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Omstillingsplan for socialpsykiatrien 2017-2025

Udvikling af den faglige indsats og tilbudsviften til borgere med en 
sindslidelse

Fælles fagligt fundament 
med fokus på borgerens 

recovery-proces 
gennem rehabilitering

Grundfortælling for den 
københavnske 

socialpsykiatri som fælles 
retning og vision

Faglig guide som praksisnær 
guide i arbejdet med 

recovery og rehabilitering

Alle medarbejdere og 
ledere gennemfører 

uddannelsen i recovery og 
rehabilitering

Fokus på ledelse, læring og 
implementering af fælles 

fagligt fundament

Evaluering og løbende 
tilpasning af 

omstillingsplanen

Flere borgere med 
selvstændige liv i egen 
bolig og tidlig indsats

Fleksibel bostøtte til borgere 
i egen bolig  

Flere borgere fra botilbud til 
egen bolig med CTI støtte

En ny københavnermodel 
på vej med fokus på tidlig 

indsats

Specialiserede tilbud til 
borgere med særlige 

behov og udfordringer

Specialisering af 
botilbuddet Granvej i 2019

Botilbuddet Borgervænget 
som specialiseret 
ungetilbud i 2019

Flytning af botilbuddet 
Glasvej i 2019

Flere botilbudspladser 
til borgerne

Åbning af botilbud med 9 
pladser i Nansensgade i 

2019

Flere midler til køb af 
pladser til borgerne

17 nye pladser på etagen 
over Borgervænget i 2020

Nye botilbud som følge af 
behovsanalysen2021/2022 

(89 pladser)

Bedre, moderne og 
tidssvarende boliger til 

borgerne

Modernisering af 
Stubberupgård  2019-2021

Renovering og genhusning 
af Thorupgården  2019-2021 

Planlægningsbevilling til 
nybygning af Boserupvej 

2019

Planlægningsbevilling til 
nybygning af Granvej 2019

Rønnebo til Ryparken 

2020-2022



FÆLLES FAGLIGT FUNDAMENT
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April 2018

UDDANNELSE I 
RECOVERY OG 
REHABILITERING 

Udviklingsarbejdet 
begyndte allerede i 
2016 

Oktober 2017

GRUNDFORTÆLLING

Udviklingsarbejdet 
begyndte i primo 2017 

August 2018

FAGLIG GUIDE

Udviklingsarbejdet 
begyndte i primo 2017

INDDRAGELSE



FÆLLES FAGLIGT FUNDAMENT

Socialtilsynets 
kvalitetsmodel

Kvalitet 
i SOF

Målgruppeplan
Socialstrategi 
pejlemærker

Recovery
og

rehabili-

tering



FAKTA
Uddannelse i recovery og rehabilitering

Formålet med uddannelsen er at 
skabe et stærkt fælles fagligt 
fundament 

- fælles definition
- fælles forståelse 
- fælles sprog
- fælles tilgang

Alle ledere og medarbejdere i 
socialpsykiatrien (stabe, enkelte 
samarbejdspartnere, selvejende) 

8 dage + synopsis og eksamen 

Kompetencegivende 10 ECTS (akademi-
og diplomniveau) 

44 hold i alt (ca. 1000 medarbejdere)

2018-2121

Blandede hold (på tværs af områder, 
fagligheder, centre, tilbud, 
udfører/myndighed) 

Københavns Professionshøjskole

Styregruppe og referencegruppe
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Udvikling af uddannelsen
• Arbejdsgruppe 
• Fælles definition af recovery og 

rehabilitering 
• Temaer 
• 3 Workshops
• Læringsseminar 
• Styregruppe 
• Følgegrupper 

• Udbud

• Tæt udviklingssamarbejde med 
Københavns Professionshøjskole
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Definitioner 
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Link

http://sof.kkintra.kk.dk/sites/sof.kkintra.kk.dk/files/media-root/Hvidbog_0.pdf
http://www.rehabiliteringsforum.dk/contentassets/519c219e42a3454da34db60a8454de58/hvidbog.pdf


3 temaer 
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VI SPURGTE DEM DER ER HELT TÆT PÅ

• HVORDAN 
’SER’ DET UD 
NÅR MAN 
ARBEJDER 
SAMMEN MED 
BORGEREN? 

SAMMEN MED 
BORGEREN

• HVORDAN 
’SER’ EN 
INDSATS UD AF 
HØJ KVALITET?

VIDENSBASEREDE 
INDSATSER OG 
KVALITET

• HVORDAN 
’SER’ EN 
KOORDINERET 
INDSATS UD? 

KOORDINEREDE 
INDSATER 

Borgere, Medarbejdere, ledere, frivillige, 

pårørende, misbrugsområdet,  ’flyver’, 

myndighedsområdet, faglige organisationer 

(MED repræsentanter)  
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Overskrift Viden om Færdigheder/kompet

encer/forståelse

Materiale og 

kobling til 

værktøjer, 

redskaber, 

metoder

Jeg kan intet 

gøre, før jeg 

har hørt, hvad 

du siger

Hvad betyder det, 

når man bliver lyttet 
til?

Hvordan lytter man?

Aktiv lytning som 

metode og princip

Aktiv lytning 

Carl Rogers

Principperne 

bag MI



…og dem som har erfaringer med faglige ‘omstillinger’
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Link:
Vil du se video fra hele dagen

https://www.youtube.com/watch?list=PLWhIrTDkqupIxhwOL-MmGPlctOvojM6E6&v=6dJXDxENcwc
https://www.youtube.com/watch?list=PLWhIrTDkqupIxhwOL-MmGPlctOvojM6E6&v=6dJXDxENcwc


FAGLIGT SPOR

REHABILITERING 
OG LEDELSE

LÆRINGS SPOR

LÆRING MED 
EFFEKT 

IMPLEMENTERING
S SPOR

ARBEJDE MED 
LOKALE 
IMPLEMENTERINGS
PLANER

Lederspor
3 dages forløb forud for uddannelsesstart 
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Indhold på uddannelsen 
1: Præsentation af uddannelse samt kerneelementer i recovery- og rehabiliteringsbegreberne 
og i Grundfortællingen. 

2: Rehabilitering – fra begreb til praksis. 

3: Person, problem og relation

4: Mål og forandring

5: Netværksdannelse, fællesskabsopbygning, samskabelse og social inklusion

6: Koordinering, samarbejde og sammenhæng i indsatsen

7: Håb og forandring

8: Den professionelle rolle og borgerens deltagelsesmuligheder - i lyset af samfundsmæssige 
og organisatoriske rammer for den rehabiliterende indsats

• Samarbejde med Socialstyrelsen (video)
• Nogle undervisere har levede erfaringer med psykisk lidelse
• Borgerens stemme (video)
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Se undervisningsplanen her

https://www.youtube.com/watch?v=ia2iZg_am4U
https://www.youtube.com/watch?v=YzEOgWRHAS0


Grundfortælling
Hvad er Grundfortællingen?
Grundfortællingen beskriver visionen og det faglige 
fundament for arbejdet i socialpsykiatrien, på tværs 
af tilbud og indsatser. Det faglige fundament er 
recovery og rehabilitering. 

Hvad er formålet med Grundfortællingen? 
Grundfortællingens formål er at understøtte en 
fælles forståelse, tilgang og afsæt for samarbejdet i 
socialpsykiatrien og dermed understøtte borgerens 
recovery-proces gennem rehabilitering. 

Hvordan blev Grundfortællingen til? 
- Stormøde for borgere om Fremtidens 

Socialpsykiatri
- Konference med workshops
- Medarbejderworkshops 
- Høringsperiode 
…og så brugte vi selvfølgelig også den viden og den 
empiri vi havde i forvejen fra udviklingsarbejdet med 
uddannelsen. 
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Link: 
Grundfortællingen

https://www.kk.dk/sites/default/files/uploaded-files/grundfortaelling.pdf


Faglig guide
Hvad er Faglig guide?
Grundfortællingen er suppleret af en Faglig guide, som 
konkretiserer, hvordan grundfortællingens elementer kan 
omsættes i praksis. Guiden er en anvendelsesorienteret 
håndbog, der kan bruges af alle medarbejdere i 
socialpsykiatrien.

Hvad er formålet med Faglig guide?
Grundfortællingens gode intentioner til virkelighed. Man kan 
ikke slå op i guiden og bruge den som en facitliste. Til gengæld 
kan man hente masser af inspiration og viden om rehabilitering 
og den samarbejdsproces, som rehabilitering er

Hvordan blev Faglig guide til?
- 5 workshops (borgere, §85, botilbud, §104 og myndighed)
- Samarbejde med Defactum, Marselisborg centeret 
- referencegruppe
- pilottest 
- styregruppe
- 2 direktører helt tæt på
- flere praktikere som bidragsydere

Links: 
Faglig guide, Den københavnske socialpsykiatri
Guide til et godt hverdagsliv
Et godt hverdagsliv for dig, der er pårørende 
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https://www.kk.dk/sites/default/files/uploaded-files/faglig_guide.pdf
https://www.psykiatri-regionh.dk/centre-og-social-tilbud/kompetencecentre/Rehabilitering-og-recovery/Guide-til-et-godt-hverdagsliv/Documents/Guide_til_et_godt_hverdagsliv_2015.pdf
http://www.sind.dk/6storage/113/3114/guide_til_godt_hverdagsliv_enkeltsider_haefte_2.pdf
https://www.kk.dk/sites/default/files/uploaded-files/faglig_guide.pdf
https://www.psykiatri-regionh.dk/centre-og-social-tilbud/kompetencecentre/Rehabilitering-og-recovery/Guide-til-et-godt-hverdagsliv/Documents/Guide_til_et_godt_hverdagsliv_2015.pdf
http://www.sind.dk/6storage/113/3114/guide_til_godt_hverdagsliv_enkeltsider_haefte_2.pdf


Implementering
Fokus på ledelse: Fælles ledermøder, individuel coaching, processer, temadag om faglig ledelse, 
lederne er selv med til at definere behovet.

Fokus på læring med effekt (Rutebeskrivelse, vejen til læring med effekt)

Nyt MUS koncept med fokus på rehabilitering (de tre temaer er centrale)

Videns-platform på KK-intra: Grundfortælling, Faglig guide og bilag, ekstra litteratur, videoer, 
uddannelsesplatform med pensum som pdf og lydfiler, lidt om studieteknik, læring med effekt, 
rammer og vilkår for uddannelsen.  

Processer for personalegrupper, hvor der arbejdes helt praksisnært og der skabes konkrete 
forbindelser mellem teorien og praksis. 

Tavlemøder med udviklingsmedarbejdere fra centerfællesskaberne: videndeling, inspiration, 
kommunikation. 

Implementeringsplanerne er blevet en del af de lokale udviklingsplaner 
(socialstrategien 2018-2022).

TONSVIS AF GODE OG SPÆNDENDE LOKALE TILTAG MED BORGERE 
OG PÅRØRENDE ☺

Læs fx mere om Go Card konkurrencen ved at klikke på billedet
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https://www.youtube.com/playlist?list=PLWhIrTDkqupL7jsXivJdqPjcGrXFN9ycP
https://www.kk.dk/socialstrategi
https://www.kk.dk/nyheder/psykisk-saarbare-faar-deres-kunst-paa-go-cards


Traditionel evaluering

• Vurdering af succes eller fiasko
• Midtvejs eller afslutningsvis
• Fastsatte mål og metoder
• Designet er baseret på lineær 

kausalitet
• Mål at producere generaliserbar 

viden uafhængig af tid og sted

Evaluering med fokus på 
læring og udvikling

• Feedback
• Skabe læring
• Understøtte beslutninger
• Tilpasser mål og metoder undervejs
• Designet til at rumme komplekse 

non-lineære dynamikker
• Mål at producere kontekst-specifik 

viden

EVALUERING



Hvordan bruger vi 
evalueringerne?

Evalueringerne bruges både til effektmåling og til læring

Justeringer foretages på baggrund af evalueringerne

Indsatser planlægges på baggrund af evalueringerne

Vi henter viden mange steder: fælles ledermøder, BTU, 
Trivselsundersøgelsen, evaluering fra undervisning, ½ års 
evalueringer, mm. 

Evalueringsopgaven må ikke være ressourcekrævende for driften
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Evaluering 
Evaluering på sidste uddannelsesdag (spørgeskema)
• Spørger til kvalitet, mening, didaktik, indhold, 

litteratur, mm.  

Transferevaluering, ½ års evaluering (spørgeskema).
Spørgeskemaet er delt op i to dele: 
• Første del omhandler den viden og de kompetencer, 

som medarbejderen har tilegnet sig gennem 
uddannelsen og i hvilket omfang, han/hun anvender 
sin nye viden og kompetencer. 

• Anden del af spørgeskemaet har fokus på, hvordan 
der på arbejdspladsen er blevet fulgt op på læringen 
fra uddannelsen, fx gennem videndeling og 
ledelsesmæssig opmærksomhed.  
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Overvejende positive 
tilbagemeldinger

• Spændende og relevante temaer og indhold 

• Dygtige undervisere med højt fagligt niveau og praksiskendskab

• Godt at få indblik i hinandens arbejde og faglig sparring på tværs af centre 

• Godt med inddragelse af praksiserfaringer 

• Godt med borgeren i fokus og borgerinddragelse 

• Godt med fokus på egen rolle
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Justeringer
Aktionslæringen
Er taget ud af forløbet fra 2. runde og har givet mere plads til metoder, øvelser og 
praksistræning. 

Forberedelsesudfordringer
lydfiler. 
Studieteknik 
undervisningsmateriale fra uddannelsen på BCV’s eget Intranet 
Faglig guide integreret i undervisningsplanen 

Sammenhæng og mulighed for fordybelse
metodeøvelserne ift. MI og Åben Dialog flyttes sammen med deres teoretiske ophav.

BCV’s Intraside er bygget op så 
medarbejderen oplever, at der er 
tydelig sammenhæng mellem 
Grundfortælling, Faglig guide og uddannelsen



Pointer fra ½ års evalueringen

2/3 af de medarbejdere der har svaret, taler med deres leder om, hvordan de kan 

bruge deres nye læring - Efter uddannelsen 

80% af de medarbejdere som har svaret, føler at ledelsen bakker dem op i at dele 

viden med kollegaer og borgere - Efter uddannelsen. 

De medarbejdere som har svaret, beskriver et øget fokus på borgerinddragelse og at 

borgeren har fået ansvaret tilbage - Efter uddannelsen. 

44% af de svarende har igangsat konkrete initiativer inspireret af uddannelsen. 



Hvad ser vi ellers i evalueringerne?

• Uddannelsen skærper fagligheden og skaber fælles sprog på tværs af fagligheder 

og ansvarsområder.

• Det giver god mening at sidde sammen på tværs af centre og enheder

• At tilgangen og emnerne er meningsfulde – særligt inddragelsesdelen

• At man under uddannelsen, sparrer med kollegaer og ledere om det faglige 

• At nogen synes de ved det i forvejen: ‘Jeg har ikke lært noget nyt’, ‘Vi gør det i 

forvejen’.

• At inddragelsen af borgere FØR uddannelse og i selve læringsforløbet er 

faldende.  



Inden uddannelsesstart afholder leder og medarbejder 
en kort 10 minutters før-samtale, hvor de med afsæt i 
læringsmålsætningen taler om: 

Hvilke læringsmål medarbejderen har for sit kommende 
uddannelsesforløb. Vær konkret og ha en tydelig 
forventning om, at den enkelte medarbejder kommer 
‘hjem’ med læring, som kan bidrage til yderlig udvikling af 
den rehabiliterende praksis – lav konkrete læringsmål

Medarbejderen skal være konkret ift. hvordan og ift. hvad 
han vil inddrage og have feedback fra borgeren. Have en  
forventning om at inddragelse /borgerpartnerskabet skal 
være et princip også under uddannelsen.  

FOKUS PÅ FØR-PROCES
At nogen synes de ved det i 
forvejen: 
”Jeg har ikke lært noget nyt’, 
‘Vi gør det i forvejen”. 
At inddragelsen af borgere FØR 
uddannelse og i selve 
læringsforløbet er faldende.
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Hvor er vi nu 

- 16 hold af 20-25 deltagere har gennemført uddannelsen

- Vi er pt i gang med 3 hold som afslutter med eksamen til 
sommer.

- Vi har gennemført 4 evalueringsrunder ift. de første 16 hold

- Vi har gennemført første ‘transfer-evaluering’ /hold 1-4) og har 
på baggrund af dette planlagt indsatser. 

- Vi har udsendt anden ‘transfer-evaluering’ til deltagere der 
afsluttede uddannelsen for et halvt år siden (hold 5-8). Deadline 
er 12. april. 



KONTAKT

Birgitte Skjold Knudsen
Uddannelseskonsulent

Københavns Kommune
Socialforvaltningen
Borgercenter Voksne

Islands Brygge 37, 2.sal
2300 København S

27

ap7c@kk.dk

51731493
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