SOCIAL, SUNDHED OG
OMSORGSUDVALG
SSO-UDVALG
INDLEDNING

Ved udvalgsformand Bo Abildgaard
Med afsæt i Guldborgsund Kommunes kerneopgave;
”Vi skal styrke borgernes muligheder for at mestre
egen tilværelse og i samarbejde med borgerne sikre,
at alle kan indgå i relevante fællesskaber”, ser udvalget det som sin vigtigste opgave, at sætte det brede
sundhedsbegreb og fremme af lighed i sundhed på
dagsordenen. Konkret med en vision om at flere borgere i Guldborgsund Kommune lever længere og har
gode leveår – både fysisk, psykisk og socialt.
R A MME R O G V ISIO N

Ulighed i sundhed medfører store forskelle i borgernes
fysiske, psykiske og sociale sundhedstilstand, levealder samt funktions- og arbejdsevne. Hvilket betyder,
at ikke alle borgere har lige muligheder for at udnytte
deres livspotentialer.
Ulighed i sundhed kan opstå gradvist i den brede
befolkning, som følge af flere faktorer, og bevirke at
nogle borgere bliver hurtigere nedslidt, får livsstilssygdomme eller ikke opnår samme udbytte af behandlingen som gennemsnittet. I andre tilfælde er der tale om
ulighed i forhold til særligt udsatte grupper som følge
af fx misbrug, psykisk sygdom, hjemløshed eller andre
sociale problemer.

T VÆ RG Å E NDE E L E ME N T E R

Grundlaget for udvalgsstrategien er det fælles-politiske
udgangspunkt, som vi er nået til enighed om i andre
sammenhænge:
•
•
•
•
•
•

Kerneopgave
Grundfortælling
Planstrategien
De strategiske målsætninger
De tværpolitiske mål
Det Guldborgsundske mindset;
de 4 tilgange i organisationen

Udvalget har som ambition, at alle borgere i vores
kommune lever et sundere liv og derfor er det vigtigt,
at prioritere tidlig opsporing, forebyggelse og indsats
i samspil med borgerne. Dette skal dels foregå i alle
kommunale institutioner, hvor borgerne færdes, og
dels i andre situationer, hvor fx udsatte grupper på
handicap og psykiatriområdet, med tidlig indgriben,
har større mulighed for at leve et så selvstændigt og
værdigt liv som muligt.
Som udvalg ser vi også en særlig rolle i, at være garant for at de borgere, der ikke selv har ressourcer til
at gøre opmærksom på deres behov, bliver medtænkt i
social- og sundhedstiltag.
Det er vigtigt, at vi prioriterer og differentierer vores
social- og sundhedstilbud. Det kræver politisk mod,
helhedstænkning og stærkt samarbejde på tværs af
udvalg og myndighedsområder. Det vil vi arbejde for i
Social, Sundhed og Omsorgsudvalget.

VORES KERNEOPGAVE:
”Vi skal styrke borgernes muligheder for at mestre egen tilværelse og i
samarbejde med borgerne sikre, at alle kan indgå i relevante fællesskaber”
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SAMMENHÆNG TIL KERNEOPGAVE OG STR ATEGISKE MÅLSÆTNINGER
Social, Sundhed og Omsorgsudvalget (SSO) bidrager til at løfte kerneopgaven ved at:
• Styrke borgernes muligheder for at tage vare på egen mentale, sociale og fysiske sundhed, funktionsnedsættelse eller sygdom.
• Skabe muligheder for at borgerne kan indgå i fællesskaber.
SSO bidrager til at lykkes med følgende strategiske målsætninger:
Gode rammer for sundhed og hverdagsliv
Udvalgets rolle i forhold til at løfte målsætningen er:
o At prioritere indsatser der bidrager til at det sunde valg bliver det lette valg i borgernes hverdag.
o At sikre borgerne gode rehabiliteringsmuligheder.
o At sikre hjælp og støtte til sårbare borgere som er afhængige af hjælp i hverdagen.
o At bidrage til at borgerne får mest velfærd og kvalitet for pengene.
o At skabe merværdi for og med borgerne, frivillige og pårørende via samarbejde og samskabelse.
Uddannelse, dannelse og ambitioner
Udvalgets rolle i forhold til at løfte målsætningen er:
o At bidrage via praktik og uddannelse af SOSU-medarbejdere, sundhedspersonale, pædagogisk personale.
o At bidrage med opkvalificering og uddannelse af medarbejdere – da det er et vigtigt element i at kunne
tiltrække og fastholde medarbejdere i eksisterende og nye jobs.
Flere arbejdspladser
Udvalgets rolle i forhold til at løfte målsætningen er:
o At bidrage via tilbud og heraf jobskabelse på Socialområdet, hvor ca. halvdelen af pladserne sælges til
andre kommuner.
o At have fokus på at hjælpe handicappede, psykisk sårbare og psykisk syge ud på vores kommunale
arbejdspladser.
o At bidrage til en robust arbejdskraft (psykisk, fysisk og socialt) samt sikre effektive tilbud og samarbejde
ved sygdom.
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TVÆRPOLITISKE MÅL
Ud af de 12 vedtagne tværpolitiske mål byder SSO udvalget særligt ind i de tre mål markeret med fed:
Vi vil
•
•
•
•

At Nykøbing er en stærk hovedby
At vores landdistrikter er attraktive
Mere mobilitet og sammenhæng
At alle får en uddannelse eller kommer i
beskæftigelse
• At flere lever sunde liv
• Mangfoldige fællesskaber
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UDVALGETS MÅL
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Fremme lighed i sundhed
Tidlig indsats og forebyggelse
Borgeroplevet kvalitet i tilbuddene
Faglig kvalitet
Samskabelse og inddragelse af borgerne
Sundhed på tværs

• At alle kommer godt fra start i livet - gennem
hele livet
• Bedre rammer for erhvervsliv og iværksætteri
• At talent og potentialer udvikles
• At flere borgere bosætter sig og bliver her
• At internationalisering er øget
• En bæredygtig kommune
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UDVALGETS MÅL OG TILKNYTTEDE INDIK ATORER
Udvalgets mål

Den tilknyttede indikator

1. Fremme lighed i sundhed.

Trivsel (tilfredshed med livet og selvvurderet helhedsvurdering). Trækkes fra sundhedsprofilen hvert
4. år og evt. fra Lolland Falster undersøgelsen.

2. Tidlig indsats og forebyggelse.

Andelen af GUSA-dialoger som oprettes i det grønne
område.
Procentvis nedgang i forebyggelige indlæggelser og
genindlæggelser blandt ældre (trækkes årligt).

3. Borgeroplevet kvalitet i tilbuddene.

Forbedret omdømmevurdering i borgerundersøgelsen.

4. Faglig kvalitet.

Stigning i scoren på ”Faglig kvalitet” i årsrapporter
og tilsynsrapporter fra Socialtilsyn Øst / Styrelsen
for patientsikkerhed.

5. Samskabelse og inddragelse af borgerne.

Antal samarbejdsaftaler med private og frivillige
aktører.

6. Sundhed på tværs.

Akutte indlæggelser indenfor 30 dage (trækkes
årligt).
Sundhedstilstand, livskvalitet, borgeroplevet og
faglig kvalitet (disse skal evt. være del af målaftaler
i stedet).

UDVALGETS FOKUSOMR ÅDER
1. FREMME LIGHED I FORHOLD TIL SUNDHED OG SOCIALE TILBUD –
DIFFERENTIEREDE OG HELHEDSORIENTEREDE INDSATSER OG TILBUD
SSO vægter at fremme lighed via sundhed og sociale tilbud som er tilpasset borgernes fysiske, psykiske, sociale behov. Nogle borgere og deres netværk vil med forholdsvis lidt støtte og rådgivning kunne mestre egen
sundhedsrisici, sygdom, social udfordring eller handicap. Andre borgere, fx multisyge, borgere med dobbeltdiagnoser eller borgere med mange kontakter på tværs af myndigheder og sektorer, har brug for mere opsøgende, tilpassede og koordinerede indsatser. SSO vægter endvidere at geografiske afstande til kommunale
og regionale social- og sundhedstilbud ikke skaber ulige vilkår for kommunens borgere. Derfor skal der også
tænkes i løsninger, som kan imødegå de geografiske udfordringer (fx hverdagsteknologi, sundhedshuse m.v.)
Fokusområdet understøttes af følgende tilgange:
o Helhedsorienteret tilgang
o Rettidig og tidlig indsats
o Samskabelse & dialog
o Udnyt potentialerne

2. TIDLIG INDSATS OG FOREBYGGELSE
SSO vægter at understøtte den tidlige forebyggende indsats i Guldborgsund i forhold til børn og deres familier ud fra viden om, at de første 1000 dage af barnets liv har særlig betydning for barnets fremtidige fysiske,
sociale og mentale sundhed. SSO vægter derfor et tæt politisk samarbejde med BFU samt et tæt tværfagligt
samarbejde med sundhedsplejen, dagtilbud og skoleområdet. På det generelle niveau vægter SSO tidlig indsats og forebyggelse i alle aldersgrupper. Tidlig indsats handler derfor også om at gribe ind i tide og vende en
negativ udvikling i borgerens liv inden borgerens situation forværres. Fx ved begyndende psykisk sygdom eller
misbrug.
Fokusområdet understøttes af følgende tilgange:
o Rettidig og tidlig indsats
o Udnyt potentialerne

3. BORGEROPLEVET KVALITET
Mennesker er forskellige og har forskellige behov. Det er derfor vigtigt at borgerens perspektiv inddrages og at
tilbuddene er fleksible og kan tilpasses borgernes behov. SSO vægter både inddragelse af borgeren i tilrettelæggelsen af eget individuelle tilbud og på mere organisatorisk niveau. Fx ved at borgernes perspektiv medtages i udvikling og/eller evaluering af sociale og sundhedsmæssige indsatser, så der kan tages højde for, om
indsatserne opleves som meningsgivende.
Fokusområdet understøttes især af følgende tilgange:
o Helhedsorienteret tilgang
o Samskabelse & dialog

4. FAGLIG KVALITET
SSO vægter et fokus på faglig kvalitet, således at der, i de enkelte tilbud, er de rette socialfaglige og sundhedsfaglige kompetencer og den rette viden tilstede. Der skal skabes en systematisk forbedringskultur, hvor
medarbejdere motiveres til at være metodebevidste og kigge på egen praksis, blandt andet via dokumentation
og evaluering, med henblik på at skabe viden om, hvordan det arbejde de udfører virker for borgerne. Udnyttelse af hverdagsteknologi, der understøtter medarbejdernes praksis kan ligeledes medvirke til at bibeholde høj
kvalitet og faglighed.
Der sker løbende forandringer i borgergrupperne på socialområdet ligesom et mere specialiseret sygehusvæsen
og udviklingen mod flere ældre, kronikere, mulitisyge m.m. stiller nye krav til kommunen om at kunne varetage nye opgaver inden for pleje og behandling. Kapacitetstilpasning er i den forbindelse helt centralt både når
det gælder sociale tilbud og sundhedstilbud. Dette indebærer også, at der hele tiden holdes øje med sammenhængen mellem pris og kvalitet, da mest mulig velfærd ikke kun handler om volumen, men også om indhold i
tilbud.
Fokusområdet understøttes især af følgende tilgange:
o Helhedsorienteret tilgang
o Samskabelse & dialog

5. SAMARBEJDE OG SAMSK ABELSE MED BORGEREN, NETVÆRK, FRIVILLIGE OG
ANDRE AKTØRER
SSO vægter samarbejde og samskabelse med borgerne, frivillige, frivillige foreninger, Guldborgsund Frivilligcenter og partnerskaber i forhold til at fremme sunde og sociale indsatser samt relevante fællesskaber for de
mange borgergrupper SSO har berøring med. Det er væsentligt også at samarbejde med private virksomheder
om at skabe et rummeligt arbejdsmarked, med plads til at også borgere med sociale, psykiske og fysiske udfordringer kan bidrage til fællesskabet med de ressourcer de har.
Fokusområdet understøttes især af følgende tilgange:
o Rettidig og tidlig indsats
o Samskabelse & dialog

6: SUNDE R AMMER OG SUNDHED PÅ TVÆRS - DET SUNDE VALG SK AL VÆRE DET
LETTE VALG
SSO vægter at sundhedsfremme og forebyggelse tænkes ind i de kommunale rammer og institutioner, hvor
børn, unge, voksne samt ældre har deres gang eller ophold i hverdagen. Sunde rammer indbefatter fremme af
sund adfærd i samspillet med borgeren - hvad enten det er i et botilbud, dagtilbud, plejehjem, jobcenter etc.
Det er derfor vigtigt at der er opbakning på tværs af organisationen og at frontpersonalet har relevant viden
og kompetencer i forhold at understøtte de borgergrupper, de har kontakt med i forhold til sundhed og trivsel,
herunder at kunne hjælpe borgere som har en ikke erkendt risikoadfærd.
SSO vægter, at borgerne oplever et nært og sammenhængende social og sundhedsvæsen. Derfor skal der også
fremadrettet være et tæt samspil med gensidige forpligtelser og koordinering på tværs af sygehus, de praktiserende læger og kommunen både når det gælder borgere med fysiske og psykiske sygdomme samt evt. sociale udfordringer. SSO er optaget af at forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser både for at sikre mest værdi
for borgerne og sikre optimal ressourceudnyttelse på tværs af sektorer.
Fokusområdet understøttes af følgende tilgange:
o Helhedsorienteret tilgang
o Rettidig og tidlig indsats
o Samskabelse & dialog
o Udnyt potentialerne
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Sammenhængende
børne- og
ungdomsliv

Bosætning; at der
laves en ny
bosætningsstrategi

Tidlig indsats
og forebyggelse

At idræt og bevægelse
er en mulighed for
alle

Bæredygtig
vækst gennem
Bioøkonomisk
Videnscenter

Nykøbing som
uddannelsesby;
styrke
uddannelsesfora, og
tværkommunalt
samarbejde

Vi vil fremme
lokale værdier i
købstæder og på
landet

Vi vil at Nykøbing er
en stærk hovedby

At et rigt og
tilgængeligt
kulturliv er en
del af hverdagen

At
landdistrikterne
prioriteres og
udvikles

At turismen
understøttes

SSO

KFB

BES

ØK

TME

BFU

Samarbejdet med
virksomhederne skal
styrkes med fokus på
viden og attraktivitet

Det skal være
attraktivt for ledige
at blive iværksætter

At skabe et bredere
uddannelsesudbud
lokalt

Lolland-Falster skal
være et af de
bedste steder at
drive virksomhed

Uddannelsesniveauet skal hæves,
og skal medvirke til
at virksomheder får
adgang til kvalificeret
arbejdskraft

For de unge skal
det være
attraktivt at være i
job eller
uddannelse

Flere flygtninge/
familiesammenførte
skal være selvforsørgende

Fremmødekultur
i folkeskolen

Styrket
detailhandel og
byudvikling

Flere jobparate skal
i beskæftigelse og
flere aktivitetsparate
skal tættere på
arbejds-markedet

Alle børn og unge
udfordres så de
bliver så dygtige
som de kan

Uddannelse,
dannelse &
ambitioner

Vi vil en
bæredygtig
kommune

Vi skal styrke borgernes
mulighed for at mestre
egen tilværelse og, i
samarbejde med
borgerne, sikre, at alle
kan indgå i relevante
fællesskaber

Gode rammer
for sundhed
& hverdagsliv

Dannelsesanledninger
for alle

Vi vil understøtte
et mangfoldigt
friluftsliv

Vi vil mere
mobilitet og
sammenhæng

Flere
arbejdspladser

Samskabelse og
inddragelse af
borgerne

Den internationale
rammeplan og EUkoordinatorfunktionen

Alle børn får et godt
fundament for
viden og udvikling

Faglig kvalitet

Borgeroplevet
kvalitet i tilbuddene

Fremme lighed
i sundhed

Sundhed på tværs

STYRINGSBLOMSTEN

