Velfærdsstrategi
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Alle borgere skal sikres velfærd – uanset udgangspunkt
I Fanø Kommune skal alle borgere sikres velfærd – uanset udgangspunkt. For at vi kan lykkes med det nu og i
fremtiden, er det afgørende at vi nytænker vores måde at levere velfærd på. Fanø Kommunes
velfærdsstrategi er Velfærdsforvaltningens bud på, hvordan vi kan lykkes med det.
Som medarbejder i Fanø Kommune spiller du en afgørende rolle. Du har ofte en tæt kontakt til den enkelte
borger, og besidder en værdifuld viden om den enkelte. Netop denne viden er værdifuld hvis vi skal sikre
velfærd for alle – uanset udgangspunkt.
Forvaltningen har udpeget en række værdier du kan anvende som pejlemærker i dit daglige arbejde med
borgeren. Værdierne afspejler samtidig den retning som Velfærdsforvaltningen ønsker, at arbejde hen imod
– på tværs af forvaltningens områder.
Helhedsorienterede løsninger & S amskabelse
I Velfærdsforvaltningen tager vi udgangspunkt i den enkelte borger. Vi differentierer indsatser, så de
matcher den enkeltes behov. På den måde iværksætter vi løsninger der giver mening for borgeren, og som
virker efter hensigten. Vi arbejder med hele borgerens situation og samskaber ved at inddrage familiens og
netværkets ressourcer.
Tværfaglig viden & Koordinerede forløb
I Velfærdsforvaltningen samarbejder vi på tværs af forvaltningens områder. Vi strukturerer snitflader, og
sikrer at værdifuld viden deles på tværs af fagområder. På den måde opnår vi effektive indsatser, og undgår
overlap og gentagelser. Vi arbejder med klare arbejdsgange og sikrer effektiv vidensdeling i koordinerede
forløb.
Tidlig opsporing & Forebyggelse
I Velfærdsforvaltningen har vi fokus på tidlig opsporing og forebyggelse. Vi italesætter opmærksomheder og
prioriterer gennemsigtighed og dialog. På den måde sikrer vi tillid og tryghed i samarbejdet med borgeren
og de pårørende. Vi arbejder med tidlig opsporing og forebyggelse, og iværksætter indsatser der medvirker
til, at borgeren atter kan finde fodfæste i eget liv.
Velfærdsstrategien tager udgangspunkt i velfærdspolitikkens vision om, at alle skal sikres velfærd- uanset
udgangspunkt. For at vi kan lykkes med det, er det afgørende at vi er tydelige omkring hvor vi vil hen,
hvorfor vi vil det og ikke mindst hvordan vi vil gøre det i praksis. Derfor udmøntes strategien i seks
fokusområder med tilhørende handleplaner målrettet fagpersoner og professionelle. Med handleplanerne
bliver det muligt for dig som fagperson, at arbejde med strategiens værdier i praksis og dermed sikre, at alle
borgere oplever velfærd – uanset udgangspunkt.
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Fokusområder
Nedenstående afsnit udgør et eksempel, der illustrerer de seks fokusområder.

Udsatte børn og unge.
Hvordan sikrer vi kvalitet i arbejdet med udsatte børn og unge. Hvordan kan vi i
praksis sikre, at flere børn og unge får den fornødne hjælp og støtte, hvordan
sikrer vi at forebyggelse og tidlig indsats prioriteres og hvordan overholder vi
lovgivningen på sagsbehandlingsområdet. Strukturen på handleplanerne
understøttes af strukturen på det netop implementerede redskab – elektronisk
stafetlog (KMD).

Udsatte voksne
Hvordan sikrer vi kvalitet i arbejdet med udsatte voksne. Hvordan kan vi i praksis
sikre, at flere udsatte voksne får den fornødne hjælp og støtte, og hvordan
opsporer vi udsatte voksne, som endnu ikke er kendt af systemet. Der arbejdes
med en struktur for arbejdet med området.

Sundhed for alle.
Hvordan sikrer vi at alle borgere i Fanø Kommune oplever sundhed. Der
arbejdes med differentierede mål for den enkelte borger, og fokus ligger på
ressourcer og forudsætninger fremfor begrænsninger og barrierer.
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Familieorienteret Alkoholbehandling.
Hvordan opsporer vi de tidlige signaler på alkoholmisbrug i familier. Materialet
understøtter den enkelte fagperson i at gå fra fornemmelse til handling. Der
tages afsæt i strukturen på ”Udviklingsplan for kvalitet i arbejdet med udsatte
børn og unge”. Endvidere er der med materialet iværksat en række
forebyggende foranstaltninger herunder tilbud til børn og unge.

Flygtningebørn.
Hvordan sikrer vi at ny ankomne flygtningebørn får den fornødne hjælp og
støtte, så de kan indgå på lige fod med jævnaldrende børn og unge. Hvordan
opsporer vi evt. senfølger. Der tages udgangspunkt i strukturen på
udviklingsplanen samt den elektroniske stafetlog.

Risiko for / med kronisk sygdom.
Hvordan forebygger vi at færre borgere udvikler en kronisk sygdom, og hvordan
understøtter vi de borgere der har udviklet en kronisk sygdom, så risikoen for
senfølger og komplikationer reduceres. Med materialet er der fokus på tidlig
opsporing og forebyggelse.
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