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Forord

Den ”nye” Psykiatri- og Handicappolitik i 
Egedal Kommune, ”Psykiatri- og handi-
cappolitik er for alle”, udtrykker et ønske 
om at sætte fokus på et Egedal, hvor der 
er mulighed for, at alle kan deltage. Vores 
nye Psykiatri- og Handicappolitik er bredt 
funderet og omhandler både synlige og 
usynlige handicap i alle dele af livets faser 
samt pårørende og de omgivelser, vi har 
vores hverdag i.

Psykiatri- og Handicappolitikken er visionsbun-
det og et fælles udgangspunkt for det videre 
arbejde med området i Egedal Kommune. Den 
”nye” Psykiatri- og Handicappolitik afløser den 
forældede politik fra 2013 og er blevet til i et 
bredt samarbejde mellem borgere, interesse-
organisationer og Egedal Kommune. Politiker-
ne har givet tid, rum og tillid til, at det første 
arbejde blev til uden politisk indblanding. Vi 
er særlig stolte af denne proces, som vi ser, 
som meget modigt af politikerne i Egedal og 
som har givet et resultat, hvor vi alle i Egedal, 
betragtes som værende lige.
 
Det er vores håb, at alle borgere kan se sig 
selv i Psykiatri- og Handicappolitikken og 
oplever, at politikken danner grundlag for et 
rodfæste på tværs af alle politiske udvalg og 
områder. Det er således ikke kun en politik 
som Social- og Arbejdsmarkedsudvalget skal 
arbejde med og tage ejerskab for – det er en 
bredt forankret politik.

Vi skal nu gøre Psykiatri- og Handicappoli-
tikken og dens fokusområder virkelige. Un-
dervejs i processen er der kommet mange 
konkrete og værdifulde input til, hvordan vi 
kan arbejde videre med fokusområderne og 
dem skal vi i gang med.

Til sidst vil vi gerne takke de mange, som 
har bidraget og samarbejdet omkring udar-
bejdelsen af Psykiatri- og Handicappolitik-
ken. Det skaber stor værdi, at vi har gjort 
det sammen.

Vi ser frem til det fortsatte samarbejde.

Byrådet
Egedal Kommune
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Det handler ikke udelukkende om at skrive en Psykiatri- og Handicappolitik. Det handler i  
lige så høj grad om også at gøre den levende hos den enkelte borger. Derfor har processen  
med udarbejdelsen af Psykiatri- og Handicappolitikken i høj grad været båret af dialog,  
inddragelse og samskabelse. 

Planlægning af processen havde sin begyndel-
se i et bredt forum med repræsentanter fra det 
tidligere Social- og Sundhedsudvalg, interesse-
organisationer, råd og ledere fra Egedal Kom-
mune. Ønsket herfra var, at en projektgruppe 
bestående af interesseorganisationer, råd, 
borgere og medarbejdere fra Egedal Kommune 
sammen skulle formulere et udkast til Psykia-
tri- og Handicappolitikken. Denne projektgruppe 
blev nedsat i januar 2022.

Selvom Psykiatri- og Handicappolitikken hedder 
”Psykiatri- og Handicappolitik er for alle”, og 
altså har et sigte, der rækker ind i alle faser af 
livet uanset alder og livsbetingelser, så valgte 
projektgruppen også, at politikken skulle frem-
hæve nogle særlige områder, der efter deres 
mening trængte til et særligt fokus.

Projektgruppens første udkast til en ny Psy-
kiatriog Handicappolitik blev præsenteret ved 
borgerarrangementet ”sammen om Psykiatri- 
og Handicappolitikken”. Alle borgere i Egedal 
Kommune var inviteret til at give netop deres 
input og kommentarer, samt gå i dialog med 
udvalgsmedlemmerne fra Social og arbejds-
markedsudvalget og projektgruppen omkring 
politikken. På baggrund af input og kommen-
tarer udarbejdede projektgruppen et revideret 
udkast som blev behandlet i Social- og arbejds-
markedsudvalget, som efterfølgende har sendt 
Psykiatri- og Handicappolitikken i høring for at 
komme helt ud til borgerne. 

En Psykiatri- og Handicappolitik 
bliver til

Målgruppe
Psykiatri- og Handicappolitikken 
favner alle borgere i alle aldre, der 
grundet deres fysiske og/eller psykiske 
funktionsevne oplever,  at have behov 
for kompensation og støtte i forhold 
til at kunne deltage og få mulighed i 
samfundslivet og hverdagen.
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I Egedal Kommune ønsker vi at skabe trivsel og deltagelse på lige vilkår for at 
 understøtte det bedste liv for alle borgere, børn, voksne, ældre såvel som  
pårørende uanset deres forudsætninger. 

En vigtig forudsætning for deltagelse er, at der 
sættes tidligt ind med den rette indsats. En tid-
lig indsats kan forebygge behovet for yderligere 
kompensationer og hjælpemidler, samt medvir-
ke til at opretholde en vedvarende deltagelse og 
oplevelse af selvstændighed i egen tilværelse. 
Omgivelserne og de nære relationer spiller i 
denne henseende en aktiv og væsentlig rolle. 

I Egedal Kommune ser vi deltagelse på lige 
 vilkår som et fællesanliggende. Der skal løftes  
i fællesskab for at få hverdagen til at fungere, 
og vi har som samfund brug for, at alle deltager   
og biddrager, med det de kan. Det er derfor 
også fællesskabets opgave at betragte alle 
med  for  ståelse ud fra de forudsætninger og de 
ressourcer den enkelte besidder, og hjælpe  med 
at få sat dem i spil bedst muligt.

I Egedal Kommune anerkender vi helt 
 grundlæggende det princip, at man nogen 
 gange bliver nød til at behandle mennesker 
forskelligt for at kunne behandle dem lige.

Indledning

6 fokusområder
I Egedal Kommune har vi valgt at trække 
seks konkrete fokusområder frem i Psykia-
tri- og Handicappolitikken: 

1 . Familie og netværk . 

2 . Tilgængelighed .

3 . Uddannelses- og arbejdsliv .

4 . Frivillighed .

5 . Børn og unge .

6 . Mental og social sundhed .
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Som mennesker er vi ofte en del af en familie, netværk og/eller nære relationer.  
Disse relationer skal ses som sammenhængende, da det handler om, at der bliver 
taget hånd om både borgere med funktionsnedsættelser og deres familier/netværk, 
med fokus på at alle kan få et lettere liv.

I Egedal Kommune ønsker vi at styrke ind-
dragelsen af disse relationer. I den forbin-
delse er det vigtig, at være opmærksom 
på, at man kan ønske at blive inddraget på 
forskellige måder og at alle ikke magter det 
samme.

Egedal Kommune skal derfor altid agere 
empatisk og være opmærksom på at de 
pårørende selv kan stå i en svær situation.

Familie og netværk

VORES MÅLSÆTNING ER:

At borgerne oplever, at hele familien/netværket 
medtænkes.

VI VIL DERFOR HAVE FOKUS PÅ,

• at en familie/netværket skal ses som en 
 helhed, hvor alle skal fungere

• at borgere, pårørende og Egedal Kommune i 
samarbejde skal finde de bedste løsninger.

Fokusom
råde 1
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Forudsætningen for deltagelse på lige fod er tilgængelighed. Alle skal have mulighed for at 
træffe et valg om deltagelse i samfundslivet. Tilgængelighed handler i denne henseende 
både om den fysiske adgang til bygninger/områder og om information/kommunikation, som 
skaber mulighed for deltagelse.

Tilgængelighed er et område, der strækker sig ind 
i både digitale løsninger, etablering af byområ-
der, mulighed for støtte til aktiv deltagelse m.m. 
Egedal Kommune ønsker at inddrage og perspek-
tivere arbejdet med at øge tilgængeligheden. 

Derfor skal Tilgængelighedsudvalgets altid ses 
som en betydningsfuld samarbejdspartner, der 
rådføres med, når nye tiltag skal planlægges og 
udfoldes.

VORES MÅLSÆTNING ER:

At borgerne så vidt muligt oplever at 
kunne deltage i samfundslivets forskellige 
aspekter.

VI VIL DERFOR HAVE FOKUS PÅ,

• at tilgængeligheden i boliger samt de 
omkringliggende områder (parker, na-
turområder, rekreative områder m.m.) 
lader sig gøre

• løbende at forbedre tilgængeligheden i 
trafikken, så alle kan færdes sikkert

• at informationer på Egedal Kommunes 
hjemmeside er let tilgængelige for alle 
borgere (digitale løsninger)

• at deltagelse i aktiviteter gøres så til-
gængeligt som muligt.

Tilgængelighed

Fokusom
råde 2
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Uddannelses, beskæftigelse/beskæftigelsestilbud og arbejde er en vigtig del af deltagelsen 
i samfundslivet. Der er brug for, at alle bidrager med de forudsætninger og ressourcer, de 
har. Deltagelse i fællesskaber, og det at kunne bidrage, er en forudsætning for trivsel og 
oplevelsen af at være selvstændig.

Uddannelses- og arbejdsliv

VORES MÅLSÆTNING ER:

At alle borgere oplever, med udgangspunkt i de-
res forudsætninger, at få mulighed for at bidrage 
og få adgang til et uddannelses- og arbejdsliv.

VI VIL DERFOR HAVE FOKUS PÅ,

• at sikre mulighederne for støtte til job og ud-
dannelse

• at borgerne vejledes om forsørgelsesgrundlag 
og muligheder for beskæftigelse for efterføl-
gende at kunne træffe et fremtidigt valg om 
uddannelses- og arbejdsliv

• at afsøge mulighederne for uddannelse og 
arbejde under særlige vilkår i samarbejde med 
erhvervslivet og uddannelsesinstitutionerne.

Egedal Kommune ønsker at styrke 
brobrygningen og koordinering mellem 
uddannelsestilbud og arbejdsmarked, 
således at den enkelte borger oplever 
et sammenhængende og helheds-
orienteret forløb. Dette kan blandt 
andet ske ved løbende at understøtte 
det gode samarbejde mellem arbejds-
givere, organisationer og uddannelses-
institutioner.

Fokusom
råde 3
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Frivillige kræfter kan på mange områder 
fungere som et supplement til den pro-
fes  sionelle indsats samt bidrage til at  øge 
deltagelsesmulighederne for borgere med 
funktionsnedsættelser. Det er dog vigtigt  
at understrege, at Egedal Kommune grund-
læggende ser frivillighed som et supple-
ment til de eksisterende indsatser og tilbud 
og ikke en erstatning.  .

I Egedal Kommune ønsker vi at inddrage borge-
re og frivillige organisationer/tilbud til at komme 
med forslag til, hvordan vi kan øge deltagel-
sen for borgere med funktionsnedsættelser.

Egedal Kommune vil møde de frivillige 
organisationer/tilbud med nysgerrighed for, 
at vi sammen kan blive klogere på at ska-
be deltagelse i fritidsaktiviteter, klubber og 
foreninger. Vi vil bygge bro med det formål 
at skabe deltagelse på lige fod for alle.

VI VIL DERFOR HAVE FOKUS PÅ,

• at bygge bro til frivillige organisationer/til-
bud i Egedal Kommune

• at skabe et fremtidigt samarbejde med fri-
villige organisationer/tilbud

• at borgere med funktionsnedsættelse har 
mulighed for at hjælpe hinanden i samar-
bejde med Egedal Kommune.

Frivillighed

VORES MÅLSÆTNING ER:

At etablere et samarbejde mellem frivil-
lige organisationer/tilbud, borgerne og 
Egedal Kommune.

Fokusom
råde 4

Egedal Kommunes Psykiatri- og Handicappolitik 2022 Side 9



Børn og unge har behov for at blive mødt 
tidligt, hvis de oplever mistrivsel, skole-
vægring, isolation m.m. Alle børn og unge 
skal mødes med en indsats, der hvor de 
befinder sig både fysisk og mentalt.  
Egedal Kommunes ambition er at der  
som udgangspunkt skal være plads til at 
børn og unge kan deltage ud fra egne for - 
ud sætninger.

Et vigtigt element i børn og unges tilværelse er 
forældre eller anden voksen, da de kender bar-
net/den unge. Egedal Kommune vil fokusere på 
det tætte samarbejde med alle relevante par-
ter, herunder at inddrage forældrene i indsatsen 
med respekt fra den livssituation, børn/de unge/
familien står i.

Egedal Kommune oplever i disse år en tilvækst 
i antallet af børnefamilier. I den forbindelse er 
det vigtigt at være opmærksomme på tilpas-
ningen af tilbud og indsatser i forhold til den 
demografiske udvikling.

Børn og unge

Fokusom
råde 5

VORES MÅLSÆTNING ER:

At alle børn bliver bedst muligt klædt på til 
deres videre tilværelse og overgang til vok-
senlivet.

VI VIL DERFOR HAVE FOKUS PÅ,

• at skabe de relevante indsatser i forhold til 
mistrivsel og skolevægring

• at styrke den gode overgang og det gode 
samarbejde mellem skole, dagtilbud, børne-
rådgiver, familien og videre ind i voksenlivet

• at sikre samarbejdet med andre faggrupper 
inden for børn- og ungeområdet.
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Mental og social 
sundhed

VI VIL DERFOR HAVE FOKUS PÅ,

• at skabe deltagelse gennem forebyggende initiativer og aktiviteter inden for børn- og unge-
området

• at styrke indsatser, der støtter op om deltagelse i fællesskaber, der er med til at forme 
gode og trygge relationer

• at styrke mulighederne for at anvende velfærdsteknologiske løsninger, der giver mulighed 
for at understøtte den enkeltes livskvalitet.

VORES MÅLSÆTNING ER:

At styrke den enkeltes mulighed for at 
mestre egen tilværelse med overskud til 
at træffe sunde valg.

Fokusom
råde 6

Erfaringen viser, at ikke kun borgere med 
funktionsnedsættelse, men også deres 
 pårørende, er i særlig risiko for at blive 
ramt af mistrivsel grundet isolation og  
ensomhed. Konsekvensen af dette er ofte, 
at den enkelte oplever, at det er vanske-
ligt, at træffe de gode og sunde valg og 
mestre egen tilværelse.

At være i mental og social balance giver over-
skud, øger livskvaliteten og forbedrer mulig-
heden for at forme det liv, som den enkelte 
ønsker. Egedal Kommune vil derfor, sætte et 
særligt fokus på den mentale og sociale sund-
hed for alle. Herunder de muligheder, der kan 
være med til at bryde med ensomheden og 
skabe overskud til aktiv deltagelse og relati-
onsdannelse.
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Det videre arbejde
Udarbejdelsen af Psykiatri- og Handi cap politikken 
har været båret af sam arbejde og dialog med 
interes seorganisationer, råd, borgere og  Social- 
og arbejdsmarkedsudvalget. I det videre arbejde 
med fokusområderne vil denne dialog og det 
tætte samarbejde fortsætte.

Handicappolitikken skal i det videre arbejde også være 
et redskab for politikerne til at følge indsatser og sikre 
fremdrift inden for fokusområderne. 

Der vil på tværs af Kommunen blive  udarbejdet hand-
leplaner for hver af de seks fokusområder i Psykiatri- 
og Handicappolitikken, så det sikres at fokusområder-
nes intentioner og målsætninger omsættes til gavn 
og glæde hos borgerne.
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