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’endnu en besværlig borger’
Besværlig borger der
stiller urimelige krav
eller en sød ældre
direktør frue?

Der findes ikke komplekse borgere!
• Bureaukrati og faglig specialisering står i vejen
for at møde borgeren i en relation, der tager
afsæt i borgerens oplevede udfordringer
• En diagnosekultur skaber en underskudsrelation,
hvor definitionen af mangel på ressourcer er
bestemmende for indsatser
• Manglende tværfagligt samarbejde og
koordinering forskyder kompleksitet over til
borgeren, frem for at blive håndteret blandt de
professionelle

The welfare state is
based on an outdated,
transactional model,
and needs to be
replaced with
something that is
shared, collective and
relational.
Hilary Cottam
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• Borgeren som en der har ret til
ydelser
• Det offentlige leverer ydelser
• Borgerens mangler eller
handicap definerer ydelser

• Borgeren og det offentlige
indgår i et samarbejde
• Ydelser skabes i samarbejde
• Borgerens ønsker til eget liv er
afsæt for ydelser

Borgeren bliver til
gennem sine ’underskud’

Borgeren bliver til gennem
sine ønsker til eget liv

Flerfamilieindsats
Hvad inviterer vi borgeren ind i – hvilken
identitet tilbyder vi dem?

-

Enlig mor med ringe netværk og
tilknytning til arbejdsmarkedet?

-

Enlig mor med drømme om en positiv
fremtid for børnene og muligheder for
et stærkt netværk og varigt job?

DOBBELTPOSITIONERING

VI SKAL IKKE VÆLGE MELLEM
DEN ENE ELLER DEN ANDEN
POSITION, MEN I STEDET
MESTRE EN BALANCERING.
DETTE FORDRER EN GOD
PRAKTISK DØMMEKRAFT!

MYNDIGHED

MYNDDIGGØRELSE

ERFARINGER FRA AKTUEL
KOMMUNAL PRAKSIS
’Sammen finder vi ud af det’
Billund Kommune

Se mere og download på
www.relationelvelfaerd.dk

Social psykiatri
”Det er den konkrete fælles, og
unikke aftale omkring borgeren,
der gjorde forskellen. Vi skabte en
god kontakt og relation ved at
lytte til borgerens egentlige
behov. Evnen til at afvige og
tilpasse sig borgerens unikke
ønsker er det ”Sammen finder vi
ud af det” handler om. Vi
lykkedes her med sammen at
tilrettelagde og koordinere en
god indsats i overensstemmelse
med borgerens behov. ”
- Janni Due Matthiasen

Aktivt dagtilbud
”Forældrene tager fælles ansvar
for praksis – både omkring
pædagogikken men også over for
hinanden som forældre. Vores
ansvar som pædagoger er at
hjælpe forældrene godt i gang
med dette. Det giver store
gevinster for børnene. Herudover
er det nu også blevet meget
tydeligere for kollegaer, hvad
”Sammen finder vi ud af det”
handler om.”
- Berit Holm Petersen

Australien: Local Area
Coordination (LAC)
Indsatsen støtter handicappede til bedre
livskvalitet i lokalsamfundet gennem
lokalkoordinatorer. I stedet for at definere
borgeren ud fra deres behov og handicaps,
tager de i stedet udgangspunkt i, hvilket liv
borgeren gerne leve, og bruger det som
afsæt i arbejdet. Det betyder at
kontaktpersonerne for de handicappede bl.a.
coacher dem i at udvikle deres evner og
muligheder, og søger at hjælpe dem i at
bruge det lokale netværk og de ressourcer
der er i lokalsamfundet. LAC-metoden har
som formål at arbejde præventivt og holde
borgeren styrket, i stedet for at vente på en
krise at intervenere ind i.
Resultater: Tiltaget er udbredt i hele
Australien samt England, Irland og Canada. I
Australien peger resultater af indsatsen på en
30 % besparelse i forhold til en tilsvarende
normalindsats, samt borgerne er positive
overfor denne indsats.
Eksemplet er hentet fra den engelske ngo
NESTAs publikation "People Powered Health
Co-production Catalogue"

Holland: Informal Pro-active
Approach Model (IPAM)
En hollandsk model der inddrager
borgerne i forbindelse med offentlige
afgørelser i borgersager. En præliminær
afgørelse fremlægges og medieres for
borgeren. Dette sker for at der i sagen er
enighed om fakta mellem den offentlige
instans og borgeren. Under mødet kan
borgeren kommentere den og stille
spørgsmål til formuleringer, præmisser,
inden den endelige afgørelse træffes.
Resultat: Tilgangen sikrer en fair,
transparent og hurtig afgørelse, der har
nedbragt antallet af klager og dermed
omkostningerne med 20%.
Brugertilfredshed er øget med 40% og
medarbejdertilfredsheden med 20%.
Eksemplet er hentet fra udgivelsen
”Innovation in Public Service Delivery”, fra
direktør Saskia Groenewegen, Institut for
Offentlig Administration, NL

IPAM
• Reduktions i administrative
byrder falder så de
gennemsnitlige omkostninger
reduceres med 20-30%
• Borgernes tilfredshed med
myndigheden stiger 40%
• Gennemsnitlig jobtilfredshed hos
personalet vokser med 20%
• I 40-60% af sager, hvor IPAM
metoden blev anvendt fandt man
løsninger, der gjorde at man
undgik klager eller indsigelser
• Den gennemsnitlige tid anvendt
på en klage sag faldt med 37%

Borgernes erfaringer med
IPAM
1.
2.

3.

4.

De blev taget alvorligt, når
medarbejderne lyttede til dem
De var en ligeværdig partner i
processen. De værdsætte brugen af
mediationsredskaber (også selvom de
ikke selv kendte til disse).
Selve processen og den information
der ledte til beslutningen (taget af de
professionelle) blev vurderet positivt
Tilliden til staten og den offentlige
sektor steg – det offentlige fik ”et
ansigt” ved at borgeren havde
kontakt med en person der kunne
spørge hvad problemet handlede om,
kunne lytte og give forklaringer og
aktivt kunne samarbejde om en
løsning.
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