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Problemstillinger indenfor området:
Hvordan ”opgør” vi udvikling hos borgere med funktionsnedsættelser? Hvordan måler vi deres
progression?
Undersøge hvordan der arbejdes med udvikling af borgerens funktionsniveau indenfor det specialiserede
socialområde, set fra en socialrådgivervinkling — indenfor målgruppen med pædagogisk støtte i eget
hjem/indenfor målgruppen for borgere i midlertidige botilbud / indenfor målgruppen for længerevarende
botilbud?
Denne vinkling kan også ses kombineret med en pædagogisk vinkling — at der kan interviewes hos
udførere, og evt. med inddragelse af borgere også - er der ens syn på hvad udvikling er og hvad der får den
til at ske?
Hvordan opleves rammerne for det socialfaglige arbejde i Psykiatri og Handicap og kan de påvirkes?
Undersøge hvilke muligheder og barrierer de styringsmæssige, organisatoriske og økonomiske rammer
giver for det socialrådgiverfaglige arbejde i Bornholms Regionskommune, herunder i Center for Psykiatri &
Handicap — og hvilke handlemuligheder ses der på medarbejderniveau ift. at mindske/nedbryde
barriererne?
Dernæst er der socialrådgivernes evige problemstilling — krydspresset ift. de mange faglige elementer i
relation til borgerne. Der er mange krav og forventninger til den kompetente sagsbehandler. En
sagsbehandler skal have fod på lovgivningen; kunne samarbejde og forhandle med tilbudssiden; arbejde
motiverende og netværksorienteret; være digitalt kompetent og arbejde på tværs af sektorområder. En
sagsbehandler skal altså have viden om de pædagogisk faglige greb mhp. at kunne møde borgerne relevant
og mestre dialogen med udfører-/tilbudssiden.
Dette kan der ligge mange problemstillinger i, hvordan kan disse undersøges og kvalificeres med
evidensbaseret viden mv.
Derudover er der alle de forskellige målgrupper, som Psykiatri og Handicap varetager baseret på deres
funktionsnedsættelser, men hvor der er forskellige problemstillinger indenfor diagnoseområder;
spiseforstyrrelser, personlighedsforstyrrelser, autisme, sent modnet/dårligt begavet — måske kombineret
med omsorgssvigt — kan dette pege på sen-hjerneskader, psykiatri kombineret med misbrug. Alle disse kan
der laves undersøgelser på ift. hvordan praksis kan se ud relateret med kompetent og kvalificeret
socialrådgiverarbejde — og den evidens, der er på områderne.
Evt. kontakt kan ske til: Karina Holmberg, leder af myndighed, karina.holmberg@brk.dk og gerne mhp.
møde for kort drøftelse af, hvad der kan være interessant for P&H.

