
Fagligt symposium - Direktørmøde om Rammeaftalen  
9. februar 2018 kl. 9.00-12.00 med efterfølgende frokost 
Slagelse Kommune, Torvegade 15, 4200 Slagelse – Auditoriet 3. sal 
Det faglige symposium afholdes med basis i rammeaftalen og formålet er at drøfte 
strategi og vision for området samt fælles udfordringer og fokusområder 2018-19 
 

Direktørmødet er startskuddet på arbejdet med rammeaftale 2018-2019, hvor der 
bl.a. arbejdes med fokusområder om brugerinddragelse, praksisnær metodeudvikling 
og videndeling om effekt samt recovery og styring. 
 
I løbet af dagen drøftes bl.a. følgende spørgsmål:  

 Hvordan kommer man fra ord til handling ift. recovery? 
 Hvordan samarbejder vi med brugere og pårørende? 
 Hvordan skaber vi forpligtende samarbejde blandt kommunerne? 
 Hvordan sikrer vi fremtidigt godt samarbejde mellem køber og sælger? 
 Hvordan får vi de specialiserede tilbud til at omstille sig til de aktuelle behov? 

 
Til at starte diskussionerne fortæller Socialstyrelsen og Fredericia Kommune om 
Recovery og Din indgang og derefter drøftes rammeaftalens fokusområder. 
 
Program: 

8.45-9.00 Ankomst og morgenkaffe med brød 

 

9.00-9.15  Velkomst, indledning og dagens program v/ Vini Lindhardt formand for 

styregruppen rammeaftale sjælland 

 

9.15-10.30  Recovery og ”Din indgang” v/Finn Juliussen Specialkonsulent 

Socialstyrelsen og Annemarie Zacho-Broe direktør Fredericia kommune 

med efterfølgende drøftelse i plenum v/ styregruppen 

 

10.30-10.40  Kaffepause 

 

10.40-11.40  Drøftelse af Rammeaftalens fokusområder i udviklingsstrategien v/ 

Christian Harsløf, næstformand styregruppen rammeaftale sjælland  
1. Borgeren først – samarbejde med brugerne og deres pårørende  
2. Forpligtende samarbejde om tilbud til udvalgte målgrupper 
3. Tilbuddenes viden og kompetencer skal i spil 
4. Praksisnær metodeudvikling og vidensdeling om effekt 

 

11.40-12.00  Orientering fra styregruppen rammeaftale sjælland 
 Den videre proces ift. rammeaftale 2018-2019 og arbejdet med 

fokusområderne i styringsaftalen v/Slagelse 
5. Vidensdeling om styring  

6. Styringsdata og information  
7. Stigende behov for støtte. 

 Aktuelle sager: 
 Samarbejde med Sundhedsaftalen v/ Slagelse 

Særlige pladser på psykiatriområdet v/ Roskilde 

Samråd for domfældte udviklingshæmmede v/ Næstved 
Nyt fra Socialtilsyn Øst v/ Holbæk  

 Afslutning: Næste møde mv. 

 

12.00-13.00 Frokost 


