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Indledning  
 
Specialområde Udviklingshæmning og ADHDs årsplan for 2018 
 
Årsplan tager sit udspring i Region Midtjyllands målbillede, som i de kommende år sætter rammen 
og retningen for de socialefaglige indsatser i socialområdet i Region Midtjylland.   
 
Målbilledet er et fælles styringsværktøj for alle otte regionale specialområde med tre strategispor og 
syv indsatsområder, som tilsammen skal opfylde socialområdets vision om at støtte borgeren til en 
tilværelse som aktiv medborger med udgangspunkt i den enkelte borgers forudsætninger og 
ressourser. 
 
I denne årplan kan du læse vores beskrivelse af, hvordan vi i Specialområde Udviklingshæmning og 
ADHD ser socialområdets målbillede omsat til konkrete og målbare handlinger,  som vi i det 
kommende år skal arbejde med på tværs af hele specialområdet.  Et arbejde, som tager 
udgangspunkt i vores vision, misison og værdistjerne, som bliver præsenteret på den kommende 
sider sammen med de konkrete handlinger for 2018  
 
God læselyst. 
 
Områdeledelsen 
Januar 2018 
 
Fakta om Specialområde udviklingshæmning og ADHD 
 
Specialområde Udviklingshæmning og ADHD er Region Midtjyllands samlede tilbud til voksne 
borgere med udviklingshæmning. Borgerne har som oftest tillægsdiagnoser eller andre udfordringer, 
som gør, at de har brug for et specialiseret tilbud.   
 
Vi beskæftiger ca. 350 medarbejdere i vores afdelinger, som ligger spredt i hele Region Midtjylland 
fra Holstebro i vest til Allingåbro i øst.  Sammenlagt har vi 138 døgnpladser og 83 dagtilbudspladser, 
hvor vi konstant har fokus på at arbejde fagligt og økonomisk ansvarligt med et pædagogisk 
udgangspunkt i KRAP og på et fundament af neuropædagogik.  
 
I Specialområde Udviklingshæmning og ADHD har vi særlig viden om mennesker med 
udviklingshæmning og dom, udviklingshæmning og misbrug, udviklingshæmning og udadreagerende 
adfærd, udviklingshæmning og demens samt mennesker med Prader Willi-syndrom. I samarbejde 
med kommunerne tilrettelægger vi individuelle tilbud, som med udgangspunkt i den enkelte borgers 
ressourcer skaber en udvikling mod en øget selvstændighed.  
 
Specialområde Udviklingshæmning og ADHD har afdelinger spredt rundt i hele regionen: 
 
•Bygmarken, Hedensted 
•Grankoglerne i Allingåbro 
•Gårdene i Paderup, Randers 
•Mosetoft i Viborg (Hovedsæde) 
•Nørholm i Herning 
•Saustrup ved Holstebro 
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Vision, mission og værdier 
 

 
 

Målbilledet i Region Midtjylland  

Målbillede for Socialområdet  

Målbilledet for Socialområdet i Region Midtjylland er illustreret nedenfor.  

 



 

 Specialområde Udviklingshæmning og ADHD
Region Midtjylland

Møgelkjærvej 6
8800 Viborg

 

De tre niveauer viser øverst visionen – "et socialområde med borgeren som aktiv medborger" og 
nedenfor følger tre strategispor samt syv mål.  

Der er knyttet en række indikatorer til målbilledet. Det betyder, at der vil blive målt på arbejdet med 
målbilledet. Der vil kvartalsvist blive afrapporteret til Regionsrådet, hvor afrapporteringen dækker 
det samlede socialområde i Region Midtjylland – der består af otte specialområder, herunder 
Specialområde Udviklingshæmning og ADHD. 
 
Derudover vil indikatorerne blive brugt som et dialogredskab på driftsmøder mellem det enkelte 
specialområde og Psykiatri og Socialledelsen.  
 

De syv mål er udfoldet i en række strategier, hvilket er illustreret i følgende skema.  

 
Målbilledet med tilhørende strategier for Socialområdet 

 

Årsplan for Specialområde Udviklingshæmning og ADHD 

Årsplanen indeholder de strategiske pejlemærker for et år ad gangen. Årsplanen består af de 
ovenfornævnte mål og de tilhørende strategier, indsatsområder og konkrete handlinger. 

Stukturen i årsplanen. 

 Mål: Årsplanen udspringer af de 7 mål fra målbilledet. 
 Strategier: 19 strategier definerer de enkelte mål yderligere. 
 Indsatsområder: Indsatsområderne er konkrete og væsentlige emner, der er valgt for et år 

ad gangen gældende for alle otte specialområder i Region Midtjylland. Ved at arbejde med 
indsatsområderne, arbejder vi direkte med et eller flere mål og strategier.  
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 Handlinger: Indsatsområderne udfoldes i konkrete handlinger i hvert specialområde. 
Handlingerne skal så vidt muligt opstilles efter SMART-princippet, hvilket betyder, at de skal 
være Specifikke, Målbare, Accepterede, Realistiske og Tidsafgrænsede. 

Nedenfor skitseres Specialområde Udviklingshæmning og ADHDs årsplan i oversigtsform og derefter 
en uddybning af årsplanens handlinger.  

 

 
 

Sundhed på Socialområdet  

Handlinger i det samlede socialområde 

Styrelsen for Patientsikkerhed har gennemført tilsyn i flere specialområder. Tilsynene har vist, at der 
er behov for at styrke arbejdet med sundhed på Socialområdet. Der skal arbejdes med at skabe en 
kultur og bevidsthed, hvor sundheds- og socialpædagogiske opgaver løses med udgangspunkt i 
borgerens behov.  

Socialområdet arbejder derfor med: 

• At klarlægge de sundhedsfaglige opgaver og nødvendige kompetencer. 
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• Udarbejde relevante retningsgivende dokumenter om sundhed på socialområdet. 

• Implementere FMK-modulet (Fælles Medicinkort) i SENSUM Bosted.  

Handlinger i SUA 2018: 

Målsætning: SUA vil sætte øget fokus på borgernes sundhed. Ligeledes skal der rettes øget fokus på 
de sundhedsfaglige arbejdsgange. 

SUA iværksætter derfor: 

 Implementering af kvalitetssikringsprogram i 2018. SUA indfører ny praksis, hvor der 
systematisk arbejdes med kvalitetssikring. Et kvalitetsårshjul sikrer gennemførsel af interne 
audits samt kontinuerlig opfølgning på blandt andet faglig kvalitet og sikkerhed. 
Kvalitetssikringsprogrammet indgår under SUAs handlinger i flere indsatsområder i denne 
årsplan. 

• Konkret gennemgås afdelingernes dokumentation for de målepunkter, som Styrelsen for 
patientsikkerhed har udvalgt i 2018. SUA udfører audits i driftsklyngerne med opstart i 1. 
kvartal 2018. SUAs Kvalitetskonsulenter bistår funktionsledere i arbejdet med audits og 
opfølgning. 

 

Magtanvendelser  

Handlinger i det samlede socialområde 

Socialområdet har nedsat en arbejdsgruppe, som skal komme med anbefalinger til handlinger 
omkring forbedringer af arbejdet med magtanvendelser senest 1. marts 2018. 

Forslag til handlinger for Socialområdet:  

• Etablering af netværk for magtanvendelseskoordinatorer. 
• Udarbejdelse af koncept for gennemførelse af surveys på tværs af specialområderne i 2018. 
• Bedre data og mere effektiv datagenerering ift. magtanvendelser. 

Handlinger i SUA 2018: 

SUA havde i 2. halvår 2017 gennemsnitligt haft 6 magtanvendelser om måneden.  

Målsætning: At reducere antallet af magtanvendelser.  

SUA iværksætter derfor: 

 Analyse af samtlige magtanvendelser hvert kvartal i 2018. Analysen sætter fokus på 
eventuelle mønstre i magtanvendelserne. Læringen ud fra mønstre skal implementeres i 
afdelingerne, således den danner grundlag for ny pædagogisk praksis.  

• Analysen omfatter blandt andet gennemgang af tid/sted samt optakt/situation før 
magtanvendelsen. Herunder vurdering af den valgte pædagogiske strategi. 
Hændelsesanalyse og læringsskema fra UTH databasen benyttes som redskab.  

• Analysen af mønstre fremlægges kontinuerligt på netværksmøder for funktionsledere for 
sikkerhed og arbejdsmiljø.  

• SUA vil i 2018 gennemføre audits i hver driftsklynge på læringen, der opstår gennem 
analysen af magtanvendelser. Dette indgår i SUAs kvalitetssikringsprogram. 
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 SUAs forskningsprojekt i 1. halvår 2018 om blandt andet borgerinddragelse i forhold til 
magtanvendelser inddrages i kvalitetsarbejdet. 

 De fysiske rammer i afdelingerne gennemgås i forhold til at undgå magtanvendelser. 

 

Implementering af fagpilotuddannelser 

Handlinger i det samlede socialområde 

Alle specialområder udvikler en fagpilotuddannelse indenfor den fælles ramme, som er besluttet af 
Styregruppen for Strategisk rekruttering og kompetenceudvikling.  

Endvidere vil der blive afholdt et statusseminar i efteråret 2018 for at understøtte 
specialområdernes udvikling og implementering af fagpilotuddannelserne.  

Handlinger i SUA 2018: 

Målsætning: At højne vidensniveauet og kompetenceniveauet for SUAs ansatte med fokus på SUAs 
målgrupper. 

SUA iværksætter derfor: 

 Udvikling af SUAs fagpilot i første halvår 2018. Uddannelsen er for alle fastansatte 
medarbejdere. Uddannelsen tager udgangspunkt i SUAs pædagogiske grundlag 
neuropædagogik samt Kognitiv og Ressourcefokuseret og Anerkendede Pædagogik (KRAP). 

 En fagpilot prototype igangsættes i perioden 1. september 2018 - 31. december 2018, 
herunder evaluering af undervisning og moduler i uddannelsen med henblik på udvikling af 
endelig uddannelsesmodel. 

 Rul af alle fagpilotens moduler er implementeret i 2019-2020. 

 

Misbrug  

Handlinger i det samlede socialområde 

Socialområdet i Region Midtjylland aftalte i 2017 følgende fælles værdier vedr. misbrug: 

 Misbrug har en funktion hos mange borgere, og alle specialområder skal kunne rumme 
borgere med misbrug. En borgers misbrug kan ikke være begrundelse for ikke at indskrive en 
henvist borger. 

 Specialområdernes dialog med borgere med misbrug tager udgangspunkt i en åben og 
undersøgende tilgang til borgeren, og den funktion misbruget har for borgeren. Målet er at se 
det hele menneske og italesætte misbruget for at finde motivationsfaktorer for 
skadesreduktion og eventuelt misbrugsbehandling. 

 Specialområderne har den nødvendige viden om rusmidler og den sociale 
misbrugsbehandling i form af pædagogiske og psykologiske indsatser, som kan være 
målgruppespecifikke. 

Værdierne skal i 2018 udmøntes lokalt i de otte specialområder. 

Handlinger i SUA i 2018: 

Målsætning: SUA påbegynder arbejdet med at etablere videnscentre om udviklingshæmmede med 
misbrug tre af SUAs afdelinger. 
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SUA iværksætter derfor:  

 Udvikling af modul til fagpilotuddannelsen om afhængighed og rusmiddel-misbrug. 
 SUA fortsætter det etablerede samarbejde med lokale misbrugscentre om blandt andet 

uddannelsesforløb. 
 Der nedsættes en arbejdsgruppe i 2. halvår 2018 omkring udvikling af eksisterende såvel 

som nye tilbud til borgere med problemskabende adfærd og afhængighed. Ligeledes 
tilrettelægges en proces for etablering af videnscentre. Tidshorisonten for dette er flerårigt.  

 

Mål for forskning og udvikling 

Handlinger i det samlede socialområde 

Der blev i efteråret 2016 fastlagt nye mål for arbejdet med forskning og udvikling på socialområdet 
med henblik på, at der skabes en stærkere videnskultur og en stærkere vidensplatform for det 
faglige arbejde i specialområderne. Alle specialområder skal opfylde målene i 2018.  
 
Målene er, at de enkelte specialområder til stadighed skal have to forsknings-/udviklingsprojekter i 
gang, der skal samarbejdes eksternt, deltages i en international konference, projektbeskrivelser skal 
ligge på hjemmesiden, resultater skal publiceres og omtales eksternt, der skal søges eksterne 
midler, og arbejdet skal forankres organisatorisk.  
 
Handlinger i SUA 2018: 
Målsætning: Udarbejdelse af forsknings- og udviklingsstrategi, der medvirker til, at praksisnær 
anvendt forskning danner grundlag for ny pædagogisk praksis.  
 
SUA iværksætter derfor:  
 

1. Forskningsprojekter. Udgivelse af projekt, der vedrører domfældte udviklingshæmmede – 
Data og fortællinger, sker i 1. kvartal 2018. Rapporten udgives til eksterne 
samarbejdspartnere. I 2018 igangsættes forskningsprojektet ”Sikkerhed og pædagogik”, der 
er et delprojekt i forhold til SUAs overordnede fokus på medborgerskab og 
borgerinddragelse. Ligeledes gennemføres et casestudie vedr. progression i indsatserne med 
fokus på borgernes øgede selvstændighed samt sammenhæng mellem faglighed og økonomi. 
 

2. Deltagelse i international konference. 
 

3. Ekstern branding indgår i SUAs samlede kommunikations og branding strategi. 
 

4. Eksterne puljer afdækkes i 2. halvår 2018. 
 

5. SUA har en forsknings- og udviklingsenhed i Sekretariatet, hvor arbejdet med forskning og 
udvikling er forankret. 

 
 
Svært selvskadende adfærd 
 
Handlinger i det samlede socialområde 
Både det specialiserede socialområde og behandlingspsykiatrien oplever at stå med en særlig 
udfordring i forhold til svært selvskadende borgere. Psykiatri og Social ønsker derfor at igangsætte 
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en række initiativer i relevante specialområder. Herunder det videre arbejde med samarbejdsaftaler 
samt samarbejde med kommunerne om eksempelvis tidlig indsats eller udvikling af ambulante tilbud 
 
Handlinger i SUA 2018: 
Målsætning: At afdække nuværende såvel som fremtidige indsatser til udviklingshæmmede med 
svær selvskade. 
 

 SUA afdækker definitionen af svær selvskade. Herefter afdækkes borgere i forhold til typer af 
selvskade. Det undersøges, hvilken effekt den pædagogiske indsats har haft omkring borgere 
med svær selvskade.  

 Der nedsættes en arbejdsgruppe i 2. halvår 2018. Arbejdsgruppen arbejder med udvikling af 
eksisterende såvel som nye tilbud til borgere med problemskabende adfærd og afhængighed, 
herunder svær selvskade. 

 
 
Markedsføring og branding 
 
Handlinger i det samlede socialområde 
Markedsføring og branding er afgørende for at synliggøre det regionale socialområde. Emnet bliver 
derfor temasat primo 2018, hvor det skal drøftes, hvilke handlinger der skal iværksættes.  
 
Handlinger i SUA 2018: 
Målsætning: At øge aktiviteten for SUAs markedsføring samt branding i forhold til 2017. 
 
SUA iværksætter derfor: 
 
Kommunikations- og brandingstrategi med tilhørende flerårig handleplan. Handleplanen for 2018 har 
fokus på tre spor:  

• Øgede indsatser i det digitale spor 
• Øget markedsføring af ydelser 
• Professionel personlig kontakt til kommunerne.  

 

 

Datadrevet ledelse 

 

Handlinger i det samlede socialområde 

Data skal understøtte beslutningsgrundlag. Bedre og mere effektiv datagenerering skal blandt andet 
ske ved dataleverancer fra Sensum til Datawarehouse, udvikling af rapporter til dashboards samt 
implementering og anvendelse af resultatdokumentation. Data skal understøtte 
beslutningsgrundlaget og en lærende, dialogbaseret ledelseskultur med fokus på forbedringer.  

Handlinger i SUA 2018: 

Målsætning: SUA vil i større omfang end i 2017 lede indsatser med baggrund i de mønstre, der kan 
ses i datasæt, der vedrører SUAs afdelinger. 

SUA iværksætter derfor: 
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 Indberetninger af VTC, UTH og magtanvendelser gennemgås i SUAs interne 
kvalitetssikringsprogram gældende sikkerhed. Læringen heraf danner baggrund for ny 
pædagogisk praksis i driftsklyngerne. 

 Mål/delmål og støttebehov gennemgås i SUAs interne kvalitetssikringsprogram gældende 
faglighed. Læring danner baggrund for ny pædagogisk praksis i driftsklyngerne. 

 Løbende opfølgning på datasæt på henholdsvis SUA ledelsesmøder og i LMU omkring 
økonomi og sygefravær samt data vedr. VTC, UTH og magtanvendelser. 

 

 

SUAs indsatsområde vedr. løbende effektivisering og udvikling af tilbud 

SUA har i 2017 udarbejdet økonomisk handleplan til genopretning af økonomien. 

 

Målet for 2018 er et årsresultat i balance. Målet nås gennem flerrettede indsatser: 

 Indførsel af nye grundplaner i flertallet af driftsklynger  

 Økonomiopfølgning i driftsklyngerne gennem øget inddragelse af funktionsledere for HR og 
økonomi. 

 Ny organisering i SUAs områdeledelse, der består af: 

          Områdechef, faglig leder og driftsleder. 

Udvikling af nye tilbud:  

 SUA vil afprøve mulighederne for virtuel bostøtte til udeboende borgere. 

 SUA vil fortsat arbejde med at skabe progression i indsatserne. Og følge borgernes niveau for 
støttebehov. 

 

Afslutning 

I specialområde Udviklingshæmning og ADHD følges der løbende op på Årsplanen i LMU samt på 
SUA ledelsesmøder. 2018 bliver året, hvor det regionale socialområde har særligt fokus på at 
udvikle et grundlag for databaseret ledelse og hvor dashboards indgår i dialogen med psykiatri og 
socialledelsen på driftsmøderne. 

I SUA ser vi frem til at skabe læring ud fra de mønstre, der vil blive synlige, ud fra det nye interne 
auditprogram/kvalitetssikringsprogram, som igangsættes i 2018. Denne viden skal skabe grundlag 
for ny pædagogisk praksis. Ligesåvel ønsker SUA et øget fokus på praksisnær forskning, der skal 
komme borgerne til gode gennem forbedrede indsatser.  

Endeligt arbejder hver af SUAs driftsklynger videre med SUAs vision, mission og værdier – som 
udgør grundlaget for mødet med SUAs borgere. 
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