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Glimt i øjet

Fryd i kroppen

Stolte smil op til 

begge ører





De tre perspektiver



LIVSKVALITET:

At føle sig 

betydningsfuld i 

eget og andres liv



Pointer 

• At vælge sin morgenmad

• Flere dage i dagtilbud

• Institutionsagtigt måltid

• Musik til måltidet

• Selskab i kuglebadet

• Tour de Fri





At kaste et nyt blik 

på borgers 

situation og 

muligheder



Refleksionsspørgsmål

• Hvordan tænker I umiddelbart, at 

Livskraft kan ”forstyrre” jeres 

praksis?

• Hvad kan I måske bruge?

• Hvad virker umuligt eller irrelevant?





Ledelseskommissionens anbefaling:

Borgeren skal i centrum

Men vi sætter helst ikke borgeren i 

centrum…

Vi sætter borgerens 

DRØM i centrum



UCN modulbeskrivelse

- kan i samarbejde med andre 

professioner opstille begrundede 

handleforslag, der tager højde for 

brugerinddragelse. 



• Alle har drømme

• Drømme er 

motiverende

• Motivation er 

grundlag for 

udvikling



Hvordan gør vi?

• Små og store drømme

• Spørge borger på forskellig vis

• Undersøge livshistorie, pårørende

• Observere og registrere tegn og 

initiativ

• At have hypoteser og præsentere 

det nye



Det første 

forsøg



Hvordan gør vi? (fortsat)

• Tage drøm alvorligt

• Undersøge bag det umiddelbare

• Lade borgerne inspirere hinanden

• At gøre prøvehandlinger og drømme 

synlige



Indbyrdes inspiration



Postkort



Ingen drømme 

er for store –

ingen mål er 

for små



”Dræb aldrig en drøm. 

Uanset hvor fjollet og 

ufornuftig den må lyde i 

andres ører.” (Medarbejder)



Prøvehandlinger:

Man kan det, man 

ved, man kan.

Om man kan mere, 

ved man først, når 

man har prøvet.



”Man kan ikke engang sige, at 

noget fejler. Det ender bare et 

andet sted, end vi troede.”

Medarbejder



Det kan give bøvl

• Små bevillinger

• Forklare ændring for pårørende

• At vi ”overtager”, når drømmen er 

afdækket

• At koble til andre rammer og krav 

(dokumentation, VRAP, SUL, 

persondataforordning osv.)



Refleksionsspørgsmål

• Hvordan ser I, at Livskraft kan give 

muligheder for at udfolde 

fagligheden på nye måder?





At være gode for hinanden

- Betydningsfuldt samvær -





Vil jeg blive savnet?



Evidens?

…det kan mærkes!

• Lærerige fortællinger

• Dokumentation og 

refleksion i fagsystem

• Erhvervs Ph.d. om 

effekt af  samskabelse



Det tredelte narrativ
Faglighedens betydning for resultatet

• FØR: Hvad er det NYE, I får øje på?

• HANDLING: Hvad er den konkrete, NYE 

prøvehandling? Hvad gør I anderledes?

• RESULTAT: Hvad kommer der ud af  det i 

forhold til bundlinjerne? Hvordan kan det være 

afsæt for nye prøvehandlinger?



Det lyser vi på lige nu

• Borgers stemme i fortællinger

• Øget fokus på at dele det, der ikke 

gik som forventet

• Vi skriver en bog



For de nysgerrige

• Film om Vision 2020

• Aalborg Stories – film fra 

Handicapafdelingen i Aalborg 

Kommune

• Aalborg AKTIV –

beskæftigelsesenhed for 

mennesker med handicap

http://vision2020.aalborg.dk/vision-2020-saadan-goer-vi
http://aalborg-stories.dk/
https://www.aalborgaktiv.dk/


Diverse afholdte oplæg
• Dialogmøde om fremtidens socialpolitik 

november 2016

• KL’s Handicap- og psykiatrikonference 

november 2016

• KL’s Social- og sundhedspolitiske forum, maj 

2017

• LEV konference, november 2017

• Udvalgt som et ud af  ti ‘best practice’ på 

fremtidens boformer ”Fremfærd” (KL/SL)

• KL’s Social- og sundhedspolitiske forum, maj 

2018

https://www.youtube.com/watch?v=Jtj-ise5QQs&t=5s
http://vpt.dk/saet-borgerens-dromme-i-centrum
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