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Politik for borgerinddragelse i Social & Psykiatri



SOCIALOMRÅDET

Borgerinddragelse kan være med til at „skubbe“ til de 
fordomme, der kan være i befolkningen over for men-
nesker med en sindslidelse og/eller misbrug. Social- 
og Psykiatriafdelingens medarbejdere går gerne foran 
i det arbejde – med åbenhed og et fordomsfrit sprog og 
med fokus på at fortælle de gode historier.   

Politikken for borgerinddragelse skal være med til at 
synliggøre, at alle har noget at bidrage med – og at åben-
hed i forhold til borgeren skal prioriteres højt.  

 

Birgit Holm
Leder af Social og Psykiatriafdelingen

Indledning

Mange borgere i Vejle Kommune har kontakt med So-
cial & Psykiatriens medarbejdere. Det er samspillet med 
disse borgere, der sættes i centrum med denne politik. 

Politikken for borgerinddragelse tager udgangspunkt i, 
at inddragelse og indflydelse er af afgørende betydning, 
når borgeren skal komme sig. Borgerens egne mål og 
ønsker er den motiverende faktor i deres liv og skal også 
være det bærende i kontakten med den enkelte. Borge-
ren mødes i en gensidig respektfuld dialog.  

For nogle borgere er det en udfordring at blive inddraget 
og dermed få indflydelse. Det betyder, at der skal tænkes 
nyt i forhold til at inddrage, så flest mulig får indflydelse 
– både på indhold og udvikling af tilbud i Social & Psy-
kiatriafdelingen. 

Psykiatriplanen og Socialplanen for 2008-2013 sætter 
fokus på, at borgeren skal i centrum, og politikken for 
borgerinddragelse udspringer af denne værdi. I maj 2009 
blev der afholdt en temadag, hvor borgere, borgernes 
netværk, medarbejdere, bruger- og pårørendeorganisati-
oner og andre interesserede var inviteret. Herefter er po-
litikken formuleret ud fra den inspiration, som dagen gav. 
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Værdier
Det enkelte menneske er i centrum, opgaverne 
løses i samarbejde, alle har noget at bidrage med 
og tilgængelighed handler om at nedbryde bar-
rierer.
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Principper for borgerinddragelse

•   Borgerinddragelse- og indflydelse er kernen i arbejdet 
i Social og Psykiatriafdelingen. Det er borgeren – og 
borgerens liv – det handler om.

•  Opgaverne løses i samarbejde med borgeren. Indsat-
sen hos den enkelte aftales i en åben dialog – og med 
respekt for den enkeltes valg og situation.

•  Alle har noget at bidrage med – og borgeren inddra-
ges med udgangspunkt i den enkeltes ressourcer. Alle 
stemmer bliver hørt – også dem der synes, det er en 
udfordring at blive inddraget og få indflydelse.

•  Det skal være synligt og overskueligt, hvor og hvor-
dan den enkelte borger kan blive inddraget og få ind-
flydelse – og hvornår det ikke er muligt.

•  Gennem kompetenceudvikling sikres det, at borgerne 
har reel mulighed for at gøres deres indflydelse gæl-
dende.

•  Borgeren skal inddrages – også når der samarbejdes 
med andre aktører.

•  Borgerne bliver inddraget i den fortsatte udvikling af 
socialpsykiatrien gennem et tværgående borger- og 
netværksråd. 

•  Borgerne bliver inddraget i den fortsatte udvikling af 
indsatsen for udsatte grupper gennem Udsatterådet.

Citater fra deltagere i temadagen 16. maj 2009

„Sindslidende er dem, der kender deres liv og syg-
dom bedst, derfor er det et aktiv at inddrage disse“. 
„Jo mere borgerinddragelse jo mere ansvar for eget 
liv.“.
„Vi vil reel borgerinddragelse. Vi vil have bruger-
råd, vi vil have indflydelse. Det får man ikke før 
man får et talerør“. 
„Et brugerråd er kun et lille led i en større sammen-
hæng“. 
„Troen på at man har indflydelse er meget vigtig“.
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Kontakt
Socialområdet
Vejle Kommune
www.social.vejle.dk
www.socialogpsykiatri.vejle.dk
Mail: post@vejle.dk
 
Akuttelefon 7681 9191
Alle kan henvende sig
Åben kl. 16.00-7.00 på hverdage
og i weekenden åben hele døgnet

„Et Vejle med plads til alle“


