterne samarbejder på 

tværs af kommunale og frivillige aktører. Målet er, at psykisk sårbare borgere får 

redskaber til at træne opmærksomheden på naturens styrkende elementer, så stress og 

uro mindskes og opleve det fælles udelivs rehabiliterende effekt med henblik på at 

opnå større grad af livskvalitet og overskud til også at kunne indgå i andre fællesskaber, 

uddannelse eller job.  

 

 

Åben Fleksibel Rådgivning - Sønder Allé 

 

 

 

 

 

 

 

Hvad er man i afdelingen mest optaget af i forhold til de pejlemærker og mål, der 

arbejdes med på centerniveau? 

 

I Åben Fleksibel Rådgivning (ÅFR) i Sønder Allé kan borgere med psykiske udfordringer 

eller handicap komme direkte fra gaden og få rådgivning og hjælp til deres 

udfordringer. Indsatsen er udviklet som et samarbejde mellem tre driftsområder: 

Voksne, Job og Handicap; Unge, Job og Uddannelse og Job, Udsatte og Socialpsykiatri – 

med driften forankret i Center for Forebyggelse og Rehabilitering. Med afsæt i 

Servicelovens § 82 er opgaven at tilbyde lettilgængelige og kortere forebyggende 

indsatser, der støtter og hjælper borgeren videre med det overordnede mål, at mere 

omfattende og indgribende indsatser så vidt muligt kan undgås. Afdelingen startede op 

for godt et år siden og blev, som afdelingsleder Federico Poggianti udtrykker det, 

”kastet ud i driften” – og der var ikke tid til at spekulere over, hvad man skulle eller ikke 

skulle. Det blev en lidt omvendt proces med flere udfordringer og rigtig mange gode 

ideer og ønsker til rammer og indhold for tilbuddet. Det, der fylder rigtig meget nu, er 

derfor processen med at få defineret ÅFR som afdeling, det vil sige indsats, rammer, 

tilgang, faglig identitet - og samtidig forholde sig til, at man ikke selv kan definere det 

hele, men selvfølgelig må gøre det i samspil med flere forskellige interessenter. 

For os handler det om at undgå for mange omveje for borgeren. Åben Fleksibel Rådgivning 

har og skal have mange snitflader uden for centret – i forhold til hele magistratsafdelingen 

og videre end det- Frivillighedscentret, uddannelsesinstitutioner osv... 

 
Citat: afdelingsleder Åben Fleksibel Rådgivning – Sønder Allé 
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Indtil videre er ÅFR kommet frem til, at indsatsen kan differentieres i tre typer af 

opgaver: her og nu indsats (konkrete problemer, som kan afhjælpes/løses på stedet), 

rådgivningsopgaver (beslægtede med for eksempel borgerservice og råd- og 

vejledningsopgaver fra myndigheder), og tidlige og tidsbegrænsede socialpædagogiske 

støtteforløb. 

 

 

 

 

 

 

 

Hvilke indsatser har man i afdelingen planer om at udvikle for at understøtte de mål, 

der er sat på centerniveau?  

 

For en afdeling som ÅFR - Sønder Allé, hvor opgaverne er meget uforudsigelige med 

mange samarbejdspartnere og nogle lidt diffuse lovrammer at arbejde ud fra, er det 

ifølge Federico Poggianti nødvendigt, at medarbejderne har en klar og fælles identitet 

og opgaveforståelse at forholde sig til, når de sidder alene og møder den virkelighed, 

borgeren eller samarbejdspartneren lægger frem. Derfor er det meget vigtigt at få 

afstemt rammer og retning for indsatsen med centrets og driftsområdets forventninger 

til afdelingen. De opgaver, der kommer ind i huset, kan ofte være i en gråzone, og 

derfor er det vigtigt at få afklaret på hvilket grundlag, det kan og skal vurderes, hvilken 

indsats borgeren skal have, eller hvad der skal henvises til.  

 

 

 

 

 

 

 

Man kan sige, at det først er nu, set i lyset af omorganiseringen af JUS og 

ressourcetilførsel til afdelingen, at ÅFR har en egentlig platform at arbejde og 

igangsætte udviklingsinitiativer ud fra.   

 

Vi skal stå stærkere og være bevidste om, hvor vi står – for ellers kommer vi nemt ud af 

balance, når andre har holdninger til det, vi burde gøre. 

 
Citat: afdelingsleder Åben Fleksibel Rådgivning – Sønder Allé 

Når borgere kan henvende sig fra gaden, får vi hurtigt en opgave, der lugter af råd- og 

vejledning – uden at have den formelle kompetence. Så vi bliver nødt til at afstemme nogle 

snitflader, som passer ind i det set-up, vi er en del af. 

 

Citat: afdelingsleder Åben Fleksibel Rådgivning – Sønder Allé 
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Er der ideer til samarbejder på tværs af afdelinger eller med andre aktører?  

 

I samarbejdet med eksterne aktører er ÅFR involveret i to konkrete projekter. Dels 

Foreningsformidling, der er et samarbejde med Frivilligcentret med henblik på at åbne 

adgang til foreninger/fællesskaber for udsatte borgere. Derudover 

Samskabelsesprojektet, der er et samarbejde med Nordea, Husrum, Røde Kors m.fl. 

Internt er der bl.a.  et samarbejde i gang med Psykiatriens Hus, hvor tre af ÅFR´s 

medarbejdere tidligere har været tilknyttet, hvilket giver gode muligheder for en styrket 

sammenhængskraft mellem indsatserne.   

I samarbejde med Rehabiliteringsforløb overvejes en prøvehandling, hvor der via et 

tættere samarbejde med visitatorerne derfra kan afdækkes nye muligheder for samspil 

mellem afdelingerne – for eksempel i form af §82a gruppeforløb. I første omgang skal 

det dog ud fra de borgerhenvendelser, der er, defineres hvad der er brug for. Herefter 

kan der tages stilling til hvilke gruppeforløb, det kunne være hensigtsmæssigt at 

udvikle.    

I forhold til ressourceforløb – og de øvrige dele af beskæftigelsessystemet – ligger der 

på sigt også et udviklingspotentiale. Formidlingsmæssigt i første omgang over for 

jobkonsulenter, men også at afklare, hvordan §82b skal defineres i forhold til 

mentoropgaven.    

 

Hvilke mål har afdelingen for 2021-2022? 

 

I 2021 er det første på dagsordenen at få sammentømret personalegruppen med en 

fælles forståelse af opgaven, rammer, værdier og faglige metoder og at få dette afstemt 

med center- og driftschefer og snitflader i forhold til en række samarbejdspartnere. 

Møder i Følgegruppe og Styregruppe skal medvirke til at kvalificere rammen. Når det er 

på plads, skal der sættes gang i det interne og eksterne kommunikationsarbejde, og i 

2022 vil der være yderligere fokus på udbygning af afdelingens forebyggelsesprofil. 

 

Værkstedet  

 

 

 

 

 

Fællesskabet kan noget i forhold til at støtte menneskers udvikling. Jeg er optaget af det 

fællesskab, der udvikles på en arbejdsplads, og som understøtter samtidigheden i den 

sociale og den beskæftigelsesrettede indsats. 

 
Citat: afdelingsleder Værkstedet 
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Hvad er man i afdelingen mest optaget af ift. de pejlemærker og mål, der arbejdes 

med på centerniveau? 

 

Værkstedet er et tilbud til udsatte borgere over 18 år, der har et ønske om at indgå i et 

beskyttet arbejdsfællesskab. Der er mulighed for at arbejde med reparation af cykler 

eller biler, lave montagearbejde eller stå for madlavning. I forbindelse med den nye 

organisering er El-cykel-værkstedet på Gunnar Clausens Vej blevet en del af 

Værkstedets samlede tilbud, og afdelingsleder Vibeke Hulemose har et ønske om at 

samle tilbuddene til ét Værksted. Hun er samtidig meget optaget af at se og gentænke 

Værkstedets samlede indsats ind i de fire hjørnesten, der arbejdes med i JUS. Især vil 

der være fokus på begreberne forebyggelse, rettidighed, recovery og livsmestring – og 

naturligvis Job som virkningsfuld social indsats. Det arbejdsfællesskab, borgeren møder 

og skal lære at begå sig i på Værkstedet, er for mange første skridt i en 

udviklingsproces, hvor borgeren socialt støttes i at komme videre.  

 

 

 

 

 

 

 

Hvilke indsatser har man i afdelingen planer om at udvikle for at understøtte de mål, 

der er sat på centerniveau?  

 

I arbejdet med Job som virkningsfuld social indsats er der behov for i højere grad også 

at dokumentere den beskæftigelsesrettede indsats i de sociale tilbud i forhold til den 

enkelte borger. Derfor vil man på Værkstedet, udover at benytte den sociale 

handleplan, have fokus på at udvikle dokumentationsværktøjer, der er mere i tråd med 

dem, Ressourceforløb anvender, så der bliver en samstemthed i dokumentationen af 

den jobrettede og den sociale indsats. I forbindelse med de nye krav, der bliver stillet i 

forhold til at dokumentere indsatsen med borgeren, vil der være fokus på 

kompetenceudvikling af medarbejderne på Værkstedet. Metodemæssigt vil det være 

nødvendigt at opbygge og udvikle en større skarphed på værktøjskassen i forhold til det 

jobrettede. Åben Dialog vil være relevant, særlig i form af udvikling af netværksmøder 

med borgeren. Vibeke Hulemose har også et ønske om at introducere og sætte ACT 

(Acceptance and Commitment Therapy) i anvendelse. Derudover overvejes en form for 

Borgere over 30 år, som er henvist fra Ressourceforløb, tilkendegiver, at de her bliver mødt 

på en anden måde, fordi fællesskabet er det bærende i Værkstedet, og de giver udtryk for, at 

de profiterer af at få udviklet deres personlige og sociale ressourcer. 

 
Citat: afdelingsleder Værkstedet 
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teambuilding i medarbejdergruppen, dels for at genskabe en fælles platform efter lang 

tids Coronanedlukning, og dels som forberedelse til de udviklingsprocesser, afdelingen 

skal i gang med.  

 

Er der ideer til samarbejder på tværs af afdelinger eller med andre aktører?  

 

Et oplagt samarbejde er mellem Værkstedet og Ressourceforløb, og interne drøftelser 

er allerede påbegyndt. Som nævnt vil det være relevant at udvikle dokumentations-

værktøjer, der i højere grad sammentænker indsatserne. Værkstedet kan her byde ind 

med en socialt understøttende indsats, og samtidig styrke fokus på samarbejdet med 

job -og virksomhedskonsulenter med henblik på at hjælpe borgerne videre, eksempelvis 

i småjobs.  

 

Det vil ligeledes være relevant at udforske muligheder for et samarbejde med de 

praktiske øvebaner i Rehabiliteringsforløb. Visitatorerne henviser allerede borgere til 

Værkstedet, men en udvikling af samarbejdet kunne være spændende. Generelt vil 

Værkstedet meget gerne samarbejde på tværs af centret, også med indsatser som Åben 

Fleksibel Rådgivning i Sønder Allé og Psykiatriens Hus.  

Eksternt kunne der overvejes etablering af et samarbejde med Muhabet og Livsværk-

stederne for at højne synergieffekten mellem indsatser, der gerne skal være et 

springbræt på borgerens vej ud af det kommunale system.  

 

Hvilke mål har afdelingen for 2021-2022? 

 

I 2021 vil der blive arbejdet med sociale handleplaner og udvikling af en mere 

samstemmende dokumentation mellem sociale og jobrettede indsatser. Derudover vil 

der være fokus på at skærpe Værkstedets profil og blive bedre til at formidle og således 

udbrede kendskabet til Værkstedet som mulig samarbejdspartner ind i den 

beskæftigelsesrettede indsats. I denne sammenhæng vil der også blive arbejdet med 

teambuilding og således en styrkelse af medarbejdergruppen, idet behovet for dette er 

stort, dels grundet Coronanedlukning men også som forberedelse til de udviklings-

processer, der skal igangsættes.  

 

Metodeudvikling og kompetenceudvikling af medarbejdere, herunder uddannelse i 

Åben dialog, vil ligeledes være i fokus i løbet af 2021/22, og i 2022 forventes bl.a. Åben 

Dialog netværksmøder med borgerne at sættes i anvendelse. 
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Rehabiliteringsforløb 

 

 

 

 

 

 

Hvad er man i afdelingen mest optaget af ift. de pejlemærker og mål, der arbejdes 

med på centerniveau? 

 

Rehabiliteringsforløb har både mestrings- og forebyggelsesaspektet integreret i 

afdelingens tre typer af tilbud: undervisning, gruppeforløb og praktiske øvebaner. 

Målgruppen er psykisk sårbare/udsatte borgere fra 18 år.  

 

Generelt er man i afdelingen optaget af, hvordan der kan skabes en skarpere profil 

omkring tilbuddene. Der er gang i udviklingsprocesser i undervisningen, i gruppeforløb 

og i praktisk øvebane. I første omgang skal der arbejdes med hvilken tilgang, der er i de 

tre områder, og hvad tilgangen betyder i arbejdet med borgerne. Derudover er der 

fokus på hvilke kompetencer, borgeren kan udvikle, og hvordan borgeren kan overføre 

disse kompetencer til dennes øvrige liv. Disse temaer vil der ligeledes blive arbejdet 

med samlet i Rehabiliteringsforløb, hvor koblingskompetencer bliver et af 

omdrejningspunkterne. De fleste forløb tilrettelægges i samarbejde med Jobcentret, 

men der er behov for i højere grad at forventningsafstemme formålet med indsatserne, 

siger afdelingsleder Rikke Larsen. Der er et stort fokus på kvalificering af dokumentation 

af forløbene, herunder handleplaner og registrering, men hvad er det især, der skal 

fokus på, er det eksempelvis tidsperspektivet/flow?  I Rehabiliteringsforløb er man 

meget optaget af at finde udviklingspunkter hos borgeren, men ifølge Rikke Larsen skal 

afdelingen nok i højere grad tænke sig selv som supplerende, ofte til en indsats i 

Jobcentret.  

 

 

 

 

 

 

Vi vil gerne fremme et helhedssyn på borgerne, og derfor skal vi arbejde med den 

koordinerende indsats og inddrage flere samarbejdspartnere. 

 

Citat: afdelingsleder Rehabiliteringsforløb 

Vi er optaget af, hvordan borgerne kan overføre det, de får med sig fra indsatserne, til deres 

liv i øvrigt. Vores beskrivelser skal vise, hvad det er, de får med sig - det gælder alle tre 

retninger i et rehabiliteringsforløb. Hvad er formålet? 

 

Citat: afdelingsleder Rehabiliteringsforløb 
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Den interne sammenhængskraft i centret er ligeledes noget, man er optaget af i 

afdelingen. Der er et ønske om, at der skabes en fælles retning, så man i afdelingen har 

en klarere ramme at arbejde med – idet en større sammenhæng i centret vil skabe en 

fælles måde at tale sammen på og en styring i forhold til, hvad der skal udvikles eller 

ikke skal udvikles. Med en fælles retning vil man ligeledes bedre kunne igangsætte 

medarbejderinddragende processer.  

 

Hvilke indsatser har man i afdelingen planer om at udvikle for at understøtte de mål, 

der er sat på centerniveau?  Og er der i den forbindelse ideer til samarbejder på tværs 

af afdelinger eller med andre aktører?  

 

Et fokusområde er udvikling af § 82a (gruppeforløb efter Serviceloven), og her arbejdes 

der med måske at omdefinere nogle af de eksisterende korte/tidsbegrænsede forløb til 

§ 82a. Det er ifølge Rikke Larsen oplagt, at dette sker i samarbejde med Psykiatriens Hus 

og Åben Fleksibel Rådgivning - Sønder Allé. Her er første skridt dog at afstemme, 

hvornår den enkelte afdeling er klar til at indgå i et sådant samarbejde. Det er vigtigt i 

den forbindelse at etablere mødefora, hvor faglige udviklinger kan drøftes, og man får 

viden om hinandens indsatser. 

 

I forhold til etablering af samarbejder på tværs af centret og andre driftsområder er der 

planer om en videreudvikling af prøvehandlingen ”På Sporet af praktik”, der var et 

samarbejde mellem Ressourceforløb og Rehabiliteringsforløb, så forløbet også omfatter 

borgere fra Center for Job og Integration. Et samarbejde med Center for Job og 

Integration vil give god mening i form af udvikling af sammenhængende forløb - også 

for borgerne fra denne målgruppe. Derudover er der muligvis et nyt samarbejde på vej, 

hvor Unge, Job og Uddannelse og Ressourceforløb er repræsenteret med fokus på at 

skabe sammenhæng i indsatserne for borgerne. Dette kan for eksempel gøres ved at få 

viden omkring hinandens arbejde men også i fællesskab at ideudvikle og efterfølgende 

afprøve, hvordan vi kan skabe større sammenhæng i indsatsen for borgerne. I den 

forbindelse vil nyttig viden om ny lovgivning for Ressourceforløb blive formidlet på 

tværs af afdelinger.   

 

Rehabiliteringsforløb har et igangværende samarbejde med Center for Mestring i 

forbindelse med ADHD -indsatsen, bl.a. med fokus på, hvordan borgeren bedst muligt 

bruger sin mestringsvejleder. Der udvikles løbende på dette samarbejde.  
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Hvilke mål har afdelingen for 2021-2022? 

 

I 2021 vil der være fokus på udvikling af § 82a gruppeforløb. Der skal derudover 

generelt fokus på en mere sammenhængende og koordineret indsat både internt i 

centret, internt i JUS og med andre driftsområder og relevante eksterne aktører. Der vil 

i denne forbindelse blive arbejdet på at udvikle en skarpere profil for 

Rehabiliteringsforløb, hvor tilbuddene fremstår mere målrettede, også i forhold til det 

beskæftigelsesrettede. Dokumentation og flow er også vigtige elementer. 

 

Investeringsmodellen, som er et samarbejde med Unge, Job og Uddannelse, udløber i 

2022, og derfor vil der være fokus på, hvordan det fremtidige samarbejde med 

virksomhedskonsulenter skal etableres. Erfaringerne herfra kunne evt. også tænkes 

videreført og udviklet i et samarbejde med Center for Job og Integration.  

 

 

Psykiatriens Hus 

 

 

 

 

 

 

 

Hvad er man i Psykiatriens Hus mest optaget af ift. de pejlemærker og mål, der 

arbejdes med på centerniveau? 

 

Psykiatriens Hus er et tværsektorielt samarbejde mellem Region Midtjylland og Aarhus 

Kommune. Med udgangspunkt i Servicelovens § 82 tilbydes en tidlig, forebyggende og 

lettilgængelig indsats til voksne borgere med psykiske eller sociale udfordringer. 

Psykiatriens Hus’ opgave er at opbygge den nære psykiatri samt udfolde og udvikle 

Vi skal fremme let tilgængelighed i samarbejdet - og i indsatserne med borgerne. Måske kan 

der skabes cirkler af få medarbejdere, der på tværs samarbejder om og med borgerne. 

 
Citat: afdelingsleder Rehabiliteringsforløb 

Tidlig indsats og forebyggelse er det store omdrejningspunkt i Psykiatriens Hus. Jeg er 

optaget af, hvordan vi holder fast i det forebyggende – på forskellige niveauer. Hele 

recovery-tankegangen ind i de fire hjørnesten. Hvordan er det, vi tænker om mennesker, 

hvordan er vi sammen med mennesker – og hvordan kommer man sig. 

 

Citat: kommunal leder Psykiatriens Hus 
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samarbejdsrummet mellem den regionale og kommunale indsats.  Indsatserne skal 

understøtte borgernes recovery-proces, sikre at borgerne kan få de bedste muligheder 

for at være hovedaktør i eget liv og samtidig understøtte, at borgerne kan få så 

selvstændig en tilværelse som muligt. I forhold til centrets overordnede mål og 

pejlemærker er det således tidlig forebyggelse, selvbestemmelse og mestring af eget liv, 

der er i fokus i Psykiatriens Hus. Her er man især optaget af, hvordan der holdes fast i 

det forebyggende, og om ”vi gør det, vi siger, vi gør”, som afdelingsleder Dorthe 

Mikkelsen udtrykker det. Højt prioriteret er derfor løbende opmærksomhed på 

inddragelse af borgerens stemme, inddragelse af frivillige og pårørende – dem og det, 

der har betydning for borgeren. Dette sker bl.a. via brug af Åben Dialog, idet metoden 

sikrer, at der i samarbejdet med borgeren hele tiden arbejdes recovery-orienteret.  

 

En direkte og let kontakt med borgerne er således omdrejningspunktet i indsatsen.  

 

Hvilke indsatser har man i afdelingen planer om at udvikle for at understøtte de mål, 

der er sat på centerniveau?  

 

Fastholdelse men også opmærksomhed på fortsat udvikling af den recovery-

orienterede tilgang er helt afgørende for at understøtte de opsatte mål. Her er 

dokumentation af indsatsen er vigtigt fokusområde, hvilket også er en del af arbejdet 

med Åben Dialog, og da man hele tiden er i gang med det, er arbejdet løbende i 

udvikling, siger Dorthe Mikkelsen. Registrering, opfølgning på de brugerstyrede 

kontrakter, invitation til netværksmøder et cetera. Det handler om løbende at 

dokumentere indsatsen, så det synliggøres, om man rent faktisk får gjort det, man siger, 

at man gør.    

 

Et andet udviklingsområde er den beskæftigelsesrettede indsats, der i Psykiatriens Hus 

er igangsat via tilknytning af tre virksomhedskonsulenter i huset. Coronanedlukningen 

har dog betydet, at indsatsen har været i bero, og der er behov for at følge op og 

genstarte udviklingen af indsatsen.  

 

Er der ideer til samarbejder på tværs af afdelinger eller med andre aktører?  

 

Med et udviklingsfokus på beskæftigelsesdelen vil der blive fulgt op på samarbejdet 

med virksomhedskonsulenterne og generelt de jobrettede indsatser. Som 

udgangspunkt mener Dorthe Mikkelsen, at det gode samarbejde på tværs fordrer viden 
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om og forståelse for hinandens indsatser og kulturer, og ikke mindst gensidige 

forventninger. Dette sker ikke bare af sig selv, men kræver, at der investeres tid i at 

lære hinanden at kende. Derudover er det vigtigt, at man i samarbejdsprocessen ikke 

glemmer at have fokus på, hvad der giver mening for borgeren.  

 

Internt i centret er der en dialog i gang med Rehabiliteringsforløb og Åben Fleksibel 

Rådgivning - Sønder Allé, der omhandler samarbejde og snitflader i forhold til  

hold-/gruppeaktiviteter – og således en udmøntning af Servicelovens §82 a. Derudover 

er der netop etableret et samarbejde mellem medarbejdere fra Kultur- og kontaktsted 

Kragelunds projekt ”Ophold i Naturen” og medarbejdere fra Psykiatriens Hus.  

 

En anden samarbejdspartner er Social Sundhed, hvor der er udarbejdet en Partner-

skabsaftale. Social Sundhed har et lille fast team, som kommer i Psykiatriens Hus to 

gange ugentligt og laver aktiviteter samt tilbyder følgeskab til sundhedsfaglige 

indsatser. Samarbejdet handler om tilknytning af studerende i aktivitetstilbuddene og 

evt. i en funktion, hvor de hjælper borgerne på vej i overgangen fra Psykiatriens Hus og 

videre ud i samfundet.  

 

Ligeledes er der løbende fokus på udvikling af samarbejdet med frivillige og pårørende, 

så de i højere grad bliver en del af huset.  

 

 

 

 

 

 

 

Psykiatriens Hus har aftale med to præster, som kommer fast en gang om ugen i 

Overnatningspladserne og er sammen med borgere, som er inde på en overnatning. De 

har samtaler i Overnatningens opholdsstue hvor alle, som er inde i huset, er velkomne 

til at komme og have samtaler om de emner, som optager dem.  

 

Hvilke mål har afdelingen for 2021-2022? 

 

Recoveryskolen, der også er tilknyttet Psykiatriens Hus, er åben for alle. Alle borgere i 

Aarhus Kommune kan deltage i kurserne, der udbydes af Recoveryskolen – borgere med 

Borgeren skal jo videre ud i verden, vi er kun en trædesten til det næste. Der er stort fokus på 

at arbejde med overgangene. Og også arbejde på, at de frivillige og de pårørende i højere 

grad bliver en del af huset – det skal også være deres hus. 

 
Citat: kommunal leder Psykiatriens Hus 
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og uden psykisk sårbarhed, fagprofessionelle, pårørende og netværk deltager på lige 

fod og lærer sammen. Kurserne er åbne for alle, der interesserer sig for recovery, 

velbefindende og livsudvikling. I forbindelse med Corona nedlukningen har Recovery-

skolen arbejdet med at udvikle virtuelle kurser. Dette arbejde vil fortsætte ind i 2021, 

også når Corona er overstået, og der kan tilbydes normale hold igen. Med online-

kurserne kan der skabes kontakt til borgere, der ikke har modet til at møde op til de 

fysiske kurser, og derfor er det målet at videreudvikle dette tilbud. 

 

Peer-uddannelsen og et øget fokus på ansættelse af peer-medarbejdere er en særlig 

opgave for Psykiatriens Hus og således et prioriteret fokusområde i 2021/2022.  

I 2021 vil der være fokus på den beskæftigelsesrettede indsats og således 

videreudvikling af samarbejdet med virksomhedskonsulenter, ligesom dialogen med 

Rehabiliteringsforløb vedrørende hold-/gruppeaktiviteter efter Servicelovens § 82 a, og 

i særlig grad videreførelse og kvalificering af samarbejdet med Åben Fleksibel 

Rådgivning – Sønder Allé, er prioriterede fokusområder.  

 

Der er mulighed for rådgivning ved Socialvagten, som alle borgere i Aarhus Kommune 

kan rette henvendelse til året rundt mellem kl. 16.00-24.00, og der er mulighed for at 

henvende sig anonymt. Der er et fokus på at udbygge samarbejdet med Socialvagtens 

mange samarbejdspartnere, eksempelvis Udrykningsteamet og politiet. 

 

Psykiatriens Hus arbejder fortløbende med at udbygge samarbejdet mellem region og 

kommune, herunder at udvikle nye tilbud i mellemrummene. 

 

Psykiatriens Hus har mange aktiviteter, og de skal løbende udvikles. Alle aktiviteter har 

til formål at forebygge forværring af den psykiske og sociale almentilstand og er 

sundhedsfremmende.  Aktiviteterne er trædested til det civile samfund og en øvebane 

for borgere, som kan have vanskeligt ved at komme afsted selv.  
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Ressourceforløb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvad er man i afdelingen mest optaget af ift. de pejlemærker og mål, der arbejdes 

med på centerniveau? 

 

Ressourceforløbsenheden på Gunnar Clausens Vej varetager indsatsen for borgere over 

30 år, som er bevilget et ressourceforløb. Alle borgere får en koordinerende 

sagsbehandler (jobkonsulent), som har myndighedsansvar på beskæftigelsesområdet, 

men koordinerer indsatsen i forhold til eventuelle sociale og helbredsmæssige 

indsatser. Enheden er delt op i to afdelinger og har således to afdelingsledere tilknyttet, 

og medarbejdergruppen består af jobkonsulenter og virksomhedskonsulenter. I forhold 

til CFR´s overordnede pejlemærker og mål er man i afdelingen lige nu mest optaget af, 

hvordan man bedst muligt kommer i gang med omsætningen af målene på 

medarbejderniveau. Der er tale om en stor medarbejdergruppe, der er vant til at 

arbejde efter en stram lovgivning, så det er en ny type af drøftelser, der skal 

igangsættes. Man har været vant til at forholde sig til overordnede 

beskæftigelsesplaner, men har aldrig arbejdet med lokale udviklingsplaner. Derfor er 

opgaven nu, til en vis grad, at løsrive sig fra den stramme lov- og processtyring, der er 

på beskæftigelsesområdet og finde sine ben i at arbejde i en organisation med store 

tværfaglige ambitioner, uden at gå på kompromis med de lovgivningsmæssige rammer. 

Pr. 1.1.2022 kommer der igen ny lovgivning på området, hvilket betyder, at 

organiseringen af indsatsen skal gentænkes. Det ser dog ud til, at der er dele af 

borgernes MSB, bl.a. tilgangen til borgeren, der spiller godt sammen med 

implementering af den nye lovgivning, (begge steder er tværfaglige indsatser i 

højsædet), og derfor kan og skal de to implementeringsprocesser så vidt muligt gå hånd 

i hånd.  

 

 

Der er forskellige traditioner i centret for, hvordan vi tænker udvikling, og det hænger nok 

sammen med forskellige frihedsgrader i forhold til lovstyring. Vi er vant til at være i en 

kontekst, hvor retningen bliver sat enten politisk eller fra en styrelse, der udstikker de mål, 

vi skal nå. Jeg tror, at måden at få det til at leve på hos os, bliver måske ikke så meget ind i 

vores kerneopgave, hvor rigtig meget er styret udefra, men mere i vores metodevalg... og 

vores borgertilgang. 

 
Citat: afdelingsleder Ressourceforløb 
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Hvilke indsatser har man i afdelingen planer om at udvikle for at understøtte de mål, 

der er sat på centerniveau?  

 

Ressourceforløbsindsatsen er som nævnt på mange måder styret udefra af specifik 

lovgivning og stram ramme for udmøntning af opgaven, og derfor vil fokus for 

udviklingsarbejdet her i højere grad komme til at omhandle metodevalg, og dermed en 

anderledes tilgang til borgeren. Ressourceforløb er den eneste indsats i centret med 

myndighedsansvar, og som udgangspunkt kan dette have betydning for den måde, der 

hidtil har været tænkt og arbejdet med borgertilgangen på. Opmærksomhed på 

balancen mellem system og borger skal nu i højere grad i fokus. Afdelingsleder Ane 

Lykke Predstrup udtrykker det på denne måde:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er der ideer til samarbejder på tværs af afdelinger eller med andre aktører?  

 

Internt i centret er der drøftelser i gang med Kultur- og kontaktsted Kragelund, der 

tager udgangspunkt i etablering af et samarbejde, herunder vidensdeling, omkring 

gruppen af fælles borgere. Ideen er at igangsætte en prøvehandling, der skal 

undersøge, hvordan aktiviteter og en understøttende social indsats på Kragelund kan 

tænkes som et element i forhold til at fastholde borgerens plan. På samme måde er der 

Der er elementer i borgernes MSB, der spiller rigtig godt sammen med den nye lovgivning – 

kortere forløb, indsatsgaranti osv. Vi kommer - igen - til at pille ved kernen, at vi ikke er en 

afklaringsbiks - ikke er en produktionsvirksomhed, der producerer afklaring. 

 
Citat: afdelingsleder Ressourceforløb 

Som myndighed er vi måske ikke gode nok til at lade borgeren vælge forkert. Det er ikke 

sikkert, at det er det rigtige valg ”for os”, som vil gøre en forskel for borgeren, hvis ikke det 

er det, borgeren har fokus på her og nu. Og det er derfor, jeg tænker, at vi skal ind og 

arbejde med empowerment – med at vi er borgerens støtte og ikke dem, der har borgeren i 

snor og trækker dem igennem et forløb. Vi skal turde noget med vores myndighedsrolle, 

velvidende at nogle forløb bliver længere af det. Men måske bliver udkommet så bedre. 

 
Citat: afdelingsleder Ressourceforløb 
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talt om at finde en fælles udviklingsplatform med Værkstedet, evt. ved at benytte El-

cykelværkstedet som afsæt for et fælles samarbejde omkring nogle borgere.  

 

Der er ligeledes drøftelser i gang med Rehabiliteringsforløb omhandlende en eventuel 

videreudvikling af erfaringerne fra prøvehandlingen ”På sporet af praktik”, der var et 

samarbejde mellem to virksomhedskonsulenter fra Ressourceforløb og to socialfaglige 

gruppeledere fra Rehabiliteringsforløb. Det overvejes også at inddrage Center for Job og 

Integration i samarbejdet med henblik på at udvide forløbets målgruppe.  

 

Hvilke mål har afdelingen for 2021-2022? 

 

Ifølge afdelingslederne Helle Duedahl (konstitueret til 31.03.2021) og Ane Lykke 

Predstrup vil hovedfokus i 2021 være at få igangsat en medarbejderinvolverende dialog 

med udgangspunkt i centrets og ledergruppens overordnede udviklingsarbejde (mål, 

pejlemærker, vision, mission og kerneopgave). Dernæst skal der sættes gang i 

omsætningen af dette i afdelingerne, herunder udviklingen af en ny faglig tilgang til 

borgeren, som kan tænkes sammen med implementering af ny lovgivning.  

 

Samarbejdet med Kultur- og kontaktsted Kragelund vil også blive igangsat i 2021 - med 

mindre Coronarestriktioner står i vejen, og ligeledes vil det afsøgende arbejde i forhold 

til Rehabiliteringsforløb fortsætte.  

 

Udvikling af et samarbejde med Center for Mestring vil blive igangsat sidst i 2021 eller i 

starten af 2022.  

 

Der kan også komme til at ske noget i forhold til Rehabiliteringsteamet, hvilket vil 

påvirke afdelingens prioriteringer.  

 

Endelig skal afdelingen i forbindelse med initiativerne i Bæredygtighedsplanen i gang 

med en virksomhedsrettet indsats, småjobs og anvendelse af socialt frikort målrettet 

byens udsatte borgere. Denne indsats vil løbe over de kommende to år.  

 

Sideløbende med udviklingsarbejdet er der en proces i gang i forhold til samarbejde og 

sammenhængskraft internt i afdeling for Ressourceforløb, hvilket ligeledes vil være et 

prioriteret fokusområde i 2021-22.   
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Sekretariatet  

 

Sekretariatet understøtter medarbejdere og ledelse i Center for Forebyggelse og 

Rehabilitering (CFR) og Center for Job og Integration (CJI). Sekretariatet er én af tre 

specialiserede, tværgående administrative enheder i driftsområdet Job, Udsatte og 

Socialpsykiatri (JUS) og er organisatorisk forankret i CFR. 

 

Udviklingsplanen præsenterer i store linjer Sekretariatets opgaver, mål og 

udviklingsområder for årene 2021/2022. 

 

Mission – hvad vi skal   

 

Sekretariatets opgave er at varetage: 

• den administrative service til ledelse, medarbejdere, borgere og 

samarbejdspartnere 

• formidlingen af de økonomiske og administrative rammer samt understøttelse af, 

at de overholdes 

• lokal support og administration på IT-udstyr mv. 

• drift af fysiske rammer (bygninger Gunnar Clausens Vej) 

 

Vision – hvad vi vil 

 

Sekretariatet vil:   

• være respekteret for en høj professionel standard og være gode 

løsningsorienterede samarbejdspartnere 

• medvirke til, at de administrative processer forløber på en fyldestgørende, 

effektiv og sikker måde inden for de rammevilkår, der gælder for centrene   

• være en velfungerende og attraktiv arbejdsplads 

 

Organisering 

 

Sekretariatet består af 20 medarbejdere med en lang række opgaver og 

samarbejdsflader inden for de forskellige kerneansvarsområder, der varetages. På 

baggrund af vores tværgående organisering er vi geografisk placeret på følgende tre 

adresser i Aarhus Kommune: 
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• Jægergården 

• Rørdrumvej 

• Gunnar Clausens Vej 

 

Kerneansvar – økonomi 

 

Vi har et særligt ansvar for at medvirke til at sikre budgetoverholdelse og korrekt 

anvendelse af de bevilgede midler.  

 

Vi lever op til vores kerneansvar ved at: 

 

• sikre ledelsen det bedst mulige data- og beslutningsgrundlag omkring 

budgetterne på i alt ca. 200 mio. kr. i de to centre 

• udarbejde forventet regnskab og budgetanalyser til centerchefer efter behov 

• levere datagrundlag til Mål, Økonomi og Boliger (MØB) for forventet regnskab 

mv. 

• sikre korrekte og hensigtsmæssige arbejdsgange i forhold til bogføring, 

udbetalinger, fakturering, afstemninger, registreringer og kontroller 

 

I 2021/22 vil vi blandt andet: 

 

• videreudvikle skabelon til afrapportering af forventet regnskab 

• sætte øget fokus på indkøbscompliance 

• medvirke til at sikre korrekt aktivitetsregistrering i programmet ”Børn og Voksne” 

(B&V) og overensstemmelse med registreringer i CSC 

• gennemgå og eventuelt harmonisere praksis for bogføring mv. på tværs af 

afdelinger 

 

Kerneansvar - Løn og personale 

 

Vi har et særligt ansvar for at sikre, at der udbetales korrekt løn til tiden, og at alle 

aftaler omkring ansættelses- og lønforhold er i overensstemmelse med gældende 

regler. 
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Vi lever op til vores kerneansvar ved at: 

• understøtte lederne i de to centre med rekruttering, ansættelser, ændringer, 

fratrædelser samt ledelsesinformation og generel support 

• udarbejde lønbudgetter og foretage lønkontroller og opfølgning på refusioner 

• vejlede ledelse og medarbejdere i indberetninger i digitale løsninger og besvare 

spørgsmål omkring løn, fravær og ferie.  

• lave opfølgning på flexopgørelser, nærvær/fravær mv. 

 

I 2021/22 vil vi blandt andet: 

 

• optimere og beskrive arbejdsgange og samarbejdsflader ved rekruttering og 

ansættelser 

• digitalisere fysiske personalemapper 

• optimere opfølgning på syge/fravær 

 

Kerneansvar - Sekretærer 

 

Sekretærerne har en central funktion i forhold til at understøtte driften og servicere 

ledere og medarbejdere i de to centre. Udover de faste opgaver beskrevet nedenfor, 

ligger der i funktionen en lang række koordinerende ad hoc-opgaver, som vi løbende 

griber, når de flyver vores vej.    

 

I forhold til CFR lever vi op til vores kerneansvar ved at: 

 

• passe telefon-hovedomstilling og postfordeling fra hovedpostkasser 

• drifte receptionen på Gunnar Clausensvej 

• foretage indkøb og vejlede omkring indkøbsaftaler 

• varetage (sags-) administrative opgaver for Ressourceforløb 

• varetage administrative opgaver omkring mentorer og elcykler 

 

I forhold til CJI lever vi op til vores kerneansvar ved at: 

 

• ledelsessekretæren understøtter centrets ledelse – herunder koordinering og 

formidling i forhold til LMU og arbejdsmiljø 

• passe telefon-hovedomstilling og postfordeling fra hovedpostkasser 
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• foretage indkøb og vejlede omkring indkøbsaftaler 

• udarbejde introforløb, vagtplaner mv. 

• administrere udlån (nøgler mv.) 

• digitalisere danskbeviser 

 

I 2021/22 vil vi blandt andet:  

 

• afdække og afgrænse opgaveportefølje og afklare serviceniveau i forhold til dem, 

vi betjener 

• udvælge og effektivisere et antal relevante arbejdsgange. 

 

Kerneansvar - Kommunikation   

 

Sekretariatet skal understøtte korrekt og tydelig intern og ekstern kommunikation i 

begge centre. 

 

Vi lever op til vores kerneansvar ved at: 

 

• bidrage til, at det er let og hurtigt at indhente information, ved at informationer 

og skriftligt materiale kun forefindes i én version, samt ved at materialerne 

signalerer ensartethed og er letgenkendelige 

• anvende intranettet som en samlet kommunikationsplatform, men også ved 

udarbejdelse af nyhedsbreve, vejledninger og skabelonløsninger 

• den eksterne kommunikation fremstår relevant og opdateret på Aarhus 

Kommunes hjemmeside, så borgere og samarbejdspartnere nemt kan tilgå den 

rette information 

 

I 2021/22 vil vi blandt andet:   

 

• implementere en ny kommunikationsstrategi i Center for Forebyggelse og 

Rehabilitering 

• analysere og følge op omkring telefonpolitik i Center for Job og Integration 

• opbygge og introducere intranettet som en samlet platform for intern 

kommunikation  

• ajourføre informationer på Aarhus Kommunes hjemmeside   
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Kerneansvar - IT  

 

Driftssekretariatets LSA’er (IT-supportere) er en lokalt forankret og lettilgængelig 

udbygning af og supplement til Kommunens Fælles Service/Helpdesk, som skal sikre en 

stabil og velfungerende IT-drift. 

 

Vi lever op til vores kerneansvar ved at: 

 

• være lettilgængelige og give hjælp til selvhjælp, så support bliver et samspil 

mellem LSA og medarbejder 

• bidrage til den bedst mulige funktionalitet på udstyr, bl.a. ved hjælp med 

installation, fejlsøgning, fejlretning og fejlmelding 

• forestå indkøb af IT-udstyr og telefoner  

• sikre vedligehold af brugeradministrationssystemet (BAM) samt anden 

databaseudvikling og -administration 

• indgå i IT-sikkerhedsorganisationen og medvirke til at der sker information om og 

overholdelse af datasikkerhedsreglerne (GDPR) 

 

I 2021/22 vil vi blandt andet:   

 

• implementere IT-support ved hjælp af opgaveanmodninger i Outlook, så 

medarbejderne oplever bedre og hurtigere hjælp til IT-opgaver 

• formalisere IT-introduktioner til nye medarbejdere på tværs af CFR og CJI 

• sikre et gennemgående og mere ensartet serviceniveau på tværs af centre og 

afdelinger 

 

Kerneansvar - Bygninger   

 

Gode fysiske rammer er en vigtig forudsætning for, at både medarbejdere og borgere 

føler sig godt tilpas på vores adresser. Det er vores bygningsservicemedarbejdere med 

til at sikre. De udfører en række servicerelaterede opgaver i forhold til torvene på 

Jægergården og arealerne på Gunnar Clausens Vej.   

 

Vi lever op til vores kerneansvar på Jægergården ved at: 

 

• sørge for lettere rengøring, blomstervanding, frugtordning mv. på CJI’s ”torve” 
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Vi lever op til vores kerneansvar på Gunnar Clausens Vej ved at: 

 

• opretholde regelmæssig kontakt med Teknik og Miljø i forhold til vedligehold af 

klimaskærm og tekniske installationer 

• arbejde for et hus, der opleves imødekommende og indbydende af såvel 

medarbejdere som gæster 

• sikre løbende indvendigt vedligehold og efterlevelse af myndighedskrav 

• sikre løbende renholdelse og vedligehold af udendørsarealer og grønne områder 

• hjælpe med ad hoc serviceopgaver 

• udføre opfølgning og tilsyn med rengøringsselskab og vagtselskab 

• sørge for blomstervanding, kaffe- og frugtordning og lettere mødeservering 

 

I 2021/22 vil vi blandt andet:   

 

• etablere opgaveoversigt og årshjul for vedligehold og eftersyn af bygninger og 

udenomsarealer 

• implementere system til indmelding og fordeling af løbende vedligeholdelses- og 

ad hoc-opgaver 

 

Kerneansvar – arbejdsmiljø 

 

Sekretariatets arbejdsmiljøgruppe og medarbejdere har et fælles ansvar for at 

sikre, at både arbejdsmiljøet og trivslen ikke bare vedligeholdes, men også løbende 

udvikles og styrkes. 

 

Vi lever op til vores kerneansvar ved at: 

 

• fastholde et dagligt fokus på et godt arbejdsmiljø 

• være engagerede og forpligte os selv på de fastsatte arbejdsmiljømål 

• efterleve de rammer for arbejdsmiljøarbejdet, som fastsættes gennem Aarhus 

Kommunes arbejdsmiljøcertificering  
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I 2021/22 vil vi blandt andet: 

 

• i den nyetablerede arbejdsmiljøgruppe arbejde med at sikre den fornødne 

dokumentering 

• styrke samhørigheden og samarbejdet på tværs af Sekretariatet, som er ny-

fusioneret, sidder geografisk adskilt, og som har været hjemsendt i længere 

perioder 

• etablere sparingsfora for de enkelte ”faggrupper” 

 

Kerneopgave – tværgående administrativt samarbejde i JUS 

 

Organiseringen i JUS med tre administrative fællesskaber skal sikre, at opgaverne løses 

med høj kvalitet. 

 

Vi lever op til vores kerneansvar ved at: 

 

• sikre en stærk ledelsesunderstøttelse 

• sikre en høj faglighed og sørge for valid og styrket kvalitet på alle arbejdsfelter 

• sørge for tydelige og kvalitative arbejdsgange 

• sikre en tydelig arbejdsdeling på tværs 

 

I 2021/22 vil vi blandt andet: 

 

• udbygge samarbejdet og koordineringen på lederniveau 

• etablere tværgående specialiserede arbejdsfællesskaber, der fungerer som fora 

for erfarings- og vidensdeling 

• i arbejdsfællesskaberne have fokus på at sikre en større ensartethed i den måde, 

hvorpå opgaver håndteres 
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Udviklingskonsulenter 

 

Til understøttelse af drifts- og udviklingsopgaver råder centret over to 

udviklingskonsulenter, som refererer til centerchefen, og derudover er der i to af 

afdelingerne tilknyttet et antal konsulenttimer relateret til afdelingsspecifikke opgaver. 

 

Centrets to faste udviklingskonsulenter varetager både administrative og 

udviklingsrelaterede opgaver. Nogle opgaver er faste, andre skiftende alt efter de givne 

rammer afsat til opgaven. Der er bl.a. tale om: 

 

• Betjening af centerchef, ledergruppen, MED udvalg og AMU 

• Betjening af styre-, følge- og ad-hoc arbejdsgrupper, der ledes af centerchefen 

• Udarbejdelse af notater/rapporter  

• Planlægning og afholdelse af centerdækkende tiltag  

• Projekt-/processtøtte ifm. udviklings- og implementeringsopgaver (facilitering, 

opsamling, projektledelse, dokumentation, evaluering ol.) 

• Ad hoc kortlægnings-, analyse- eller evalueringsopgaver iværksat af centerchef, 

ledergruppe eller afdelingsledere  

 

Udviklingskonsulenterne har i centrets første leveår haft en hovedopgave i at bistå 

centerchefen i at afdække og kortlægge centrets forskellige indsatser, sætte centrets 

mødefora ”i drift”, og ikke mindst at forberede, planlægge og samle op på processen i 

ledergruppen - og senere i MED – som har ført til udarbejdelsen af herværende 

udviklingsplan. Dertil projekt- og dokumentationsrelaterede opgaver. 

 

Videreudvikling af konsulentfunktionen er endnu på overvejelsesstadie, men forventes 

at ville gå på to ben:  

 

• tydeliggøre de særlige præmisser, der gælder for internt varetagne 

konsulentopgaver, herunder betydning af forventningsafstemning og tydelighed 

omkring opgavens afgrænsning, konsulentrolle og -kompetence i skiftende 

organisatoriske og faglige kontekster 

• afprøve og vurdere forskellige typer konsulentindsatser i tilknytning til 

udmøntningen af centrets første udviklingsplan på såvel center- som 

afdelingsniveau  
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Udviklingsinitiativer 2021-2022 – på tværs af 

centrets afdelinger 

 

CFR - 2021-2022 

 

UDVIKLINGSTILTAG PÅ TVÆRS AF 

AFDELINGEER 

 

X = i gang/under udvikling   

(X) = under overvejelse  
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Kombineret gruppeforløb og 

Virksomhedskonsulent indsats: ”På sporet af 

praktik” 

  X X   

Fleksibel adgang til rådgivning og visitation 

vedr. tilbud fra afdeling 

Rehabiliteringsforløb  

  X  X  

Værkstedsforankrede forløb for borgere i 

ressourceforløb   
   X  X 

Koordineret kursusudbud (Rehab-

Undervisning og Recovery Skolen) 
 X X    

Empowerment gennem meningsfulde 

fællesskaber for borgere i ressourceforløb – 

og udvikling af dokumentationsværktøj 

X   X   

”Ophold i Naturen” som forebyggende tiltag   

 
X X   X  

Faglig udveksling vedr. Servicelovens §82 

forebyggende indsatser 

   

 X X  X  

Internt Åben Dialog Netværk  

 
(X) X X (X) X (X) 

Praktikforløb for deltagere i peer-

uddannelse 

 

X X X   X 
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Næste skridt – frem mod planens udmøntning 

 

Udviklingsplanen udgør ledergruppens indledende bud på en udmøntning af de rammer 

og målsætninger, der blev givet for Center for Forebyggelse og Rehabilitering i 

forbindelse med overgangen til ny organisering i JUS og forsøger at integrere de 

tilbagemeldinger fra medarbejderne/MED, der er kommet undervejs i processen.   

 

Sagt med andre ord illustrerer planen centrets fælles afsæt for de tiltag, der såvel i de 

enkelte afdelinger som på tværs nu skal udvikles videre på, konkretiseres, prioriteres, 

sættes i gang og følges op på de næste par år. 

 

Denne udviklingsplan kan derfor ikke ses som en færdig plan med endelige mål og 

delmål. Tanken er derimod, at den kan fungere som vores fælles reference for 

målrettede udviklingsinitiativer, der hver for sig og tilsammen vil bidrage til centrets 

udvikling de næste par år. 

 

Udmøntningen vil ske i forskellige tempi og vil skulle tage højde for, hvad der ellers sker 

rundt om vores opgaver og indsatser. Det gælder her og nu håndteringen af 

genåbningen og af eventuelt afledte konsekvenser. Flere af vores afdelinger skal 

forholde sig til udviklingen blandt nære samarbejdspartnere. Nogle skal forholde sig til 

nye eller ændrede lovrammer for indsatsen osv.  

 

I skrivende stund arbejder JUS med at udarbejde en overordnet strategiplan, som også 

forventes at få indflydelse på centrets prioriteringer af udviklingsinitiativer. 

 

Vi vil bruge andet halvår af 2021 til at arbejde videre med de skitserede udviklingsspor, 

så initiativerne konkretiseres i handleplaner. 

 

Overordnet set forventes udmøntningen at skulle bygge på bred medarbejder-

involvering, dels ude i de respektive afdelinger, dels i tværgående fora hvad angår tiltag 

på tværs af afdelingerne. Der vil i den forbindelse være support fra de konsulenter, 

centret råder over.  

 

Ledergruppen og MED vil med fastsatte intervaller varetage den løbende opfølgning på 

de initiativer, der bliver gennemført i 2021-2022 som led i centrets første 

udviklingsplan. 
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Bilagsoversigt 

 

 

Bilag 1: Organisationsdiagram 

 

Bilag 2: Faktablade 
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Center for Forebyggelse og Rehabilitering

Centerchef 

Ida Balling Sørensen

Kultur- og kontaktsted

Kragelund

Afdelingsleder

Hanne Weckesser

Kultur- og kontaktsted

Kragelund

Aktivitetstilbud

Seniortilbud

Idræt på Banen

Værkstedet

Afdelingsleder

Vibeke Hulemose

Værkstedet

Rørdrumvej

Fristedet

Mødestedet

Elcykler

Rehabiliteringsforløb

Afdelingsleder

Rikke Larsen

Praktiske øvebaner

Gruppeforløb

Undervisning

Udrykningsteamet

Psykiatriens Hus

Afdelingsleder

Dorthe Mikkelsen

Recoveryskolen

Overnatning

Socialvagten

Åben Fleksibel Rådgivning
Sdr. Allé

Afdelingsleder

Federico Poggianti

Åben Fleksibel Rådgivning

Ressourceforløb I

Afdelingsleder

Nina Særkjær Olsen

Team 1

Team 3

Ressourceforløb II

Afdelingsleder

Ane Lykke Predstrup

Faglige koordinatorer

Team 2

Team 4

Mentor

Sekretariat
Sekretariatsleder
Torben Knudsen

Udviklings-
konsulenter

Bilag 1 - organisationsdiagram 
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Bilag 2 - faktablade 

Kultur- og kontaktsted Kragelund

Kontaktoplysninger

Dybrovej 21 - 8270 Højbjerg

87 13 18 48

Ydelser og 
aktivitetsniveau    

2020

Kultur- og kontaksted 
Kragelund (KkK)

Uvisiteret aktivitetstilbud og 
kontaktsted med vægt på 
fritids- og kulturbetonede 
gruppeaktiviteter (musik,   

krea, udeliv, mv.)  

Over 300 brugere - gns. 35/dag 
i 2020 (Covid-beredskab) mod 

normalt ca. 60/dag

Seniorgrupper

Samtalegrupper til psykisk 
sårbare over 60 år - drives 

decentralt i samarbejde med 
Lokalcentre og 

Klostergadecentret 

antal primo/ultimo: 39/39 

Idræt på Banen

Idrætstilbud målrettet psykisk 
sårbare voksne - drives i 

samarbejde med eksterne 
foreninger og instruktører

75-100 brugere

Kragelunds Venner

Støtteforening, som formulerer 
forslag til nye tiltag og ansøger 
om ekstern finansiering dertil

Rammer og 
dokumentation

Lovgivning

SEL§104

Aftaler/kontrakter

Seniorpladser (brugere over 
67 år) - omfattet af 

samarbejdsaftale med MSO 

Idræt på banen har hidtil 
kørt med særskilt 

rammebudget

IT-registrering

KkK: Registrering af besøg   
vha. IT-scanner

Borgere>67 år eller fra 
andre kommuner: B&V  

Idræt på banen: ingen 
(anonyme registreringer)

Seniorgrupper: CSC og B&V

Afd.leder

Hanne Weckesser 

hmw@aarhus.dk / 20 65 00 54 

Publikationer og HR

Publikationer:

KkK

Aktivitetsoversigt tilgængelig på 
aarhus.dk og på egen Facebookside

Idræt på Banen

Aktvitetsprogram tilgængelig på  
www.idraet-paa-banen.dk og på egen 

Facebookside

Statuser/evaluering

"Ingen kan alt, men alle kan noget"
kvalitativ undersøgelse - Center for 

Dagområdet - nov. 2019 

(på aarhus.dk)

HR / funktioner

18 medarbejdere / 13 årsværk

(Pæd., Ergo, SOSU, AC) - heraf flere 
på deltid og/eller ansat på særlige 

vilkår Derudover eksternt tilknyttet på 
honorarbasis og/eller gennem et 

oplysningsforbund   

https://psykiatrienshus.aarhus.dk/vi-tilbyder/overnatningspladser/
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Åben Fleksibel Rådgivning - Sønder Allé

Kontaktoplysninger

Sønder allé 33
8000 Aarhus C

tel: 87 13 39 97

sonderalle@msb.aarhus.dk

Ydelser og 
aktivitetsniveau    

2020

Åben Fleksibel Rådgivning -
(SEL§82b) - inkl. forløb oprettet 
i regi af CBH / Psykiatriens Hus 

aktive primo/ultimo perioden: 
69/122

ophørt/påbegyndt i perioden

forløb: 242/295

(unikke borgere: 237/287) 

Borgervejleder 

ca. 50 henvendelser / md

Følgeven 

8 matches i 2020

Under udvikling

Frivillige tilbud (SEL§82d) - i 
samarb. med Frivilligcentret

Forebyggende gruppetilbud
(SEL§82a) - i samarbejde med 

CFR rehabiliteringsforløb 

Samskabelsesprojekt - i 
samarb. med Runa Bjørn, 

Nordea m.fl.

Rammer og 
dokumentation

Lovgivning

SEL§82a-b og d - uvisiteret 

Borgervejleder: Lov om 
kommunernes styrelse §65 

Aftaler/kontrakter

Nov. '19: "Kommissorium for 
etablering af åbent og 

forebyggende vejlednings-
og rådgivningstilbud for 

udsatte borgere, borgere 
med psykiatriske 

udfordringer og borgere 
med handicap"

Jan' 21. Kommissorium for 
følgegruppe (JUS, VJH, UJU) 

og styregruppe 

IT-registrering

Henvendelsesdatabase 
lanceres i 2021

ÅFR §82b: B&V + CSC

Følgeven: ingen (egen 
brugerbase på foelgeven.dk)

Afd.leder 

Federico Poggianti

fpo@aarhus.dk

51 57 55 05

Publikationer og HR

Publikationer:

Postkort ÅFR

Følgeven: foelgeven.dk

Statuser/evaluering

MSB Stab Innovation og Samskabelse 
(Mette Okkels) står for evalueringen i 
samspil med CFR (Jean-Pierre Morel). 

evalueringsstatuser til styregruppen 
ca. hver 2 .md. 

slutrapport sommer 2021

HR / funktioner

ÅFR : 9 vejledere (soc-rdg., pæd.)

Borgervejleder (VJH)- 1 soc.rdg.

"Vejviser" er blevet integreret i ÅFR. 
Bemanding sikres ved rul af vejledere 

fra VJH (ca. 1/4 årsværk)

Følgeven og øvrige 
samskabelsesinitiativer 

(1 AC'er - ca 0,75 årsværk)

https://psykiatrienshus.aarhus.dk/vi-tilbyder/overnatningspladser/
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Værkstedet (inkl. El-cykler, Mødestedet og Fristedet)

Kontaktoplysninger

Værkstedet: Rørdrumvej 9, 8220 Brabrand

Mødestedet Gellerup: Gudrunsvej 80, 8220 Brabrand

El-Cykelværksted: Gunnar Clausens Vej 90, 8260 Viby J

Fristedet: Katrinebjergvej 81, 8200 Aarhus N   

Ydelser og 
aktivitetsniveau    

2020

Værkstedet Rørdrumvej

Beskyttet Beskæftigelse (Træ-, 
Cykel- og Autoværksteder, 

montage, grønne områder mv.)

(SEL§103/104)

antal primo/ultimo: 37/33

ind/ud i perioden: 13/17

Mødestedet

Åbent værested/kontaktsted 
(SEL§104) målrettet 

traumatiserede flygtninge 

20-25 brugere benytter 
tilbuddet dagligt

Fristedet 

(Brugerdrevet tilbud)

Koordineringsbistand til 
foreningen og dens bestyrelse,  

ift. adm. af tilskud fra JUS)

15-20 medl. er aktive brugere  

El-cykler 

Serviceværksted for 
kommunens El-cykler

ansættelser på særlige vilkår / 
virk-praktik

Rammer og 
dokumentation

Lovgivning

Værkstedet: 

selvvisiteret SEL§103   
Voksne med psykisk 

sårbarhed jf. SEL § 104
(enkelte seniorpladser iht. 
SEL§104 / aftale med MSO)

Mødestedet SEL§104 
uvisiteret 

El-cykler: ansættelser på 
særlige vilkår iht. LAB

Aftaler/kontrakter

Værkstedet: Seniorpladser 
omfattet af samarbejds-
aftale med MSO (>67 år)

Fristedet: Samarbejdsaftale 
mellem JUS og foreningen 

El-cykler: 
kontraktbestemmelser for 
leje og service af El-cykler i 

Aarhus kommune 

IT-registrering

Værkstedet: B&V

Mødestedet: Ingen

El-cykler: Ingen

Fristedet: Ingen

Afd.leder

Vibeke Hulemose 

vkr@aarhus.dk / 29 20 44 28

Publikationer og HR

Publikationer:

Flyers

(på aarhus.dk) 

Værkstedet

Mødestedet 

(på Intra) 

El-cykler

Statuser/evaluering

HR / funktioner

Værkstedet: 3 værkstedsass. og 2 
pæd.

Mødestedet: 1 soc-rdg. + 1 fast tolk 
(10t./uge) 

Fristedet: 1 deltids koordinator 

(1/4 årsværk)

El-cykler: 4 medarbejdre (i alt ca. 3 
årsværk)

https://psykiatrienshus.aarhus.dk/vi-tilbyder/overnatningspladser/
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Rehabiliteringsforløb (inkl. UdrykningsTeam)

Kontaktoplysninger

Nørre Allé 31, st. - 8000 Aarhus C

Rehabiliteringsforløb:  41 85 85 42 (visit.)/ 86 20 79 79 

UdrykningsTeam: 70 10 16 10  

Ydelser og 
aktivitetsniveau    

2020

Rehabiliteringsforløb

Fælles visitation

tel. rådgivning/sparring til 
samarbejdspartnere, 

info.møder og   
visitationssamtaler

Undervisning - CSV Aarhus

CSV - visiterede hold:

antal elever primo/ultimo: 8/0

ind/ud i perioden: 213/221

(unikke elever: 171/176) 

CSV - øvrige hold og tilbud: 
Intro-hold, tilbud drevet i 
samarb. med eksterne (fx 
frivilligcentret, center for 
bostøtte, udd.inst. mv.)

Gruppeforløb (SEL§104) 

antal primo/ultimo: 54/44 

ind / ud i perioden: 45/54

Praktiske Øvebaner (SEL§104) 
(AlleHuset/Sjak/Rejsecaféen)  

antal primo/ultimo: 45/45

ind / ud i perioden: 28/28

UdrykningsTeam

185 henvendelser, heraf 78 

der førte til en udrykning

Rammer og 
dokumentation

Lovgivning

Rehabiliteringsforløb:

Visiterede indsatser

SEL§104 og Lov om 
Specialundervisning for 

Voksne

Uvisiterede indsatser

Lov om Specialundervisning 
for Voksne

UT: SEL§12

Aftaler/kontrakter

UT er en del af 
Sundhedsaftalen mellem 
Region MIDT og Aarhus 

Kommune - parterne deles 
om driftsudgiften

CSV Århus har egne 
vedtægter og bestyrelse -
Lærernes arbejdstid (Lov 

409) er reguleret af en 
lokalaftale  

IT-registrering

Rehabiliteringsforløb: 

Visiterede forløb: B&V + CSC

Øvrige forløb: ingen / CSC

UT: egen database

Afd.leder

Rikke Larsen 

rlar@aarhus.dk / 29 28 16 77

Publikationer og HR

Publikationer:

Rehabiliteringsforløb: 

Tilbudskatalog udgives halvårligt

og kan downloades på aarhus.dk

Statuser/evaluering

UT: årsrapporter

HR / funktioner

Rehabiliteringsforløb:

(27 medarb. /ca. 25 årsværk -
derudover 2 vakante stillinger) 

Praktiske Øvebaner: 12 (pæd.,  
(værkstedsass., ergo, mv.) 

Fælles visitation: 2 (soc.rdg.)

Undervisning: 8 internt (lærere, 
værkstedsass., peer) og 1 eksternt 

Gruppeforløb: 5 (socrådg. , ergo) 

UT: rul bl. 30 psykiatri/socialpsykiatri 
medarbejdere i Region Midtjylland 

eller Aarhus Kommune. Hver 
udrykker-makkepar har to vagter/md.

https://psykiatrienshus.aarhus.dk/vi-tilbyder/overnatningspladser/
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Psykiatriens Hus i Aarhus (kommunal del)

Kontaktoplysninger:

P. P. Ørums Gade 9-11, bygning 12
8000 Aarhus C

tel: 41 86 08 40

https://psykiatrienshus.aarhus.dk/

Ydelser og 
aktivitetsniveau    

2020
Den kommunale del af 

Psykiatriens Hus omfatter

Socialvagten- akut & anonym 
rådgivning 

Alle årets dage kl. 16 – 24

8231 henvendelser i perioden

8 SEL§82c overnatningspladser 
heraf 2, der kan bruges til  
færdigbehandede borgere

antal m/ brugerstyret kontrakt

primo/ultimo: 73/167

samlet antal overnatninger 
(inkl. færdigbehandlede og 
ophold uden overnatning): 

1166 

49 afholdt Åben Dialog 
netværksmøder 

Aktiviteter/grupper (SEL§82a)

RC - Recoveryskolen (SEL§82a)

3500-4000 deltagertimer i 
2020 fordelt på kurser (55%), 

Peer-uddannelse (25%) og åbne 
hold (20%)

Fremskudt indsats fra 
Virksomhedskonsulenter og 
Åben Fleksibel Rådgivning

Rammer og 
dokumentation

Lovgivning

Socialvagten: SEL§10 

Overnatningspladser: 
SEL§82c

Aktiviteter / Recovery Skole: 
SEL§82a - uvisiteret 

Peer-udd. : optagelse v/ 
ansøgning + samtale

Aftaler/kontrakter

Samarbejdsatalen om 
Psykiatriens Hus i Aarhus 

Aarhus Kommune og Region 
Midtjylland 2018 

Partnerskabsaftale med 
Social Sundhed

IT-registrering

Socialvagten: egen database 

ÅFR, overnatningspladser, 
åben dialog: B&V + CSC

Recovery Skole fører egne 
registreringer

Kommunal leder: 

Dorthe Mikkelsen

dorthem@aarhus.dk

41 89 09 60 

Publikationer og HR

Publikationer:

Pjecer vedr. Socialvagten, 
overnatningspladserne, Åben Dialog 

Aktiviteter og Åben Fleksibel 
Rådgivning

Instagram: psykiatrienshusaarhus

Facebook: Psykiatriens Hus i Aarhus

Web: psykiatrienshus.aarhus.dk

Kursuskatalog (halvårlig) fra 
Recoveryskolen

Artikler om Psykiatriens Hus i Aarhus i 
Socialrådgiveren, Pædagogen og 

OFFENTLIG LEDELSE

Statuser/evaluering

Der er udarbejdet status til det 
politiske niveau efter et års drift - april 

2020.  Psykiatriens Hus i Aarhus skal 
evalueres efter ca. 2 års drift

HR / funktioner

Socialvagten: 5 medarbejdere

Overnatningspladserne 10 
medarbejdere og 2 peer 

medarbejdere

Recoveryskolen 3 medarbejdere og 3 
peer medarbejdere

1 kommunal leder, 1 faglig 
koordinator, 1 administrativ 

medarbejder og 1 servicemdarbejder 

+ et korps af tilkaldevikarer (primært 
studerende) og frivillige  

https://psykiatrienshus.aarhus.dk/vi-tilbyder/overnatningspladser/
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Ressourceforløb

Kontaktoplysninger

Gunnar Clausens Vej 90
8260 Viby J

tel: 87 13 66 11

jc-gunnarclausensvej@aarhus.dk

Ydelser og 
aktivitetsniveau    

2020

Koordinerende indsats -
borgere > 30 år i 
ressourceforløb

antal primo / ultimo perioden

926 / 768  

334 ophørt / 171 påbegyndt 

Gns. varighed af igangværende  
ressourceforløb (antal 

måneder)

primo / ultimo perioden

34 / 34 (Analyseportalen)

Etablerede virk.praktikker 
igangværende virk. praktikker 

primo/ultimo : 113 / 92

oprettede/ophørte  
virk.praktikker i perioden: 

225/246

Mentorformidling

786 nye mentorbevillinger i 
perioden. Derudover 

forlængelser.

– ca. 10 henvendelser pr. dag

Rammer og 
dokumentation

Lovgivning

Ressourceforløb 

LAB Kap.19 - Ansvar for og 
koordinering af delindsatser 

iht. rehabiliteringsplanen:

LAB kap.11, 12, 14, 26

Koordinering ift. indsatser 
iht. Lov om Social Service

og Sundhedsloven

Virk. praktikker LAB§57 

Vejl. og opkval. LAB§91

Mentorformidling

LAB§167 / INL§23d

Aftaler/kontrakter

IT-registrering

FASIT / VITAS

Afd.ledere 

Ane Lykke Predstrup

plyan@aarhus.dk/ 41 87 22 14

Nina Særkjær Olsen

ons@aarhus.dk / 41 87 22 17

Publikationer og HR

Publikationer

Folder - Ressourceforløb

Folder -

Mentorformidling

Statuser/evaluering

Evaluering af prøvehandling "på 
sporet af praktik" - 2020

HR / funktioner

21 jobkonsulenter

10 virksomhedskonsulenter 

2 faglige koordinatorer

2 specialister

1 mentorkoordinator
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Sociale Forhold og Beskæftigelse 

Job, Udsatte og Socialpsykiatri 

Center for Forebyggelse og Rehabilitering 

Tlf. 87 13 66 11 

www.aarhuskommune.dk  


