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1. Formål 
Inddragelse af brugere og pårørende på det kollektive niveau understøtter, at brugere og evt. 
pårørende har indflydelse på fællesskabet på tilbuddet som helhed. Med det kollektive niveau 
forstås indflydelse på tilrettelæggelsen og udnyttelsen af tilbuddene, jf. SEL § 16. Målet skal være 
at skabe et velfungerende samarbejde, gennem nærvær og dialog, til gavn for brugere, pårørende 
og personale. 
 
Formålet med det retningsgivende dokument er, at:  

 sikre at bruger- og pårørendesamarbejde er en væsentlig del af de sociale tilbuds arbejde 
 det er tydeligt, hvordan dialog og samarbejde er baseret på forventninger, nærvær og 

gensidig respekt. 
 den enkelte bruger og pårørende er bekendt med, hvordan inddragelse og samarbejde 

foregår i praksis 
 bruger- og pårørendesamarbejde er af høj kvalitet  

 
2. Anvendelsesområde 
Alle tilbud og institutioner i Region Sjælland, der drives efter servicelovens §§ 52, 67, 85, 102, 103, 
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104, 107, 108, 109 og 110 samt Lov om aktiv beskæftigelse § 32.  
 
 
3. Fremgangsmåde 
Ansvarlighed, ligeværdighed og respekt er gennemgående værdier, der skal gælde i samarbejdet 
mellem brugere, pårørende og personale.  
 
Nedenstående er det, i konkrete fremgangsmåder, beskrevet:  
 

 hvordan brugere og pårørende inddrages i beslutninger på det kollektive niveau.  

 hvornår brugere og pårørende informeres om eller vejledes i hvilke områder, de har 
mulighed for at få indflydelse på, samt hvordan denne indflydelse opnås. 

 hvordan brugeres og pårørendes ønsker til kollektiv inddragelse løbende afdækkes, 
dokumenteres og revurderes. 
 

 
 
3.1. Hvordan inddrages brugere og pårørende i beslutninger på det kollektive niveau.  
 
Der skal etableres et samarbejde med brugerne og de pårørende indenfor rammerne af gældende 
lovgivning. Samarbejdet med de pårørende skal afklares i forhold til brugerens ønsker og behov.   
 
 
Lokale tilføjelser: 

Brugere og pårørende inddrages i beslutninger på det kollektive niveau gennem: 
 

 Skolen:  
Elevrådet: har indflydelse på skolens generelle udvikling. Elevrådet på Synscenter 
Refsnæs består af 5 elever fra børnehaveklassen og op til tiende klasse. Elevrådet bliver 
valgt blandt alle eleverne i august måned. Elevrådet mødes om onsdagen i den måned, 
hvor der er skolebestyrelsesmøde. 
 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=163972 
Desuden inddrages eleverne i den daglige planlægning og tilrettelæggelse af 
undervisning, gennem dialog med klasselærerne. 
 

 Boområdet:  
 
Forældrerådet: Det tilstræbes at have et forældreråd, som består af forældre, 
medarbejdere og ledere. I perioder er rådet ikke aktivt, grundet manglende 
forældredeltagelse – dette skyldes bla. at mange forældre bor langt væk (Jylland, fyn) 
Der arbejdes i det daglige med tæt forældrekontakt via mail og tlf. på botilbuddene.  
  
Ungemøder på boområde 1:  der holdes møde ca. hver 14. dag. De unge har indflydelse 
på planlægning af fx husregler, ture og aktiviteter. I det omfang det er relevant, muligt og 
forsvarligt, tages der beslutninger i dette regi. 

 

 Boområde 2:   
Borgerens ønsker til inddragelse på det kollektive plan understøttes af det pædagogiske 
personale gennem deres kendskab og tolkning af borgeren.  
 
 
Personalegruppen planlægger aktiviteterne, ud fra borgernes ønsker og forslag. 
Er der ønske om fx at lave en særlig aktivitet en bestemt dag, så skal denne beslutning 
vendes med nærmeste leder, hvis det involvere af normeringen eller økonomien. 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=163972
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3.2. Hvornår brugere og pårørende informeres om eller vejledes i hvilke områder, de har 

mulighed for at få indflydelse på, samt hvordan denne indflydelse opnås. 
 

De pårørende er en vigtig ressource, der aktivt inviteres til samarbejde på de områder, der er 
relevante og væsentlige for brugerne. Dette med respekt for, den enkelte brugers ønsker og behov 
for involvering af de pårørende. Det er vigtigt, at brugerne er informeret om og forstår betydningen 
af, at pårørende bliver inddraget.  
 
Det er vigtigt, at de pårørende er velinformeret om, og vejledt i, hvilke områder, de har mulighed for 
at få indflydelse på, samt hvordan man som pårørende kan få indflydelse. Ligeledes skal det 
afklares, hvordan eventuelle forskellige opfattelser håndteres.  

 
Lokale tilføjelser: 

 
Information og vejledning om mulighed for indflydelse:  
 

 Borgere og pårørende informeres og vejledes ved indskrivning af borgeren om hvordan 
de har mulighed for at få indflydelse på det kollektive niveau. 

 Pårørende får informationer på den årlige familiedag. 
 

 Spørgsmål, undren og borgernes og pårørendes forskellige opfattelser, håndteres 
gennem dialog og information med ledelsen eller personalet.  
 

 Borgeren informeres og vejledes i hvilke områder de har mulighed for indflydelse samt 
hvordan denne opnås, til løbende ungesamtaler med primærpædagog. 
 

Hvordan opnås indflydelse:   
 

 Der sendes nyhedsbrev til pårørende, når fælles informationer skal videregives.  
 

 Primærpædagog har kontinuerlig kontakt med pårørende. Det er fx i forbindelse med 
sygehus indkaldelser og ændringer i borgerens sundhedstilstand. Ved borgere under 18 
eller under værgemål, etableres en individuel aftale med pårørende om i hvor høj grad 
de ønsker inddragelse. Aftalen justeres løbende.  
 

 Ved borgere under 18 har pårørende adgang til borgerens dagbog på Sensum. Ved 
borgere over 18 skal borgeren give samtykke til pårørendes adgang til dagbogen på 
Sensum.  
 

 
 
 

3.3. Hvordan afdækkes, dokumenteres og revurderes brugeres og pårørendes ønsker til 
kollektiv inddragelse. 
 

Dialog og samarbejde foregår med brugeren som centrum. Sammen med brugeren er på den ene 
side de pårørende med deres viden og følelsesmæssige involvering, og på den anden side 
personalet med deres professionelle tværfaglige viden og erfaring. Det er vigtigt at være bevidst 
om, at hverken den professionelle eller den følelsesmæssige rolle kan stå alene. 
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Der er udarbejdet 2 figurer (se Dialog og samarbejde med brugere og pårørende på 
Socialområdet), der viser berøringsflader og relationer, hvor dialog og samarbejde finder sted. Det 
er vigtigt, at brugere, pårørende og personale er bevidste om de muligheder og dilemmaer, der kan 
opstå, og at tavshedspligten medtænkes i dialogen og samarbejdet. 
 
Lokale tilføjelser: 

 
 

 Brugernes ønsker til kollektiv inddragelse afdækkes løbende gennem dialog på 
ungemøder, elevrådsmøder og klassens time. Dette dokumenteres i referater fra 
møderne.  
 

 Borgernes ønsker til kollektiv inddragelse revurderes til ungemødet og dokumenteres i et 
referat, eller drøftes til et personalemøde og vurderes om det skal vendes med 
nærmeste leder.  

 

 De pårørendes ønsker til kollektiv inddragelse afdækkes gennem dialog på 
skolebestyrelsesmøder, samt forældrerådsmøder. Dette dokumenteres i referater på 
møderne.  

           

 De pårørendes ønsker til kollektiv inddragelse dokumenteres løbende via referater fra 
respektive møder, og revurderes på møderne, samt evt. ved behov drøftes af ledelsen.  
 

 
 
4. Ansvarsforhold 
 
Region Sjælland har ansvaret for: 

- At sikre, at det retningsgivende dokument evalueres og justeres 
 
Tilbuddets ledelse har ansvaret for: 

- At sikre udarbejdelse af lokale tilføjelser til det retningsgivende dokument om 
dokumentation på enkeltsagsniveau 

- At det retningsgivende dokument er kendt og anvendt af medarbejderne 
 

 
Lokale tilføjelser: 

 
 

Ledelsen: 

 Har det overordnede ansvar for at skolebestyrelses møder og forældrerådsmøder 
afholdes i henhold til lovgivning og forretningsorden. 

 Sikrer at der foretages valg til skolebestyrelse og forældreråd jf. reglerne. 

 Sikrer at referater fra møderne er tilgængelige på hjemmesiden.  
 

          Medarbejderne: 

 Sikrer at brugere og pårørende får information om mulighederne for indflydelse og 
inddragelse på det kollektive niveau.  

 Sikrer at børn, unge, voksenmøder, elevrådsmøder bliver afholdt, og at der bliver afholdt 
valg til elevrådet.  

 Sikrer at referater fra børn, unge og voksenmøder, samt elevråd er tilgængelige for alle 
medarbejdere på Sensum. 
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5. Definitioner  
Det individuelle niveau: den enkelte bruger og dennes pårørende. 
 
Det kollektive niveau: indflydelse på tilrettelæggelsen og udnyttelsen af tilbuddene, jf. SEL § 16. 
Rammerne for det kollektive niveau defineres på de enkelte tilbud og kan fx dreje sig om fælles 
aktiviteter, indretning og udnyttelse af fælles faciliteter, fælles spiseplaner mv.  
  
 
6. Referencer 
Standard ”Indflydelse på eget liv”, der omhandler det individuelle niveau. 
 
Pjece: Dialog og samarbejde med brugere og pårørende på Socialområdet. 
 
Serviceloven §§16, 140 og 141. 
 
 
7. Dokumentation 
 
Lokale tilføjelser: 

 

 Referater fra skolebestyrelse samt forældreråd lægges på Synscenter Refsnæs 
hjemmeside under ” Forældre” 

 Referater fra elevrådsmøder, godkendes fra gang til gang. Dernæst journaliseres 
referaterne på teamsite.  

 

 


