
Nordjysk Socialaftale 2018-2020 
- Resultater og initiativer 

Overordnede resultater 

• Der er kommet større fokus på det tværsektorielle arbejde, fx temadage, fokusområder, arbejdsgrupper og direktørmøder på tværs af forvaltningsområder. 

• Socialaftalen har givet en anden dialog, hvor fokus mere er på, hvad der udfordrer os. 

• Der er kommet bedre temadage, som giver mere værdi i det videre arbejde. 

• Samarbejdet handler ikke længere om køb og salg af indsatser, men også et bredere fokus på livskvalitet og egenmestring. 

• Der har været et samlet fokus på udgiftsniveauet – både i forhold til reducerede takster og mere præcise visiationer. 

 

 

Egenmestring

•Fokus på samarbejdet mellem myndighed og 

udfører

•Målsætninger for samarb. ml. myndighed og 

udfører fra første henvendelse om en borger til 

revisitering/udskrivning (under udarbejdelse)

•Vidensdeling og fælles kompetenceudvikling

•Vidensbreve med fokus på tilbud/metoder ift. 

egenmestring

•Fælles kurser (udbydes i 2021)

•Eftermiddagsmøder om egenmestring. Det første 

møde ventes at være den 18/3 og sætte fokus på 

recovery - fra ord til handling.

Socialfagligt fokus på 

beskæftigelse

•Beskæftigelsesmuligheder for borgere 

med en førtidspension

•Temadag for social- og beskæftigelses-

området – fokus på vidensdeling og det 

videre arbejde i kommunerne.

•Pjece rettet til borgere med førtidspension.

•Borgere med psykiske udfordringer

•Udbredning af IPS metoden 

•Styrket dialog og samarbejde mellem 

Psykiatrien og beskæftigelsesområdet i 

kommunerne (drøftelser i de enkelte 

klynger).

Samarbejde mellem 

kommunerne og 

behandlingspsykiatrien

•To temadag på tværs af kommunerne 

og Behandlingspsykiatrien

•Det gode borgerforløb: Gav øget fokus på 

samarbejde og eksisterende 

sundhedsaftaler, herunder revidering af 

psykiatriske driftsfora.

•Borgere med komplekse forløb: Tættere 

samarbejde mellem Psykiatrien og social-, 

beskæftigelses-, sundheds- og børn- og 

ungeområdet i kommunerne, hvilket er 

resulteret i et formaliseret samarbejde.

Nye samarbejdsformer

•Brugerpanel

•Der har været nedsat et panel af borgere 

med forskellige handicaps, som har 

rådgivet sekretariatet samt deltaget i 

temadage, arbejdsgrupper og 

udviklingsarbejde.

•Undervisning af borgere med høretab

•Region Nordjylland har igangsat tiltag ift. 

undervisning af børn med høretab.


