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Høringssvar fra Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social 

vedrørende udkast til Social Strategi for Region Midtjyllands 

social- og specialundervisningsområde  

 
Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social har på møde den 23. 
august 2013 drøftet udkast til Social Strategi for Region Midtjyllands 
social- og specialundervisningsområde og har følgende bemærkninger 
til udkastet. 
 
Udvalget finder, at der med udkastet til Social Strategi lægges en 
række vigtige spor for den fortsatte udvikling af det specialiserede 
socialområde i Region Midtjylland. Det er udvalgets vurdering, at der 
i den række af strategier, som indgår i udkastet til Social Strategi, 
lægges op til, at der tages hånd om de udfordringer, det 
specialiserede socialområde står over for. 
Udvalget finder det desuden positivt, at udkastet til Sociale Strategi 
indeholder konkrete handleplaner for det videre arbejde under hver 
delstrategi. Det giver et godt overblik over de udfordringer og 
opgaver, der følger af strategien. 
 
Der er en række punkter, som udvalget finder, at der er behov for at 
være særligt opmærksom på, og som det er vigtigt at have øje for, 
når strategien skal realiseres i de sociale tilbud. 
 
Udvalget er opmærksom på sammenhængen mellem specialtilbud, 
specialviden og kompetenceudvikling. Der er en meget betydelig 
specialviden på de sociale tilbud, og dette hænger naturligt sammen 
med, at medarbejderne på de specialiserede sociale tilbud løser nogle 
af de mest komplicerede socialfaglige opgaver. Der er vedvarende et 
behov for, at medarbejderne får mulighed for udvikling af 
specialviden, men tilbuddene oplever betydelige udfordringer omkring 
dette under de givne økonomiske vilkår.   
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Et gennemgående træk på de sociale tilbud er, at der ikke er særlig stor tradition for og 
erfaring med, at formulere og formidle den betydelige viden, som er til stede. Der behov for 
konkrete metoder og særlige ressourcer til kvalificering af dette område, eksempelvis ved 
yderligere udvikling af samarbejdet med forskningsinstitutioner. Udvalget finder det vigtigt, at 
der er fokus på de særlige udfordringer dette giver, i forhold til at formidle og fastholde viden. 
 
Set i forhold til de markedsmekanismer, der er gældende for de regionalt drevne sociale tilbud, 
er det vigtigt at kunne formidle og synliggøre den viden, som er til stede, på en måde, så den 
når interessenterne. Det er udvalgets vurdering, at der er behov for, at have fokus på 
tilbuddenes evner til løse denne opgave.   
 
Udvalget ønsker at gøre opmærksom på, at specialiseringen kan have en bagside for 
medarbejderne, set i relation til de driftsbetingelser, de regionale tilbud er underlagt, hvor 
tilbuddenes eksistens er afhængig af kommunernes efterspørgsel. Falder efterspørgslen væk, 
kan medarbejderne stå tilbage med en meget specialiseret viden, de ikke kan anvende i 
praksis. 
 
Udvalget finder det positivt, at der indgår en strategi vedrørende innovation og anvendelsen af 
ny teknologi på de sociale tilbud, med fokus på at styrke den indsats, der allerede foregår i 
dag. Det skal dog bemærkes, at det er afgørende, at fagligheden er i centrum, når der 
arbejdes med innovation og anvendelsen af ny teknologi på tilbuddene. Hvis dette ikke er 
muligt, er det mere forsvarligt at undlade at løse opgaven. 
 
Der er i udvalget enighed om, at der bør stiles efter, at finde frem til nogle konkret måder at 
udnytte det forhold, at de sociale tilbud og behandlingspsykiatrien indgår i samme 
driftsorganisation, med henblik på kvalificering af tilbuddene i organisationen. 
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