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Kære alle sammen 

 

Årsmøde 2018 

Endnu et godt årsmøde er veloverstået.  

 

Årsmødet handlede om samarbejde og samarbejdslogikker, og der var tre forskere tilstede med 

hver deres oplæg, der belyste samarbejdet og samarbejdets vanskeligheder i forhold til sekto-

rer, brugere, medarbejdere og brugerinddragelse. Der blev helt klart perspektiveret forhold, der 

kan arbejdes videre med.  

 

Tak til alle jer, der deltog og gjorde årsmødet til en rigtig god oplevelse. Vi udsender en Survey-

Monkey, som alle deltagere meget gerne må svare på. 

 

Repræsentantskabs- og årsmøde 2019 

Vi er i gang med at se på Repræsentantskabs- og Årsmøde for 2019, og med baggrund i de se-

neste års årsmøder og temaer tegner sig to forhold at kigge på: 

 

1. Uddannelse 

2. Forhold der knytter sig til de to køn ift. udsathed og hjemløshed. 

 

Lige nu er især uddannelsesperspektiverne interessante for os. Vi møder samfundets mest ud-

satte borgere på alle tider af døgnet. Der er en forventning til, at feltet kan afvikle hjemløshed 

hos de borgere, vi møder. Det er vi også i høj grad i stand til, hvilket Lars Benjaminsens og VI-

VEs forskning viser. Der er stærk fokus på både grund-, efter- og videreuddannelse, og vi vil 

selvfølgelig gerne diskutere, hvad en uddannelse til forsorgsfeltet kan og skal indeholde.  

 

Arbejdsgrupper 

SBH deltager i et antal arbejdsgrupper nedsat af Ministeriet. Arbejdsgruppernes opgave er at 

udarbejde grundlag for nationale retningslinjer til håndtering af hjemløshed. En del af hjemløs-

hedsplanen fra efteråret 2017 er, at disse anbefalinger skal udarbejdes.  
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Der er også nedsat en arbejdsgruppe, der skal se på rammevilkårene for forsorgsområdet her-

under finansiering. Denne arbejdsgruppe består af Finansministeriet, Børne- og Socialministe-

riet, Socialstyrelsen og KL. Der er nedsat en følgegruppe, som SBH sidder i sammen med Rådet 

for Socialt Udsatte, SAND, Gadejuristen og Hjem til Alle alliancen.  

 

Med ministerens initiativ er der ingen diskussion om, at der er fokus på vores felt fra mange 

vinkler, og der skal heller ikke herske tvivl om, at SBH mener, at ret til selvmøde, optagelse i 

døren, at forsorgshjem skal være landsdækkende, og at Staten skal have en finansieringsdel er 

fundamentalt i forsorgsarbejdet. Den alsidighed, feltet repræsenterer på boformsniveau, skal 

kunne fastholdes. Der kan være ting, vi efter aftaler med fx KL, Styrelser og andre gør ens, og 

der skal være plads til forskellighed, mest af hensyn til de forskellige brugerbehov vi møder. 

Vi er ikke i ”one size fits all” tilbud! 

 

Efter vores nuværende vurdering vil varighed af ophold på forsorgshjem sandsynligvis blive et 

emne, lige som sundhedsudgifter til borgere med ophold på forsorgshjem kan blive det.  

I vil selvfølgelig holdes orienterede efterhånden som processen skrider frem. 

 

Viden via ASI data 

I og med at forskning og dermed viden var en del af årsmødet, er det tydeligt, at vi fortsat skal 

arbejde på at vidensbasere indsatsen. Det er betydeligt bedre at kunne argumentere med viden 

end med synsninger og meninger. De boformer, der er tilknyttet ASI Forsorg, har mulighed for 

at bidrage direkte med viden, og der vil i den kommende tid blive fokuseret på brug af ASI data 

i samarbejde med forskere, herunder VIVE og andre, og hvordan data kan bruges optimalt i det 

daglige samarbejde med en bruger. 

 

Igen: Der er ikke tvivl om, det er en spændende og krævende tid, vi går i møde, og vi holder jer 

alle orienteret. 

 

Det var alt for denne gang. 

 

 

På bestyrelsens vegne 

 

 

Jakob May 

Formand 

 

 

mailto:jmay@aarhus.dk

