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Ideer til nye veje

Vores vigtigste udfordring er:

Misforholdet mellem de ydelser og den hjælp borgerne tror, de kan få 

– og det kommunerne tilbyder

- Samarbejdet bliver for parallelt mellem systemerne – folk falder mellem

”stolene”

- Forskelligt blik på hvad en visitation er– nogle har fokus på visitation som

”gatekeeper”(et økonomisk blik) og ”den sunde visitation” visitationen skal

tage et helhedsblik på borgeren og finde den rigtige løsning – også noget

borgeren måske ikke selv ser!

- Diskursen handler om at ”vurdere borgerne” frem for at se på borgerens behov

- De korte visitationer er et problem – det vælter hverdagen både hos borgere og

medarbejdere

- Når vi laver om i ydelserne politisk – skaber det bekymring hos borgerne, om de

mister hjælpen

- Visitation skal ikke være et styringsværktøj – det skal være en faglig vurdering

Vores forslag til konkrete, nye ideer, der bidrager til at løse udfordringen, er: 

 Vi skal gøre visitationen mere overordnet – og generel – fx fremskudt visitation og

omvendt, at kommunerne afleverer borgerne med alle de relevante informationer

 BUM-modellen skal kigges efter i sømmene og moderniseres – fx tage økonomien ud af

visitationen, visitationen skal være faglig. Adskil økonomisk og fagligt ansvar

 1 ”advocate”/kontaktperson/borgervejleder (en der kender borgeren godt) tilknyttet en

borger – dvs. én indgang til systemet (fx når en borger ikke har en pårørende)

 Borgeren og deres prioriteringer og hverdagsliv skal være i centrum - Mere inddragelse

af forskellige aktører i samtalen med visitatoren om borgerens behov

 Inspiration: Delegeret visitation i teams –man laver kørelisterne efter, hvad der er

behovet nu og her og fordeler så teamet (Det skal dog styres hvor stor en line man kan

give for at sikre borgernes rettigheder). Med udgangspunkt i en ramme.

 Der skal være en minimumstid omkring de korte ydelser – tiden skal ikke styre

 Kan vi få leverandøren med allerede i startsamtalen, fremfor at visitatoren kommer først

og borgeren derefter vælger en leverandør

 Formaliserede netværksmøder med aktørerne omkring borgerne
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Noter fra gruppedialogerne 

Fra gruppe 8, tema: Visitation 

Diskursen handler om at ”vurdere borgerne” frem for at se på borgerens behov 

Der mangler inddragelse af borgeren og borgerens relationer i visitationen – det er en skæv 

magtrelation nu 

Der mangler tillid i relationerne fx fra myndighed til medarbejder – tro på, at de gør deres arbejde 

Der mangler kendskab til hinandens fagligheder på tværs 

Der mangler kommunikation i overgangene, fx når en borger bliver visiteret og venter på hjælpen 

Udfordring i at vi visiterer til ydelser, som kommunen  

Er bum-modellen den rigtige for den danske visitation?  

Misforholdet mellem de ydelser og den hjælp de tror, de kan få – og det kommunerne tilbyder  

Skal vi have fx have minimumstandarder? 


