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Forord 

 

Denne handleplan indrammer, hvorledes Nordfyns Kommune og dets personale understøtter 
alle børn, unge og voksne med funktionsnedsættelse til at genvinde og/eller opretholde selv-
hjulpenhed, selvstændighed og værdighed. Ydermere præciserer handeplanen, hvilke fokus-
områder Nordfyns Kommune har i det sundhedsfremmende, forebyggende og rehabilite-
rende arbejde. Alt sammen noget, som Nordfyns Kommune anser værende dens fornemme-
ste opgave for at kunne fastholde borgernes livskvalitet, også i liv med fysisk/psykisk funkti-
onsnedsættelse. 

Handleplanen er udarbejdet i samarbejde med handicaporganisationer, fagpersoner i Nord-
fyns Kommune, Handicaprådet, borgere og andre interessenter. I udarbejdelsen er der taget 
udgangspunkt i Velfærdspolitikkens Fokusområde 3: Et værdigt liv med funktionsnedsæt-
telse og dennes fire underpunkter: 

 

 Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering  

 Længst muligt selv 

 Ret til selvbestemmelse 

 Et personale med indsigt 
 

Disse fire underpunkter udgør overskrifterne i gældende handleplan.  

 

Denne handleplan udspringer af de visioner og værdier som gør sig gældende i Nordfyns 
Kommunes Velfærdspolitik samt Politik for Børn og Unge. Ligeledes lever gældende handle-
plan også op til Nordfyns Kommunes Vision 2021, samt gældende lovgivning for social ser-
vice og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Ydermere arbejder 
Nordfyns Kommune, som offentlig organisation, ud fra andre styrelser, organisationer og 
råds forskrifter og anbefalinger. Herunder bl.a. Sundhedsstyrelsen og FN´s handicap kon-
vention. 
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Handleplan for et værdigt liv med funktionsnedsættelse 

I Nordfyns Kommune er det sunde valg det lette valg, hvor borgere indgår i skabelsen af de-
res eget gode liv i Nordfyns Kommune. For at skabe rammerne herfor sikrer Nordfyns Kom-
mune, at det aktive børn- og ungeliv og det sundhedsfremmende, forebyggende og rehabili-
terende arbejde sker i samskabelse med borgere med funktionsnedsættelse, disses pårø-
rende, civilsamfundet, organisationer og andre aktører.  

 

 

 Hvilke tilgængelighedsforanstaltninger der skal iværksættes ved kommunale bygninger 
og ny-opførelser.  
 

 At skabe rammer som motiverer til en sund livsstil. Herunder er sund kost og ernærings-
rigtig vejledning centrale og naturlige elementer i det sundhedsfremmende og forebyg-
gende arbejde med borgeren. Ligeledes er der øget fokus på fysisk udfoldelse i dagtilbud 
og skole med inddragelser af bestyrelserne. 

 

 At understøtte foreningslivet i etableringen af handicapidræts-tilbud.  
 

 At understøtte alle borgere i muligheden for at være en del af et socialt fællesskab. Dette 
ved at have kendskab til visiterede og uvisiterede tilbud i kommunen eller manglen herpå, 
således at Nordfyns Kommune understøtter borgerne i etableringen og opretholdelsen af 
et socialt netværk. 

 

 Investere aktivt i kompetenceudvikling og efteruddannelse af fagpersonale således at de 
sundhedsfremmende tiltag øges.  

 

 At inddrage de frivillige organisationer og civilsamfundet i skabelsen af sunde rammer i 
både dagtilbud, skoler og ældreområdet. 

 

 

  

I det sundhedsfremmende, forebyggende og rehabiliterende arbejde har Nordfyns 

Kommune fokus på følgende: 
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I Nordfyns Kommune understøtter vi borgerne til selvstændighed, ”længst muligt selv” og 
med ”hjælp til selvhjælp”.  

Dette gøres i samarbejde med borgeren igennem en ligeværdig dialog, der altid tager ud-
gangspunkt i den enkelte borgers behov og ressourcer.  

 

 

 At løsninger skabes i samarbejde med borgerne og deres eventuelle netværk.  
 

 At samtale og samarbejde på tværs af afdelinger, således at gældende og relevante af-
delinger inddrages i udarbejdelsen af den optimale løsning ud fra borgerens ønsker og 
behov. 

 Udvise fleksibilitet i forhold til den enkelte borger og foretage kvalificeret skøn ud fra gæl-
dende lovgivning og kvalitetsstandarter for at fremme de bedste løsninger til gavn for bor-
geren med funktionsnedsættelse. 
 

 At stille de nødvendige velfærdsteknologier og støttemuligheder til rådighed for borgere 
med nedsat fysisk og psykisk funktionsnedsættelse.  

 

 At sikre tilgængelig information om borgerstyret personlig assistance og muligheder. 
 

 At borgere med nedsat funktionsevne bliver tilbudt kompensationsmuligheder, således at 
borgeren har mulighed for at indgå i samfundet på lige fod med andre. 

 

 

 

 At alle medarbejderne opbygger professionelle/faglige relationer til borgerne for at kunne 
yde en retmæssig sagsbehandling. Dette indebærer at medarbejderen i samarbejdet med 
borgeren og dennes pårørende er professionel, også når det er svært. 
 

 At anerkendende kommunikation og respekt for den enkeltes valg er fundamentet for det 
gode samarbejde. 

 

 Den gode sagsbehandling. En god sagsbehandling er grundlæggende omfattet af en for-
ventningsafstemning mellem borgere og sagsbehandler, og at borgeren har kendskab til 
sin fremadrettede proces.  Nordfyns Kommunes anser det for naturligt, at det er kommu-
nens sagsbehandler, som tager initiativ til en forventningsafstemning med borgeren, og at 
sagsbehandleren sikrer sig, at borgeren har kendskab til den videre proces. 

 

 Overgangen fra barn til voksen. At forældre og den ny-myndige voksne borger får kend-
skab og indsigt i de ændringer, der vil forekomme, samt får hjælp-til selvhjælp i, hvorle-
des borgeren og de pårørende selv kan skabe en god overgang fra barn til voksen. 

 

 At samskabe med civilsamfundet, patientforeninger, organisationer og andre aktører, så-
ledes at medarbejdere kan indhente sparring og efter bedste evne sikre råd og vejledning 
i mødet med borgeren. 

I ydelsen af hjælp til selvhjælp indebærer dette, at Nordfyns Kommune er i stand til 

at henvise og sikre de rette tilbud, der matcher borgerens behov.  

Derfor har Nordfyns Kommune fokus på: 

 

I ydelsen af hjælp til selvhjælp indebærer dette, at Nordfyns Kommune er i stand til 

at henvise og sikre de rette tilbud, der matcher borgerens behov.  

Derfor har Nordfyns Kommune fokus på: 
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 At samarbejde med de praktiserende læger. 
 

 At prioritere kompetenceudvikling og efteruddanne personale. Nordfyns Kommune anser 
faglig viden som det bærende fundament for god sagsbehandling. 

 

 Have fokus på at videreudvikle og udfordre alle digitale strategier som kan fremme den 
gode kommunikation. 
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