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NOTAT 

 

 

Referat fra møde i Dialogforum den 14. juni 

Mødedeltagere: Gitte R. Reckendorff Nielsen, (Dansk Handicap Forbund),  

Bente Rey, (UlykkesPatientForeningen og PolioForeningen), Dorte Møller 

Vistesen (ADHD-foreningen), Kenneth Kristensen (Skole og forældre), Jo-

hannes Lundsfryd Jensen, borgmester og formand for KKR Syddanmark,  

Søren Steen Andersen, borgmester og næstformand KKR Syddanmark og 

Bettina Brøndsted, direktør i Kerteminde kommune og medlem af Socialdi-

rektørforum SDF. 

 

Sekretariat: Birgitte Lambrechtsen, (Chefkonsulent, KKR Syddanmark). 

 

Afbud: Grethe H. Nielsen, direktør i Tønder kommune 

 

1. Velkomst og introduktion 

Johannes Lundsfryd Jensen bød velkommen, hvorefter alle medlemmer i Di-

alogforum præsenterede sig.  

 

I præsentationen gav medlemmerne udtryk for deres forventninger til, hvilke 

temaer Dialogforum bør drøfte fremadrettet: 

 

• Usynlige handicap og inklusion 

• Arbejdsmarked – job og uddannelse 

• Det tværsektorielle samarbejde 

• De fem fælles principper - styrke retssikkerheden 

• Pårørende 

• Børn og unge med særlige udfordringer  

 

./. Derefter fik Dialogforum en kort introduktion om KKR, og om arbejdet på 

sundhedsområdet og det specialiserede socialområde. Se vedhæftede sli-

des. 

 

2. Dialog om kvalitet 

Siggi Kristoffersen (Vicekommunaldirektør, Faaborg-Midtfyn Kommune) og 

Mogens Bak Hansen (Direktør, Social og Arbejdsmarked, Nordfyns Kom-

mune) fra Socialdirektørforum lagde op til en drøftelse.  

 

Socialdirektørforum har i indsatsområdet ”Kvalitet i indsatser” valgt at sætte 

fokus på livskvalitet og vil konkret arbejde med borgeroplevet kvalitet. I den 

forbindelse arbejder Socialdirektørforum på en højere grad af inddragelse for 

at få et mere bredt blik på facetterne af kvalitet. Ønsket er at styrke det 

brede samarbejde lokalt og regionalt. 

 

Dialogforum drøftede efterfølgende oplægget. Her blev det understreget, at 

tillid er væsentligt for samarbejdet. Tillid går begge veje – både fra borger til 

kommune og fra kommune til borger. Borgeren er ekspert i eget liv og skal 
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som sådan inddrages i alle forløb omkring sig. Det handler om, at borgerne 

skal ses, høres og forstås. 

 

Tidlig forebyggende indsats skal prioriteres – et langsigtet blik tjener sig ind 

på sigt. Der bør være mere forebyggende opmærksomhed på børn og un-

ges trivsel. 

 

Styrket fokus på at lære af såvel fejl som de gode eksempler ”best practice”, 

med en bevidsthed om, at kommunerne er forskellige og har forskellige vil-

kår. Det væsentlige her er en tydelig kommunikation omkring behov og hvad 

der er bedst for den enkelte borger og dennes liv. Vi skal ikke stræbe efter 

ensartethed – men efter det bedst mulige for borgeren. 

 

Det blev anbefalet at processen bliver mere konkret i sit indhold – så det 

fremgår tydeligere, hvad inddragelse betyder. 

 

Dialogforums medlemmer stiller sig til rådighed for yderligere dialog - Siggi 

Kristoffersen og Mogens Bak Hansen inviterer ved behov. 

 

3. Næste møde 

Der er fastlagt et fællesmøde med det regionale kontaktforum den 14. de-

cember 2022 kl. 14.00-16.00.  

 

Følgende temaer blev foreslået: Sundhed – psykiatri, livskvalitet, ansvarlig-

hed i overgang mellem sektorer og pårørende (forældre til børn med handi-

cap). 

 

Sekretariatet laver nogle mødeforslag til næste møde i Dialogforum i oktober 

2022. Mødet placeres om eftermiddagen i Sydjylland. 

 

4. Eventuelt  

Intet hertil.  


