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 Borgerens drømme i centrum 
‐ Projekt Livskraft, Botilbud Nord 

Kort beskrivelse af praksisformen 
Projekt Livskraft sætter borgerens drømme i centrum og bruger drømmene som drivkraft til at 

opnå øget selvstændighed hos borgeren. Drømmene forfølges og udforskes i samarbejde 

mellem borgere og medarbejdere. Medarbejderne bruger borgernes drømme eller hypoteser 

om disse som drivkraft i prøvehandlinger og deler erfaringer og refleksioner herom med 

kollegerne. Via projektet har medarbejderne opnået større mod på at afprøve nye ideer, og 

mange borgere er blevet mere aktive og styrende i eget liv med et personale, der har en rolle 

som facilitator i borgerens liv. 

Set i forhold til formålet i projekt Fremtidens Boformer er det interessante i denne praksisform 

det fokus, der er på at øge borgerens selvstændighed med udgangspunkt i de drømme, 

borgeren har. Denne praksisbeskrivelse handler om, hvordan medarbejderne aktivt og 

målrettet afprøver tiltag ved at bruge borgernes drømme som løftestang for øget 

selvstændighedsfølelse. 

I forhold til Socialtilsynets kvalitetsmodel dækker praksisformen temaerne om 

"Selvstændighed og relationer", "Målgruppe, metoder og resultater" og "Kompetencer". 

Målgruppe 
Målgruppen er personer med varig fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse. Alle 34 tilbud i 

Fagcenter for Livskraft, herunder Botilbud Nord, som består af fire botilbud, arbejder med 

Projekt Livskraft og dermed ud fra samme formål. Beskrivelsen her er blevet til på baggrund af 

et besøg på Botilbud Nord, som består af: 

Valmuehaven er et botilbud (ABL §105), der er målrettet voksne med udviklingshæmning og 

med diagnosen demens eller formodet demens. Valmuehaven er godkendt til personer i 

alderen 40 – 85 år med mobilitetsnedsættelse, kommunikationsnedsættelse, 

udviklingshæmning og demens. 

Studievej 15 er et botilbud (ABL §105), der henvender sig til voksne med såvel fysisk som 

psykisk funktionsnedsættelse. Aldersgruppen er fra 18 år og op. Målgruppen rummer både 

mobile borgere og kørestolsbrugere såvel verbalt som nonverbalt kommunikerende. Borgerne 

benytter sig primært af eksterne dagtilbud, men en lille gruppe er visiteret til internt dagtilbud. 

Ungdomshøjskolen er et botilbud (ABL §105), der fortrinsvist henvender sig til unge med 

omfattende, varige fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. Målgruppen er borgere i 

alderen 18 ‐ 35 med multipel funktionsnedsættelse, mobilitetsnedsættelse, 

kommunikationsnedsættelse og udviklingshæmning. 
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Bo‐ og aflastningstilbuddet Violen (ABL §56) henvender sig til voksne med multiple 

funktionsnedsættelser. Hovedparten af borgerne er kørestolsbrugere, og hovedparten 

kommunikerer nonverbalt. Violen er et tilbud til borgere, der har brug for varierende grad af 

støtte og hjælp lige fra de meget selvhjulpne borgere til borgere med multiple 

funktionsnedsættelser med brug for fuld støtte og hjælp. Aflastningstilbuddet er for 

hjemmeboende borgere med periodevise behov for støtte og hjælp. Borgerne i aflastningen 

deltager i deres eksterne skole eller dagtilbud under deres ophold.  

Formål med praksisformen 
Borgerens selvstændighed og livsmestring 

Formålet med Livskraft er at øge borgerens selvstændighed og livsmestring. Dette kan 

eksempelvis komme til udtryk ved, at borgeren har et ønske om at tage ansvar for egen 

madpakke. Medarbejderne beskriver desuden dette som en øget selvstændighedsfølelse eller 

frihed, som betyder, at borgeren i højere grad end tidligere styrer beslutninger, der har 

indflydelse på borgerens hverdag. Det er alt lige fra valg af tøj til deltagelse i samtaler om 

selvbestemmelse af mere formaliseret karakter. Vejen til den øgede selvstændighed sker 

blandt andet igennem synliggørelse af drømme. Drømme kan også forstås som ønsker, 

muligheder og motivation hos den enkelte borger. Den øgede selvstændighed hos borgeren 

kræver, at medarbejderne tør "træde et skridt tilbage". Medarbejderne og ledelsen beskriver 

dette perspektivskifte som, at de skal være faciliterende frem for omfavnende/beskyttende i 

borgerens liv.  

 

Medarbejdertrivsel 

Bedre trivsel blandt medarbejdere er et andet mål og resultat, fordi der bliver skabt et rum for 

tolerance igennem prøvehandlinger. Bedre trivsel på arbejdspladsen giver gladere 

medarbejdere og giver mere "drive" og overskud i samværet med borgerne.  

Baggrundshistorie 
Livskraft tager bl.a. udgangspunkt i drømme. En drøm er et ønske, men defineres også af 

medarbejderne som en tilstand af velvære. Hos borgere uden sprog er sidstnævnte særligt 

blevet et tegn på drømme. Ved at sætte borgerens drøm i centrum i stedet for selve borgeren 

har de også formået at gøre borgeren til en ligeværdig medspiller i arbejdet med at opfylde 

drømmene. 

  

Tidligere har kerneopgaven handlet om omsorg og om at opfylde behov. En medarbejder 

udtrykker, at det måske kan forstås som "misforstået omsorg" at gøre alt for borgeren. Der er 

sket et paradigmeskift, er medarbejderne enige om. 

 

Faglig udvikling 

Ønsket fra fagcentrets side har været at skabe fælles og koordineret faglig udvikling: "At gøre 

noget sammen uden at gøre det samme". Der er skabt et fælles fokus på to dimensioner: 

Drømme og relationer. Fokus skabes desuden ud fra en defineret forståelse af livskvalitet: ”At 

være betydningsfuld i eget og andres liv i en tilværelse der er værd at leve for mig”.  

 

Medarbejdere og ledelse prøver dermed også at forstå relationer på nye måder. Her er en 

vigtig pointe, at medarbejderen ikke skal være den eneste væsentlige relation i borgerens liv, 
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men at borgerens vifte af relationer skal findes blandt andre. Det kunne være andre borgere 

på tilbuddet eller frivillige, som man arbejder sammen med på forskellig vis. Her indtager 

medarbejderen rollen som "facilitator", så medarbejderen hjælper borgeren til at indgå i 

relationer, og medarbejderne opfordrer borgerne til internt at indgå i og danne relationer. 

Facilitatorrollen indebærer også, at medarbejderne i det hele taget forsøger at hjælpe 

borgerne til at blive selvhjulpne og indbyrdes hjælpsomme.  

 

Perspektivskifte 

Generelt er der skabt en kulturændring på arbejdspladsen, som især virker synlig i 

perspektivskiftet på borgeren. Borgeren skal ikke beskyttes unødvendigt, men være herre i 

eget liv. Medarbejderen har således skiftet deres perspektiv på, hvem borgeren er eller har 

mulighed for at blive. En medarbejder beskriver, at hun nu føler, at hun ser borgeren "rigtigt". 

Medarbejderne skal turde "træde et skridt tilbage" og lade borgeren "prøve selv". 

Medarbejderne oplever stadig, at de fra tid til anden benytter sig af de tidligere 

handlestrategier, hvor de "overtager" opgaver for borgerne. Men medarbejderne udtrykker, at 

de er blevet opmærksomme på deres egne arbejdsvaner, og de har allerede fået ændret 

mange vaner. En anden væsentlig faktor i kulturændringen er metoden "prøvehandlinger". En 

prøvehandling er kort fortalt afprøvningen af, hvordan en drøm skal opfyldes, eller hvordan 

der kan skabes større selvstændighed i borgerens hverdag. Hvis en medarbejder 

registrerer/opdager en drøm hos en borger, kan medarbejderen sætte en prøvehandling i 

gang. 

 

Personalet i kulturændringen  

Det kræver mod, tolerance og sammenhold at lave en så omfattende kulturændring. Der er 

blevet skabt en kultur, hvor medarbejderne er nysgerrige og undrende over for hinanden, 

særligt når det handler om prøvehandlinger. De klapper hinanden på skulderen i stedet for at 

spørge kritisk ind til, hvorfor der er små ændringer i arbejdsgangen. Prøvehandlingerne 

handler om at udfordre "plejer", at turde tænke nyt og at have modet til at prøve noget nyt af. 

Det er ikke længere en fiasko, hvis det nye initiativ ikke går som planlagt. Derimod prøver man 

på tilbuddet at se på det som en "lærerig fortælling", hvor medarbejderne i fællesskab lærer af 

hinanden. Det har givet en større mulighed for at vidensdele med hinanden, og dette giver 

inspiration til prøvehandlinger hos kolleger. At arbejde bevidst med små udviklingsopgaver i 

forsøget på at forfølge borgernes drømme giver medarbejderne en stor frihed i arbejdet. Men 

det giver også et stort ansvar at afprøve nye tiltag. 

 

Et vigtigt element i forhold til personalets opbakning og ejerskab er, at medarbejderne fra start 

har været med til at definere, hvordan man i deres del af Botilbud Nord kan arbejde 

udviklende med at øge borgerens selvstændighed. Ligeledes arbejder man meget med 

vidensdeling (lærerige fortællinger), som beskrives under uddybende metodebeskrivelse.  

Uddybende metodebeskrivelse  
Fælles undersøgelsesspørgsmål 

Livskraft er et fagligt udviklingsprojekt, og projektdesignet har taget højde for 

udviklingselementet ved at sætte retning via et fælles undersøgelsesspørgsmål: ”Hvordan skal 

vi forstå og være i relationen til borger, når målet er at øge borgers selvstændighed?”. 
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CASE 

Projektets formål er at belyse dette og blive klogere sammen – ikke at finde et endegyldigt 

svar. 

 

Prøvehandlinger 

Med prøvehandlinger er det blevet legalt i medarbejdergruppen at afprøve nye initiativer. 

Dette har skabt stor tillid blandt kollegerne. At arbejde med nye initiativer er blevet sat i 

system. I praksis bliver prøvehandlinger dokumenteret og evalueret i IT‐fagsystemet, og der 

udformes desuden lærerige fortællinger (ofte med fotos). Fortællingerne beskriver i en tredelt 

narrativ faglig handling og læring: 1.FØR‐2.HANDLING‐3.RESULTAT (med henblik på 

tværorganisatorisk videndeling). I it‐systemet angives prøvehandlinger med "hashtags" (#), så 

de nemt kan søges frem igen.  

 

Hvis en prøvehandling bliver en fast rutine i en borgers hverdag, ændres dette i 

dokumentationssystemet, og kolleger informeres om, at den specifikke borger har fået en ny 

rutine. På den måde minimerer de koordinerende og besluttende møder om borger. Der er 

tillid til, at det afprøvede ”holder vand”.   

 

 

 

Vi ser en videooptagelse af en borger, der ikke var i stand til at spise selv, og som 

umiddelbart ikke virkede kontaktbar. Medarbejderne foretog en prøvehandling med at 

præsentere borgeren for musik. På videooptagelsen så vi, hvordan borgeren fik 

høretelefoner på, hvorefter borgeren rejste hovedet op og smilede. Medarbejderne fortalte, 

at denne situation tidligere havde været utænkelig, og at borgeren derefter kunne spise selv. 

 

Perspektivskifte 

"Vores tankegang har slået en kolbøtte", Medarbejder, Botilbud Nord.  

Der er sket et perspektivskifte eller paradigmeskifte i måden, medarbejderne forstår deres 

egen rolle og borgernes rolle på. Medarbejderen tør stille nogle nye spørgsmål i forhold til 

eksisterende praksis. Til tider bruges analogien om at gå "foran", "ved siden ad" eller "bagved" 

borgeren inden for socialområdet. Her er medarbejderne skiftet fra at gå foran til at slippe 

omfavnelsen og omsorgen og turde gå bagved. Det kræver, at de tør/vil/kan navigere i kaos, 

som medarbejderne fortæller. 

 

"Det er ikke os (medarbejderne), det handler om; det er borgeren, der skal leve sit eget liv", 

Medarbejder, Botilbud Nord.  

Medarbejderne øger bevidstheden om, hvordan tiltag og rammer kan tilrettelægges, så det 

tilgodeser og udvikler borgerens potentialer. Medarbejderne har til opgave at tilpasse 

rammerne til borgerne. Nedenfor er et eksempel på, hvordan man, ved at ændre nogle få 

rammer, får fokus på borgerens ressourcer og skaber glæde og livskvalitet hos borgeren. 
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CASE 
 

 

En borger uden verbalt sprog og med en kognitiv funktionsnedsættelse kan ikke selv sige, 

hvad hendes drøm er. Man inviterede familie og medarbejdere, der gik omkring hende til at 

finde ud af, hvad hendes drøm kunne være. Om sommeren var hun rigtig glad for at sidde i 

en sandkasse udenfor. Om vinteren gik hun rundt og rykkede i medarbejderne og kan ikke 

være alene. Det bliver en træls kontakt for både borger og medarbejdere. Det, man 

prøvede, var at sætte en sandkasse op i hendes lejlighed. Der kan hun sidde i op til 20 

minutter alene og har en kæmpe fest, griner, har lys i øjnene og er glad. Det er et eksempel 

på selvstændighed. Hun kan være sig selv i 20 minutter i sin lejlighed, og det ændrer noget 

på den kontakt, hun har til andre. 

Det er en tilgang om at få øje på ressourcerne og bruge dem. 

 

 

Fælles fagligt fundament 

I projekt Livskraft har ledelsesfelterne målgrupper med forskellige støttebehov. Det er derfor 

det enkelte ledelsesfelt, der definerer et relevant fælles fagligt fundament. I Botilbud Nord og 

andre steder er det bl.a. den neuropædagogiske tilgang. I tilgangen er der fokus på borgerens 

muligheder for at trække på sine stærke sider inden for områder som opmærksomhed, 

kommunikation, hukommelse, orienteringsevne og social funktion; alt sammen med afsæt i 

viden om hjernens funktion. For medarbejderne i projekt Livskraft udtrykkes det, at man er 

gået fra "synsninger" til at arbejde med fagligt velbegrundede hypoteser ud fra "tegn" hos 

borgeren. På den måde kvalitetssikres forståelsen ud fra viden om hjernens muligheder og 

begrænsninger. Konteksten undersøges, når drømmen skal realiseres.  

 

Mentaliserende teams 

I projekt Livskraft er medarbejderne blevet bedre til at indtage helikopterperspektiv, inspirere 

hinanden, være innovative og blive begejstrede. Nogle steder arbejdes med mentalisering i 

teams, hvor omdrejningspunktet er at forstå andre menneskers adfærd ud fra mentale 

tilstande som følelser, tanker og behov. Det handler med andre ord i høj grad om at kunne 

indtage andre perspektiver samt at arbejde med en øget bevidsthed om styrker og svagheder 

og bagvedliggende årsager. Tankegangen er med til at give medarbejderne tillid til deres 

kolleger, fordi der med helikopterperspektivet følger en refleksivitet og en forståelse af, at 

kollegaen gør noget på den bestemte måde af en årsag. 

 

Lærerige fortællinger – det tredelte narrativ (vidensdeling) 

Medarbejderne beskriver prøvehandlingerne for hinanden gennem fortællinger. Disse lærerige 

fortællinger skaber begejstring hos medarbejderne. Dokumentation gennem billeder og film er 

blevet et medie til begejstring og glæde samtidig med, at medarbejderne får stor viden om, 

hvordan medarbejdere i andre afdelinger og på andre tilbud arbejder.  

 

Det giver inspiration til, hvordan man selv kan tænke og handle anderledes sammen med de 

borgere, man selv yder støtte. Der er et stort fællesskab på tværs af de fire tilbud. Det er 

meningen, at fortællingerne skal give medarbejderne lyst til at dele erfaringer med hinanden.  
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Der skal være en læring i det, og derfor arbejder medarbejdere og ledere på også at blive 

bedre til at fortælle de fortællinger, hvor det ikke går som planlagt, fordi man også bliver 

meget klogere på arbejdet af at reflektere over og fortælle om de prøvehandlinger, der gik 

anderledes end, man havde tænkt det. Fortællingerne bliver et sted for refleksion.  

 

Den faciliterende rolle 

"Vi skal ikke forsøge at styre, men håndtere", Leder, Botilbud Nord. 

At være facilitator betyder i projekt Livskraft, at medarbejderen styrker borgerens egne 

muligheder. Dette hænger sammen med perspektivskiftet, hvor man som facilitator ser 

borgeren som en ligeværdig medspiller og ikke en, som man skal beskytte. Man er, som 

medarbejder, med andre ord taget ud af ekspertrollen, hvor man har svaret på, hvilken 

retning, det er bedst at gå i.  Medarbejderne giver ansvaret over til borgeren selv; et ansvar 

der naturligvis får faglig støtte og guidning fra medarbejderne. 

 

Bag om drømmen 

Et vigtigt element i at realisere drømmen/ønsket/muligheden er at undersøge, hvad den 

egentlig drøm er eller at komme så tæt på drømmen, som det er muligt. I praksis betyder det, 

at personalet spørger undersøgende, nysgerrigt og undrende ind til den specifikke drøm og til, 

hvad det egentlig er for en følelse, gevinst eller oplevelse, som borger ønsker? At undersøge 

drømmen og være undrende sammen med borgeren leder som regel hen til en mere konkret 

drøm, som det er muligt at realisere. 

 

Arbejdet med at finde drømme foretager medarbejderne hele tiden; nogle gange konkret og 

nogle gange som en bagvedliggende tankegang: At drømme er opnåelige og realiserbare. Hvis 

en medarbejder oplever, at en borger er særligt glad eller tilfreds på et tidspunkt, tænkes der 

over årsager til dette. Var der for eksempel noget specielt i konteksten på lige netop det 

tidspunkt, der gjorde, at borgeren blev begejstret? Som medarbejderne udtrykker det, er der 

altid en kontekst rundt om drømmen, og i den kan man finde en motivation for borgeren til at 

opnå noget.  

 

Prøvehandlinger er en del af arbejdet med drømmen. Prøvehandlingerne kan iværksættes nu 

og her eller planlægges mere grundigt, hvis medarbejderen vurderer, det er hensigtsmæssigt. 

At tale med borgeren om en specifik drøm er noget, der kan vare over flere dage, og som man 

kan vende tilbage til og bør være tålmodig omkring.  

 

Begrebet ’drømme’ anvendes bredt om dimensioner i livet, som borger opfatter som livsglæde 

og kvalitet i det store og i det små. En drøm kan handle om at bevare evnen til at spise selv, at 

opleve noget særligt, at spille på tromme, at få en lur, når man kommer hjem efter dagtilbud, 

at være med i et spil Ludo etc. 

 

Mod og tolerance 

"Alle er kompetente, og mine kolleger har reflekteret over deres handlinger", Medarbejder, 

Botilbud Nord. 

En afgørende faktor i måden at arbejde på, er et stort mod. Der kræves mod for at turde 

afprøve nye tiltag, hvor man ikke kender konsekvenserne, og det kræver mod at erkende, at 

noget ikke gik, som man regnede med. Dette gælder både for medarbejdere og ledelse. Modet 
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trives i en kultur, hvor tolerance vægtes højt, og hvor man regner med, at ens kolleger gør 

deres bedste.  

Teori og viden 
Den neuropædagogiske tilgang, som flere ledelsesfelter anvender, giver mulighed for at spotte 

"tegn" hos borgeren, som kan indikere drømme. Arbejdet med at spotte drømme kræver, at 

medarbejderne tør spørge ind til borgerens liv og gå bag om drømmen. Dette gøres i forsøget 

på at finde ud af, hvad der ligger til grund for drømmen, og hvad essensen er i drømmen. Det 

er ikke sikkert, at alle drømme kan realiseres, men en succes kan i nogle tilfælde også være at 

komme et stykke af vejen. Åbne spørgsmål, nysgerrighed og undren er kerneelementer i 

medarbejdernes arbejdsmetoder. Det skal være okay at stille de svære spørgsmål.  

 

Medarbejderne fortæller, som nævnt, at de er gået fra "synsninger" til en kvalitetssikret og 

faglig forståelse af tegn; altså fra en subjektiv fortolkning, som til dels var medarbejderens 

tanker/syn på borgeren, til at iagttage objektive tegn, der ofte er emotionelle (glæde, velvære, 

irritation, frygt). 

Borgerperspektiv 
Borgeren skal have mest mulig styring, for det er borgerens liv. Medarbejderen har generelt 

skiftet perspektiv fra at være beskyttende omsorgspersoner til at være facilitatorer. Nu tør 

medarbejderne at "gå væk" og at være til stede på afstand, så borgeren får lov til at stå på 

egne ben både helt bogstaveligt talt og i overført betydning. Tanken er, at borgerens egne 

ressourcer i langt højere grad kommer i spil, når medarbejderne undlader at tage over, men 

derimod lader borgeren prøve selv først og så først hjælper til, hvis der er brug for det. 

Medarbejderne oplever nu borgere, der finder glæde i at forfølge de drømme, de har eller har 

haft. Medarbejderne omtaler dette som en nyopdaget selvstændighedsfølelse.   

 

Øget selvstændighed 

Borgerne har også skullet vænne sig til perspektivskiftet, og det er ikke altid lige nemt at 

"overtale" borgerne til at udføre opgaver selvstændigt med det argument, at det kan give 

glæde at kunne selv og på længere sigt måske at kunne være noget for andre. Det kan være 

vanskeligt for borgerne at konsekvensberegne og se potentialet i tiltag. Medarbejderne 

beskriver, at borgerne oplever stor glæde ved at kunne hjælpe hinanden. Inden Livskraft var 

det ikke en prioriteret faglig opgave at støtte borgerne i indbyrdes relationer, men nu er det 

tydeligt, at borgerne søger og tager sig af hinanden i langt højere grad. Dette handler om, at 

relationer mellem borgere styrkes, og at medarbejderne faciliterer relationer. Borgerne trives, 

når de bliver en del af hinandens hverdag der, hvor det giver mening for begge. Deres selvtillid 

vokser, når de er aktive i eget og andres liv. 

Borgerinddragelse 
Der arbejdes ud fra en tanke om, at borgeren har ressourcer og ret til at være selvstændig i sit 

eget liv. Der laves individuelle vurderinger af, hvor meget den enkelte borger kan rumme, men 

generelt er der kommet en stor lyst til at udfordre "plejer". Medarbejderen skal undgå at 

projicere sine egne følelser over på borgeren. Dette gøres ved at være nysgerrig og undrende.  

SE 
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CASE 

 

 

En medarbejder kommer med et eksempel: "Hvis jeg altid spørger, om en borger vil have 

leverpostej eller spegepølse på sit rugbrød, siger vedkommende ikke, at han vil have 

rejesalat. Men bare fordi en borger altid plejer at spise spegepølse og leverpostej, kan vi 

som personale godt udfordre borgeren og spørge, om borgeren vil have rejesalat i dag". 

  

Pårørendesamarbejde 
Pårørende bliver tænkt ind på en anden måde end tidligere. De bliver af personalet opfordret 

til at være en aktiv medspiller og til at støtte deres pårørende i at klare opgaver selv. En leder 

giver et eksempel på en kursusdag for medarbejderne, hvor flere pårørende trådte til og var til 

stede og behjælpelige for deres egne unge mennesker. De pårørende var ansvarlige for, at 

deres egne børn fik den hjælp, som de skulle have. De fire borgere, som ikke havde besøg af 

pårørende, havde naturligvis medarbejdere omkring sig. Hjælpen fra pårørende muliggjorde, 

at hovedparten af medarbejderne kunne deltage i kursus. Lederen beskriver tiltaget som 

meget positivt og som en anderledes oplevelse for borgerne; en begivenhed der adskiller sig 

fra dagligdagen. 

Det omgivende samfund 
Perspektivskiftet på borgeren har også haft betydning på interaktionen med det omgivende 

samfund. Botilbud Nord er nu begyndt at samarbejde med lokale organisationer herunder 

frivillige. De er ligeledes begyndt at invitere mennesker og aktiviteter ind i huset. Dette 

beskrives som utænkeligt inden Livskraft, fordi man ville værne om privatlivets fred. I dag har 

botilbuddene samarbejde med en sportshøjskole, så løbelinjen på højskolen løber med 

borgere i løbestole.  

 

AOF holder musikundervisning hver tirsdag aften i Studievej 15's eget aktivitetsrum. Det har 

gjort det muligt for mange flere borgere at deltage i aftenskole, fordi det er på stedet, og 

medarbejdere kan bruge tid på andre opgaver end at ledsage til og fra aktiviteter. Det er 

meget mandskabskrævende at ledsage borgerne til aktiviteter – ressourcer, der nu kan 

anvendes tifold ved at invitere aftenskolen indenfor. 

 

Medarbejderne fortæller, at de oplever, at tilbuddene og borgerne, ved at invitere 

organisationer indenfor, er blevet en mere integreret del af lokalsamfundet. Brugen af frivillige 

betyder desuden, at visse aktiviteter, der ellers tidligere ikke var midler til, er blevet mulige. 

Det har dog også krævet en del drøftelser om, hvad frivillige kan og må i forhold til borgere. 

Erfaringerne og drøftelserne har givet anledning til, at der er blevet udarbejdet nye politikker, 

så der er en fælles enighed om, hvad der kræves af frivillige. På ét af tilbuddene har de afholdt 

en workshop, hvor lokalbefolkningen blev inviteret indenfor i huset. Denne workshop var 

velbesøgt, og lokalbefolkningen ville gerne deltage. 

Målgruppens forudsætninger 
De fire tilbud huser borgere med et meget varierende funktionsniveau såvel kognitivt som 

fysisk. Uanset funktionsniveau er overbevisningen og tilgangen, at borgerne har drømme, og at 
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disse drømme kan forfølges og realiseres i en eller anden udstrækning. Eksempelvis er der en 

borger, der har været med til at etablere et fitness‐center på tilbuddet. En anden borger 

oplever det som en stor succes at smøre en madpakke til en anden borger. En tredje borger 

profiterer af at have en stor indendørs sandkasse. Fælles for dem alle er, at de forfølger deres 

drømme og bliver mere selvstændige i deres hverdag. 

Ledelsens rolle 
Alle medarbejdere i Botilbud Nord har fået efteruddannelse i neuropædagogik, og der er 

løbende opfølgning på dette. Samtidig har ledelsen valgt, at efteruddannelse skal foregå i 

botilbuddene og ikke på en uddannelsesinstitution. Ledelsens vurdering er, at dette skaber en 

større kobling mellem den nye teori og den praktiske udførelse.  

Det var et krav til UCN (professionsskolen i Aalborg), der stod for efteruddannelsen i forhold til 

neuropædagogik, at underviserne skulle være gode til at koble teori og praksis. Desuden skulle 

de sætte sig ind i og koble undervisningen til Livskraft. 

Livskraft er introduceret af lederne i de enkelte ledelsesfelter. I Botilbud Nord startede man 

med et fælles opstartsmøde for alle fire botilbud. Lederne gennemførte derefter en proces 

med medarbejderne på de enkelte tilbud: Hvordan griber vi Livskraft an? Hvordan får vi 

startet? Med denne proces er der skabt et solidt fælles afsæt og en tydelig ramme for 

arbejdet.  

Ledelsen er med til leve‐og bogruppemøder og supervision. Aktiv deltagelse sammen med 

medarbejderne har været vigtigt og beror på en tanke om, at ledelsen skal gå forrest, være 

motiverende og skabe begejstring blandt sine medarbejdere. Lederne kan se, det giver noget 

til medarbejderne. 

På tværs af fagcentret arbejdes med ledelsesforståelsen Kurs‐Koordinering‐Commitment som 

elementer, der skal være til stede for at producere ledelse og fremdrift. Ledelsesudvikling i 

form af ledelsesmæssige prøvehandlinger er en stor del af projektets sammenhængskraft på 

tværs af i alt 34 tilbud. 

Det har ikke krævet ekstra tilførsel af økonomiske ressourcer at arbejde med Livskraft. Hvert 

ledelsesfelt har valgt, hvordan projektet skulle søsættes i deres tilbud. I ledelsen hos Botilbud 

Nord besluttede de, at det skulle være en bottom up proces med stort medarbejderansvar.  

Det hele er startet med en fælles temadag, hvor alle medarbejdere blev præsenteret for 

konceptet på én gang. Det er første gang, de etablerer et forløb, hvor mange forskellige 

temaer kobles, fx neuropædagogik, velfærdsteknologi og dokumentationssystem. Ledelsen 

valgte specifikt fra start, at Projekt Livskraft ikke skulle være "noget ekstra" arbejde, men det 

skulle være en ny og integreret måde at arbejde fagligt på. 

Efter det fælles oplæg har hvert tilbud selv haft en brainstorm og reflekteret over, hvad man 

på tilbuddet kunne gøre på kort og langt sigt. Medarbejderne var med på ideen, som lederne 

udtrykker det. Hele vejen rundt var det en god og inspirerende procesdag. Ifølge lederne har 

projektet været stærkt ved, at mange var "fælles om et startskud", der var et fælles 

uddannelsesforløb, men uden at tilbuddene udfører det på helt den samme måde. De kan nu 

tale om det samme, det giver samhørighed og fælles fagligt afsæt, og det vurderes at være en 

styrke. 
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Medarbejderne har været med til at definere, hvordan det skulle starte i deres tilbud. De føler 

sig som en del af projektet og har kunnet gøre det til deres eget. Nu er det naturligt og 

forventet at foretage sig noget her og nu. Før var dette ikke nødvendigvis anerkendt, og tiltag 

omkring borgeren var baseret på konsensus i gruppen. Processen var lukket, og alt skulle 

besluttes på møder. Ønsket var en mere eksperimenterende tilgang. Det var en stor 

ledelsesopgave, men det er gået utrolig godt, og det er sket hurtigt. Medarbejderne arbejder i 

alle leve‐ og bogrupper, og nu tør medarbejderne også lave prøvehandlinger i andre end deres 

primære leve‐ og bogruppe. Dette kræver stor tillid blandt medarbejdere og ledere. 

Efter et år holdt Botilbud Nord endnu en fællesdag, hvor hvert tilbud holdt et oplæg. Det er 

inspirerende at høre, hvordan andre arbejder. Alle kender til de grundlæggende elementer i 

Livskraft, og alle ved, hvad der bliver talt om inden for denne kontekst. 

Der arrangeres løbende fortælle‐stafetter, hvor ledelsesfelterne på tværs besøger hinanden. 

Dette sker for at skabe vidensdeling på tværs af alle felterne.  

Medarbejderne har stor tillid til lederne og omvendt. 

"Det er ikke noget ekstra, vi ser det bare fra en anden vinkel nu". Med andre ord er 

kerneopgaven stadig den samme i botilbuddene, men medarbejderne arbejder på en anden 

måde og med en anden faglig tilgang. 

I dette her ledelsesfelt har der været meget lidt modstand, men selvfølgelig arbejder 

medarbejderne i forskellige tempi. En leder vurderer, at det handler om ledelsens "take" på 

hele forløbet og på forsøget på at skabe mening hele vejen igennem. 

Livskraft er også blevet et redskab for ledelse, da de kan siges at foretage ledelsesmæssige 

prøvehandlinger over for og med medarbejderne. Det har været en glæde at se 

medarbejderne udvikle sig. Det kræver engagement af ledelsen at ville denne ændring, som 

Projekt Livskraft indebærer, fordi projektet indebærer en fundamental ændring af arbejdet og 

af borgersynet. 

Faglige kompetencer 
Som nævnt, fylder neuropædagogik og den fælles efteruddannelse flere steder meget. Det 

betyder noget med et fælles, fagligt afsæt. Her er det viden om den tredelte hjerne, og 

hvordan tegn aflæses, der giver en mulighed for at gå i dybden i en forståelse af borgeren. 

Herudover står faglige kompetencer, som evnen til at kunne se sig selv som fagperson, i 

relationen med borgeren på en ny måde centralt.  

Prøvehandlinger er fagligt funderede, og derfor er der meget lidt skepsis over for kollegers 

prøvehandlinger. Der er udarbejdet skriftligt materiale til inspiration. I materialet er der blandt 

andet en beskrivelse af forskellige typer af prøvehandlinger – fra de spontane til de mere 

planlagte prøvehandlinger. Ud over beskrivelsen findes et skema til dokumentation af 

prøvehandlinger. Dette materiale har hovedsageligt været anvendt som inspiration i ledelsen. 

Tværfaglighed 
Projekt livskraft baserer sig ikke på monofaglighed, men tager afsæt i en pædagogisk 

fagtradition. I Livskraft tilstræbes det, at personalet løbende får et nyt blik på borgers situation 
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og muligheder, og dette sker ofte via tværfaglighed. Det kan både være nuværende og nye 

samarbejdspartnere.  

At begynde at arbejde med frivillige kan også sammenlignes med at begynde at arbejde med 

en ny faggruppe. Her er der formuleret en rollefordeling, så der er klarhed over, hvad der er 

fagligt og etisk forsvarligt over for borgeren. 

Organisering af praksisformen  
Der er skabt et rum for nytænkning, hvor medarbejderne har mulighed for at afprøve nye 

initiativer, store som små.  

Livskraft er et punkt på dagsordenen på alle møder såvel leve‐og bogruppemøder som MED‐

møder, ledermøder og møder på tværs af ledelsesfelter. Det er med alle steder og hele tiden, 

som det fortælles.  

Projekt Livskraft er bredt ud til et helt fagcenter, der rummer 34 forskellige tilbud. To 

konsulenter placeret centralt i fagcenteret har (ud over andre opgaver) projektledelse. Det er 

en initierende og faciliterende rolle, som sætter skibe i søen og holder fast i den røde tråd. 

Projektlederne er ikke metode‐styrende, for arbejdet med at definere projektets indhold er 

lagt ud til de enkelte tilbud og ledere. Men projektlederne vurderes at have en afgørende rolle 

for, at projektet prioriteres og drives fremad, ligesom projektlederne faciliterer udveksling af 

erfaring imellem de forskellige ledelsesfelter. 

At projekt Livskraft betragtes som en fælles platform er udpeget som nøglen til, at Livskraft 

fungerer så godt. Platformen giver et fælles udgangspunkt; der er løbende opfølgning, så 

ledelsen sikrer, at alle stadig arbejder den samme vej. 

Den fælles platform betyder i denne sammenhæng, at der en fælles retning og et fagligt 

fundament samt en forventning om at blive klogere sammen ud fra prøvehandlinger og 

refleksion. Efteruddannelse kan være med til at skabe det faglige grundlag for platformen. 

Desuden har Livskraft formået at binde flere forskellige faglige initiativer sammen såsom 

neuropædagogik, velfærdsteknologi og dokumentationspraksis omkring målarbejde. Det gør 

projektet meningsfuldt, fordi medarbejdere såvel som ledelse kan se meningen med de 

ændringer, der lægges op til med projekt Livskraft. 

Kvalitetssikring 
Dokumentationen er øget væsentligt, og en leder fortæller, at medarbejderne er blevet bedre 

til at dokumentere. Den tavse viden er blevet minimeret og i stedet verbaliseret. Det er blevet 

nemmere for medarbejderne at følge op på hinandens prøvehandlinger på grund af 

dokumentationspraksissen. På leve‐ og bogruppemøderne kan en drøftelse af gode 

prøvehandlinger, der tager afsæt i dokumentation heraf, omdannes til rutiner. 

Prøvehandlinger er blevet en fast del af leve‐ og bogruppemøder.  

Fysiske rammers betydning for praksisformen 
De fysiske rammer har ikke i sig selv betydning for praksisformen. 
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CASE 

Ressourcer 
Der er ikke tilført ekstra økonomiske midler til projektet. Kerneopgaven er den samme som 

tidligere, men forståelse af fx selvstændighed har ændret sig, og derved har opgaverne 

omkring borgeren ændret sig. Dette bliver også beskrevet i medarbejder‐ og ledergruppen som 

at se opgaven fra en ny vinkel. De to centrale projektledere i fagcentret har haft en central 

rolle i opstarten og udviklingen af projektet. Projektlederne har i forvejen fast ansættelse i 

fagcentret og har begge brugt ca. halvdelen af arbejdstiden på Livskraft‐relaterede opgaver.  

Virkninger for målgruppen 
Der er skabt en glæde ved at arbejde på nye måder med fagligheden, og det frigiver energi og 

lyst til at engagere sig. Det kan nærmest virke til at medarbejderne har fået tilført ressourcer, 

siges det. Der er kommet mere positivitet, og fagligheden er styrket. Livskraft har formået at 

samle de forskellige faglige tråde, som det siges. 

Vi ser eksempler på, hvordan der arbejdes bevidst med borgernes drømme.  

 

En ung borger har boet på tilbuddet i kort tid. Borgeren har været vant til at løbetræne 

med både sine forældre og sin søster. Borgeren ønskede at komme i fitness‐center. 

Gennem snakken om fitness opstod drømmen om at have sit eget motionsrum på 

tilbuddet. Borgeren var sammen med en medarbejder med til at udforme ideen, med til at 

vælge motionsredskaber, med til at inddrage medbeboere og med til at arrangere og 

afholde åbningsfest i fitness‐centeret.  

 

Ikke alle borgere har funktionsniveau som denne borger. For andre borgere har drømme for 

eksempel været at kunne brygge sin egen kaffe eller at kunne komme til at gå uden rollator. 

For andre borgere skal medarbejderne i højere grad "bag om drømmen".  

I de viste eksempler var det helt tydeligt, at borgerne profiterede af at forfølge og opnå en 

drøm med forskellige niveauer af hjælp fra medarbejderne. 

Overførselsværdi 
Det virker til, at det fælles undersøgelsesspørgsmål og en fælles platform har været en stor 

årsag til, at Livskraft virker så godt. Platformen indeholder mange ting: Fælles efteruddannelse 

(fagligt fundament), fælles opstart, fælles opfølgning på projektet, en overordnet struktur, 

men forskellig praksisudførelse fordi det enkelte tilbud har bestemt, hvad de ville fokusere på 

inden for de givne rammer. Livskraft har desuden formået at binde mange små forløb sammen 

til ét stort. Det har gjort det overskueligt for personalet, og de har udtrykt stor glæde ved, at 

forskellige temaer er samlet under én paraply. 

Der har været en enig og engageret ledelse, som har inddraget medarbejderne fra start. Det er 

med til at skabe tillid mellem ledelse og medarbejdere. De har formået at skabe og præsentere 

et meningsfuldt projekt, hvor medarbejderne har haft lyst til at engagere sig. Dette vurderes at 

gøre en kulturændring mulig. Medarbejderne har set nogle muligheder i projektet, fx faglig 

læring, større samarbejde på tværs og nye arbejdsgange, der skaber livsglæde hos borgerne og 

medarbejderne selv.    
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Bilag 1 Oplysninger om botilbuddet Botilbud Nord 

Kommune  Aalborg 

Botilbudsnavn  Botilbud Nord består af 4 selvstændige botilbud 

Ungdomshøjskolen (ABL §105) 

Violen, Bo‐ og aflastningstilbud (ABL §56) 

Studievej 15, Bo‐ og dagtilbud (ABL §105) 

Valmuehaven, Bo‐ og dagtilbud (ABL §105) 

Kontaktperson  Leder Karin Enevoldsen, tlf. 40638135 

Lovgrundlag  ABL §105 og ABL §56 

Målgruppe  Målgruppen under Botilbud Nord er bred og favner bl.a. borgere, der via 
guidning kan udføre flere funktioner selvstændigt til borgere, der skal have 
omfattende støtte og hjælp til alle livets gøremål (alle får hjælp efter den 
samme paragraf). Aldersgruppen er ligeledes bred. I de tre af tilbuddene 
(Ungdomshøjskolen, Studievej 15 og Bo‐ og aflastningstilbuddet Violen) er 
borgerne fra 18 år og opefter. I det sidste tilbud (Valmuehaven) er 
borgergruppen ældre, da det er et demenstilbud. Der bor i alt 72 borgere 
under Botilbud Nord. 

Alder  18 og opefter, Valmuehaven er et demenstilbud 

Antal pladser  Ungdomshøjskolen (ABL §105): 12 pladser 

Violen, Botilbud (ABL §105): 13 pladser  

Violen, Aflastningstilbud (ABL §56): 5 pladser  

Studievej 15, Bo‐ og dagtilbud (ABL §105): 30 pladser 

Valmuehaven, Bo‐ og dagtilbud (ABL §105): 12 pladser 

Personale med 
borgerrettede 
timer 

Ungdomshøjskolen (ABL §105) 

Specialpædagogisk arbejde og omsorg for 
handicappede 

663 timer/uge 

Pædagogisk medhjælp  60 timer/uge 

Assistent  66 timer/uge 

Medhjælpere  130 timer/uge 

Fysio‐ eller ergoterapeutisk arbejde  64 timer/uge 
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Violen, Botilbud (ABL§105) 

Fysio‐ eller ergoterapeutisk arbejde  30 timer/uge 

Specialpædagogisk arbejde og omsorg for 
handicappede 

747 timer/uge 

Pædagogisk medhjælp  151 timer/uge 

Assistent  35 timer/uge 

 

Violen, Aflastningstilbud (ABL§56) 

Specialpædagogisk arbejde og omsorg for 
handicappede 

229 timer/uge 

Pædagogisk medhjælp  35 timer/uge 

Assistent  35 timer/uge 

 

Studievej 15, Bo‐ og dagtilbud (ABL §105) 

Specialpædagogisk arbejde og omsorg for 
handicappede 

811 timer/uge 

Pædagogisk medhjælp  268 timer/uge 

Fysio‐ eller ergoterapeutisk arbejde  37 timer/uge 

 

Valmuehaven, Bo‐ og dagtilbud (ABL §105) 

Specialpædagogisk arbejde og omsorg for 
handicappede 

463 timer/uge 

Pædagogisk medhjælp  96 timer/uge 

Assistent  66 timer/uge 

Fysio‐ eller ergoterapeutisk arbejde  32 timer/uge 
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Bilag 2: Arbejdsredskabet De lærerige fortællinger 

 

De lærerige fortællinger 
 

FØR HANDLING RESULTAT 
Det nye, vi 

hører/ser/forstår/antager. 
Hvordan fik vi øje på 
noget nyt i forhold til 

borgerens situation og 
muligheder? Hvad var 

det? 
 

Hvad var vores faglige 
andel i det, der skete? 

Hvad var fagligheden bag 
handlingen, som andre 

kan lade sig inspirere af? 

Hvilken betydning har 
indsatsen ift. 
bundlinjerne? 

(ikke nødvendigvis alle): 
Borger (selvstændighed, 

livskvalitet) 
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