Kære medarbejder/kolleager i socialområdet 
Nyt projekt er skudt i gang.

D. 14.5.2018 blev der i social-, sundhed- og omsorgsudvalget besluttet, at der skal etableres et
”fremskudt visitationsteam” for en ”nuværende” 3-årig periode med opstart d. 1 september 2018.
formålet med dette team er at flere borgere får en mere individuel tilrettelagt hjælp, der ud fra
mindsteindgrebsprincippet, giver dem mulighed for at mestre egen tilværelse og indgå i relevante
fællesskaber.
Vi i dette team består nu af: Lene Sembach der kommer fra myndigheden i socialområdet, som
sidder i forvisiteringen som socialformidler, Henrik Hansen fra socialpsykiateren, der har arbejdet
som socialvejleder i UFS og Pernille Alexandersen fra Guldborgsund Handicap, der har arbejdet
som socialpædagog i form af støtte-kontakt person og virksomhedskonsulent inden for beskyttet
beskæftigelse.
Vores team skal være et supplement til den nuværende forvisitering og skal fremover være fælles
om at se på de henvendelser om støtte, der kommer til forvisitering. Vi skal derefter tage kontakt
til borgerne inden for en uge og sammen med dem få dannet os et mere helhedsorienteret syn på
deres liv. Ud fra det skal vi komme med en fælles vurdering af, hvilket tilbud/forløb der vil give
bedst mening for den enkelte borger.
Det kan være et kort forløb hos os I ”vejledningsteamet”, hvor vi sammen med hver enkelt borger
skal komme med alternative løsninger/muligheder, der findes i Guldborgsund kommune som
f.eks. tilbud i frivilligcenteret, ”huset” eller andre private/frivillige/pårørende/samarbejdspartnere.
Det kan også være begrænsede tilbud så som UFS eller som sidste mulighed et visiteret tilbud som
§85 støtte (i hvilket omfang vides endnu ikke helt, og vi har ikke med bo-tilbudsbevillinger at gøre).
På nuværende tidspunkt er vi i gang med noget af en opstartsproces, hvor vi så vidt muligt skal få
styr på ALT  - lige fra koncept, ydelser, Nexus, lokaler, navn og meget meget mere  Det hele er
en superspændende proces, og der bliver snakket vidt og bredt om det hele. Vi er medarbejdere
fra 3 forskellige områder (socialpsykiatrien, myndigheden og handicap), men heldigvis er vi pt.
meget enige om, hvor vi er på vej hen, så det gør jo samarbejdet utrolig let. (Tænker at vi alle 3 er
forberedt på, at vi på et tidspunkt ikke er enige, men som alle andre steder, så er det jo også en
del af processen/udviklingen .) Derudover skal vi samarbejde med 4 ledere fra hvert vores
område, som også er en del af projektet og som også kan have nogle andre tanker og
forventninger end os. Og ja, så må vi jo arbejde videre med det .
Med hensyn til vores teams navn har det faktisk været ret svært at finde lige præcis det navn, som
er sigende over for både borgere, fagpersonale og samarbejdspartnere, men efter meget snak
frem og tilbage, er vi nu - som skrevet længere oppe - ”landet” på ”Vejledningsteamet”. Navnet er
retningsgivende, og det fortæller, hvad borgerne kan forvente at få.

Vi vil fra oktober måned få kontor samt samtalerum i Rønnehuset, da det klart har den bedste
lokalitet for borgerne og gode lokaler til dette projekt. Så der skal også rykkes lidt om på de
forskellige møbler, mødelokaler osv., men vi glæder os meget til at blive en del af Rønnehuset .
Vi informerer løbende omkring processen og har et højt ønske om at komme ud og fortælle om
projektet i de forskellige teams, men ellers er I også mere end velkomne til at kigge ind hos
projektet i Rønnehuset (midt oktober).

Skrevet af Henrik, Lene og Pernille.

