- et DTHS projekt der gør en forskel.

DTHS i samarbejde med Socialstyrelsen om
implementering af Lovende praksis
DTHS institutioner leverer højt specialiserede ydelser i henhold til Lov om
Specialundervisning for Voksne og Serviceloven samt anden relevant lovgivning
.
De rehabiliterende ydelser leveres til borgere med typisk komplicerede
funktionsevnenedsættelser på Tale-, Syns- og Høreområderne, og herunder IKT
(Informations og Kommunikations Teknologiske løsninger)
I DTHS arbejder vi konsekvent og løbend e ledelsesmæssigt og i faglige netværk med at
kvalitetssikre og kvalitetsudvikle ydelserne. Som et led i dette afprøver mere end 40
medarbejdere fordelt på 13 institutioner og 3 ydelsesområder p.t. Lovende praksis - et
valideret redskab fra Socialstyrelsen.
Med projektet ønsker vi i DTHS, at indkredse og beskrive
vores praksis ud fra dei Lovende praksis angivne elementer
for derigennem, dels at sikre et anerkendt udgangspunkt for
fortsat udvikling af ydelserne både lokalt og i fælles DTHS
regi, dels for at sikre en anerkendt beskrivelse af en
praksis, der har en høj grad af forventet rehabiliterende
effekt i forhold til målgruppen.
Læs mere om Lovende praksis på
https://socialstyrelsen.dk/tvaergaende -omrader/socialstyrelsens -viden/lovende-praksis
Der er med repræsentation fra 13 DTHS institutioner etableret projektgrupper inden for
følgende ydelser.
Tale:
Høre:
Syn:

Indsatsen og praksis i forhold til borgere med afasi.
Indsatsen og praksis i forhold til borgere med cochlear implant
Indsatsen og praksis i forhold til voksne borgere med behov for IKT

D. 26.2 mødtes så de 15 projektgruppedeltagere på Center for Høretab i Fredericia til
opstartsseminar på projekt Lovende praksis.
Dagen formede sig i 2 dele. Hvor Volkan Yücel, Socialstyrelsen og projektleder Jan Hoedt
om formiddagen - efter velkomst v. formand for DTHS Louise Schjønning – gik tættere på
Lovende praksis og det tilknyttede måleredskab.
Over middag var det projektgrupper nes tur til at arbejde med Lovende praksis og aftale den
konkrete planlægni ng.
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Lovende praksis

Projekts formulerede forventede leverancer er:






Konkrete Lovende praksis beskrivelser for deltagende institutioner (lokalt udbytte)
Udvikling af medarbejderkompetencer hos de deltagende medarbejdere
Analyse og konklusion vedr. af LP’s anvendelighed:
o Som redskab til synliggørelse, profilering og kvalitetsbeskrivelse af de specialiserede DTHS
ydelser (Lov om Specialundervisning for Voksne, Serviceloven m.fl.) ved anvendelse af
evidensbaseret måleværktøj.
o Som redskab til dialog og dokumentation i forhold til myndigheder og forvaltninger.
o Som ledelsesværktøj til udvikling og kvalitetssikring af DTHS ydelser.
o Til kortlægning af praksis i forhold til lokale (institutioner) og fælles udfordringer i DTHS.
o Til fælles sprog i DTHS på tværs af søjler og ledergruppe.
LP bearbejdet standard til DTHS brug med tilhørende retningslinjer og forslag til implementering
lokalt.

Projektet forventes afsluttet med udgangen af 2019/primo 2020.
Nærmere information om projektet kan fås ve d kontakt til:
Projektleder Jan Hoedt, tlf. 28 10 69 24 eller mail jh@janhoedt.dk eller
Formand for DTHS, Louise Schjønning, tlf. 96 28 49 06 – mail: cfklo@herning.dk
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Som det fremgår af nedenstående fotos fra dagen, så var der engagement og
koncentrerede miner, hvilket lover godt for det videre arbejde i projektet og projektets
vision om at gøre en forskel.

