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Høreområdet 

1. Indledning 

Hensigten med denne årsberetning er, at redegøre for det arbejde og de ydelser, der 

har fundet sted på Høreområdet i Svendborg Kommune i år 2019.  

Årsberetningen henvender sig fortrinsvist til kommunalt personale ved Svendborg 

Kommune og øvrige interessenter, der ønsker oplysninger om Svendborg Kommunes 

nye funktion af Høreområdet. 

Siden hjemtagelsen af høreområdet til Svendborg Kommune i 2018, har der været stort 

fokus på procedurer, arbejdsgange osv. Det har betydet, at hørekonsulenterne i 2019, 

foruden den daglige drift, ligeledes har kunne have fokus på høreområdet uden for selve 

Tale- og Hørehuset. 

2. Statistik 2019 

Nedenstående borgertræk på høreområdet er for 2019 på det borgerflow, der har været 

på de enkelte ydelser. 

Det skal bemærkes, at antallet af nytilkomne CPR-nr. forsat er stigende, hvorfor det 

forventes, at antal CPR-nr. med tiden, vil matche tallene fra før hjemtagelsen af 

området. Dette i takt med at flere og flere borgere bliver bekendte med det tilbud, der 

ydes på høreområdet.  

 
Indsats navn Antal 
 2017 

(CKV) 
2018 2019 

H1 Telefontid 246 540 442 
H13 
Overgangsvejledningen 
til unge under 18 år 

3 3 - 

H14 
Hørevanskeligheder 
under uddannelse 

1 2 1 

H15 
Hørevanskeligheder i 
erhvervssager 

5 8 8 

H2 Åben Henvendelse 401 475 520 
H3 
Begynderundervisning 

159 111 93 

H4 Opfølgning på 
høreapparatbehandling 
- kort forløb 

203 
(inkl. 
H5) 

303 189 
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H5 Opfølgning på 
høreapparatbehandling 
- længere forløb 

- 65 25 

H6 Høretekniske 
hjælpemidler 

93 157 116 

H7 Fokus på 
kommunikative 
strategier 

- 5 5 

H8.1 Tinnitus/Ménière / 
Hyperacusis - 
Undervisningsforløb 

13 18 24 

H8.2 Tinnitus/Ménière / 
Hyperacusis - Videre 
forløb 
 

-  2 

H9.1 Cochlear Implant 
(CI) 

7 6 10 

H9.3 Cochlear 
Implantat - 
Undervisningsforløb 
 

- - 5 

H9.4 Cochlear 
Implantat - 
Informations-
/Forsamtale 
 

- - 1 

I alt 1131 1695 1441 
Antal CPR-nr. med 
”Høre” 

1233 815 1189 

Tabel 1: Vær opmærksom på, at hver enkeltydelse kun kan registreres én gang pr. CPR 
nr. Dette betyder, at har en borger været i f.eks. Åben henvendelse tre gange, 
registreres dette kun som én gang i statistikken.  

3. Analyse og fokuspunkter 2019 

3.1 Undervisning på plejecentre 

Der har i 2019 skulle være øget fokus på Svendborg Kommunes plejepersonale- og 

centre mhp. undervisning af basis vedligeholdelse og rengøring af høreapparater 

og/eller propper/tipper, generel betjening samt vejvisning i det danske høresystem.  

I den forbindelse har hørekonsulenterne været rundt på 6 forskellige plejecentre i 

kommunen og med rigtig godt udbytte. Der har kun været positive tilbagemeldinger på 

både oplægget/undervisningen, og også på den plakat ”Find vej i høresystemet”, som 

hørekonsulenterne har udfærdiget og designet. Alle de steder hvor undervisningen 

foregik, fik et eksemplar af plakaten. 
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3.2 Begynderinstruktion/tekniske justeringer 

Der har på høreområdet i 2019 været stort fokus på hvad, der er en kommunal opgave 

og hvad, der er en regional opgave. Det har betydet en væsentlig nedgang i ydelsen 

”H4 Opfølgning på høreapparatbehandling – kort forløb”, hvori blandt andet de tekniske 

justeringer tidligere har ligget. Grunden til at ydelsen stadig gives, er, at tilføjelse af 

programmer, opkobling af høretekniske hjælpemidler til høreapparater, installering af 

apps m.m. forsat ligger i denne ydelse.  

Desuden er ydelsen ”H3 Begynderinstruktion” faldet. Dette af samme årsag som 

ovenstående. Der har ikke gennem 2019 været en ensartethed på dette område ift. 

udleveringer af høreapparater på offentlig høreklinik, hvilket har betydet, at 

hørekonsulenter fra Tale- og Hørehuset primært i første del af 2019 forsat gav 

begynderinstruktioner som i 2018. I slutningen af 2019 ændredes dette således at alle 

borgere, der får udleveret høreapparat gennem en offentlig høreklinik nu modtager en 

basisinstruktion i brug og vedligeholdelse af høreapparaterne ved udleveringen. Dette 

betyder, at ydelsen ”H3 Begynderinstruktion” med udgangen af 2019 er slettet fra Tale- 

og Hørehusets ydelseskatalog på høreområdet. 

 

3.3 Høretekniske hjælpemidler 

Generelt er høreapparatsområdet i rivende udvikling. Høreapparatsfirmaerne har stort 

fokus på flere og mere direkte forbindelsesmuligheder. Det betyder, at flere og flere 

borgere ikke længere behøver bevilling på et mellemled mellem høreapparat og telefon 

for at kunne tale i telefon. Dette har betydet en lille nedgang i ydelsen ”H6 Høretekniske 

hjælpemidler”. 

Der har i 2019 været stort fokus på udredningen, den pædagogiske samtale om 

høretekniske hjælpemidler samt undervisning i brugen heraf. Der er i den forbindelse 

udarbejdet et mere grundigt udredningsskema af behov for høretekniske hjælpemidler 

til småhjælpemidler og kommunikationsudstyr. Disse skemaer har desuden givet større 

mulighed for opfølgning ift. hjælpemidlerne for på den måde i højere grad, at kunne 

sikre, at borgeren får anvendt udstyret og anvendt på den mest hensigtsmæssige måde. 

Borgerne er generelt rigtig glade for de mange nye tekniske tiltag som fx direkte 

streaming mellem telefon og høreapparat, apps som fjernbetjening osv., der i stigende 

grad ses på markedet. Det gør det lettere, at være høreapparatsbruger i dag fremfor 

tidligere. Det kan dog være en jungle at finde rundt i de mange muligheder, der findes, 
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hvorfor borgerne forsat er glade for og trygge ved muligheden for at komme i Tale- og 

Hørehuset. 

 
3.4 Samarbejdspartnere 

Svendborg Kommune er ikke den eneste kommune på Fyn, der har hjemtaget 

Høreområdet. Foruden Svendborg er der tale om Odense og Middelfart Kommune. 

Hørekonsulenterne på disse steder har forsøgt at danne et netværk, der mødes cirka 

hver 2.-3. måned for at kunne bruge hinanden som sparringspartnere vedr. forskellige 

emner for at kunne kvalitetssikre det arbejde, der udføres i de respektive kommuner. 

Dette er lykkedes mellem Svendborg og Odense Kommune, og samarbejdet vil i 

fremtiden blive prioriteret højt. 

Andre samarbejder mellem private høreapparatsbutikker, firmaer, høreklinikker, 

otologer, praktiserende læger m.fl. vil ligeledes vægtes højt for bedre, at kunne skabe 

et flow i borgerens forløb i høresystemet. 

 
3.5 Specialundervisning 

Generelt set har der været i en stigning i de opgaver, der varetages under Lov om 

Specialundervisning for voksne. Dette være sig undervisning efter CI-operation, 

undervisningsforløb inden for tinnitus-, hyperacusis- samt PCS1-områderne. Især 

sidstnævnte område er et område, der over hele landet er kommet stort fokus på inden 

for høreverdenen. Dette blandt andet i form af samtale om hyperacusis og/eller tinnitus 

og mestring af dette i dagligdagen, og udredning af behov for eventuelle formstøbte 

høreværn. 

På CI-området har der ligeledes været en stigning i antal undervisningsforløb. Dette 

skyldes muligvis de forsat ændrede grænser for kandidatur til en sådan operation. Disse 

forløb er typisk lange og tidskrævende for hørekonsulenten, hvorfor denne stigning i 

undervisningsforløb sagtens har kunne mærkes i kalenderne i 2019. 

 

4. Forventninger til høreområdet i 2020 

I 2020 er der en forventning om, at nå ud til flere borgere med hørerelaterede 

vanskeligheder i Svendborg Kommune. Opfattelsen er, at vores samarbejdspartnere er 

 
1 Post commotionelt syndrom 
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gode til at henvise relevante borgere til Svendborg Kommune, hvilket forventes at 

fortsætte i 2020.  

På tegnebrættet er en udvidelse af førnævnte plakat ”Find vej i høresystemet”. Det er 

et ønske, at lave et lille kort rettet til borgeren, således at det bliver lettere at finde 

rundt i, hvem borger skal kontakte med hvilket problem. Desuden er det et ønske, at 

udføre holdundervisning inden for områderne CI, tinnitus samt kommunikationsudstyr. 

Dette er naturligvis betinget af, at der er relevante borgere inden for områderne.  

 

I 2020 vil der være fokus på efteruddannelse for hørekonsulenterne heriblandt 

uddannelsen til søvnvejleder. Derudover vil der forsat være deltagelse i 

netværksmøderne i DTHS-regi og i/til andre hørefaglige netværk og kurser. 

 

Slutteligt vil fokus forsat være på Svendborg Kommunes plejepersonale- og centre. Der 

vil blive tilbudt undervisning i rengøring og vedligeholdelse og generel information om 

høreområdet. 
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Mobilitetsområdet 

1. Indledning 

Hensigten med denne årsberetning er at redegøre for det arbejde, der har fundet sted 

på Mobilitetsområdet i år 2019. Årsberetning henvender sig primært til kommunalt 

personale ved Svendborg Kommune og øvrige interessenter, der ønsker oplysninger om 

Svendborg Kommunes mobilitetsområde. I 2019 er der registreret 58 CPR-nr. på 

Mobilitetsområdet.  

Nedenstående tabel viser, hvordan fordelingen har været henover de seneste år.  

Der ses en lille stigning fra 2018, hvor vi havde 44 borgere, til 2019 hvor vi nåede op 

på 58 borgere tilknyttet mobilitetsområdet. 

2. Statistik 

Mobilitets indsatserne har fordelt sig som følgende i 2019: 

M1 
 

M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 Indsatser i alt 

5 
 

1 21 4 32 7 7 56 43 4 180 

M1 - Siddestillingsanalyse – voksne (inkl. rapport over siddestillingsanalyse) 

M2 - Siddestillingsanalyse – børn (inkl. rapport over siddestillingsanalyse) 

M3 - Specialtilpasning – specialrådgivning i specielle og komplicerede hjælpemidler 

M4 - Trykmåling 

M5 - Tryksårsforebyggelse 

M6 - Miniudbud el-kørestol 

M7 - Revurdering dropfodsstimulator / vurdering af dropfodsstimulator 

M8 - Rådgivning og vejledning 

M9 - Vurdering af siddestilling/ liggestilling 

M10 - Vurdering af bolig 

 Registrerede CPR- nr. 
 

2016 
 

70 

2017 
 

80 

2018 
 

44 

2019 
 

58 



Side 9 af 15

 

I nedenstående tabel ses, hvordan antallet af Mobilitetsindsatser har fordelt sig i årene 

– 2016, 2017, 2018 og 2019. 

 

Indsatser M
1 

M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 Indsatser 
i alt 

2016 
 

6 0 35 7 19 2 7 - - - 76 

2017 
 

10 0 46 9 32 3 6 73 - - 179 

2018 
 

2 1 28 3 21 6 0 28 22 1 112 

2019 
 

5 1 21 4 32 7 7 56 43 4 180 

 

3. Analyse og fokuspunkter i 2019 

Hvert år opleves, at nogle CPR-nr. har flere henvendelser i løbet af året, men disse 

tæller kun som en henvendelse/et CPR-nr. Dette gælder for 8 CPR-nr. i 2019. Ofte 

drejer det sig om længerevarende og meget komplekse sager, hvor der løbende opstår 

nye udfordringer i forhold til ligge / siddestilling. 

 

Den nye indsats M9 (Vurdering af siddestilling og liggestilling) benyttes oftere i stedet 

for M3 (specialtilpasning hjælpemiddel), men kan samtidig dække store som små 

tilpasninger af hjælpemidler. 

 

Der har været 7 miniudbud på el-kørestole i 2019. Et almindeligt miniudbud strækker 

sig ofte over flere måneder, da det er komplekse sager, efterfulgt af tilpasning og 

justeringer. 

 

I 2019 har der været 7 vurderinger i forhold til dropfodsstimulatoren, hvor der 

sammenligneligt i 2018 ingen vurderinger var. Der ses ligeledes en lille stigning i bolig 

vurderingssager i 2019. 

 

Der er generelt i 2019 lagt stor vægt på tryksårsforebyggelse samt rådgivning og 

vejledning i alle sager, og der arbejdes meget med rådgivning i forhold til valg af madras 

type. Tendensen er at gå væk fra brugen af vekseltryksmadrasser og over til brugen af 
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trykaflastende skummadrasser eller den nye ”kombimadras”. Denne madras er en 

trykaflastende skummadras med en kerne af luft. Borgerne får hermed 

skummadrassens stabilitet, der muliggør bibeholdelse af mest mulig mobilitet hos 

borgeren, samt god trykaflastning fra den trykaflastende skum samt den trykaflastende 

kerne indeni, og så slipper de for larm fra en motor.  

4. Øvrige opgaver mobilitetsterapeuten bl.a. også har varetaget 

Almen sagsbehandling og telefonvagter med dertilhørende opfølgning på sager.  

 Sparring ift. tryksårssager og tryksårsforebyggelse. 

 Arbejdet med forskellige udbud fx vendesystemer, kørestole, madrasser mv. 

 Miniudbud el-kørestole. 

 Komplicerede sager, herunder siddestillingssager, tryksårssager og sager 

omkring lejring og liggestilling (herunder MS og ALS borgere). 
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Taleområdet 

1. Indledning 

Hensigten med denne årsberetning er at redegøre for det arbejde, der har fundet sted 

på taleområdet i år 2019. Årsberetning henvender sig primært til kommunalt personale 

ved Svendborg Kommune og øvrige interessenter, der ønsker oplysninger om 

Svendborg Kommunes taleafdelingen. Hvis der er spørgsmål eller der ønskes en 

uddybelse af nærværende rapport, kan der tages kontakt til taleafdelingens logopæd2.  

Taleområdet blev officielt hjemtaget til Svendborg Kommune den 01.01.16 fra Center 

for Kommunikation og Velfærdsteknologi (CKV) i Odense. Taleafdelingen er organiseret 

under ’Hjælpemidler og Hverdagsteknologi’. Her varetages forskellige målgrupper af 

voksne borgere med sprog- og/eller talevanskeligheder samt 

kommunikationsvanskeligheder3. Dog er de primære interne fagprofessionelle 

samarbejdspartnere ergo- og fysioterapeuter samt hjerneskadekoordinatorer, som 

sammen med Svendborg Kommunens logopæd udgør det neurologiske team i 

træningsafdelingen.  

2. Ydelseskatalog 

Taleområdet er inddelt i 15 ydelser, der alle er beskrevet af ydelseskataloget for 

taleområdet. Hver ydelse indeholder en lang række services som bl.a. udredning, 

screening, testning, vejledning og rådgivning. Antallet af ydelser kan ikke direkte 

overføres til et anvendt tidsforbrug. Derudover er de enkelte forløb på taleområdet 

individuelt tilrettelagt efter den enkelte borgers behov, hvorfor to forløb under samme 

ydelse kan have forskellig varighed, kompleksitet, frekvens m.m. I de tilfælde hvor der 

udelukkende tilbydes rådgivning og vejledning registreres dette som en særskilt ydelse. 

Det samme er tilfældet, hvis der efter én eller flere udredningsgange vurderes, at der 

ikke findes belæg for at påbegynde et logopædisk forløb. I disse tilfælde vil der altid 

blive ydet rådgivning og vejledning til de omgivelsespersoner, som er i borgerens 

netværk for på den måde at tilgodese borgerens udfordringer, hvor fokus i stedet er på 

måden omgivelsespersoner tilgår borgeren i kommunikationen. I de fleste tilfælde 

tilkendes borgeren én taleydelse, hvor fokus er på logopædisk udredning, tests, 

 
2 Sandie Amalie Liltorp, tlf. 51 52 47 20, e-mail: sandie.liltorp@svendborg.dk 
3 For nærmere information om selve hjemtagelsen af taleområdet til Svendborg Kommune, henvises der til 
årsrapporten for 2016.  

mailto:sandie.liltorp@svendborg.dk
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undervisning, rådgivning og vejledning både til borgeren, pårørende og andre 

faggrupper der samarbejder med borgeren.  

Arbejdsmængden er dermed stor for ”blot” én taleydelse. Dermed kan 144 taleydelser 

fordelt på 122 antal CPR-nr. fremstå misvisende for det reelle arbejde, der gør sig 

gældende idet særskilte og adskilte taleydelser ikke er registreret. Dette kan dog være 

en overvejelse, der kan gøres fremadrettet, da det mere specifikt kan sige noget om 

den reelle arbejdsmængde. Jf. nedenstående punkt.  

2.1 Potentielle ydelser 

Der kan med fordel være en taleydelse, som registrer telefonopkald. Det kan derfor 

være en overvejelse om en decideret telefontid en eller flere gange gang om ugen kan 

være gavnligt for borgere, pårørende og interne samt eksterne samarbejdspartnere. 

Dertil kommer der tværfaglige møder, som på nuværende heller ikke registreres som 

en ydelse. Det samme gør sig gældende for de borgere, der ugentligt drøftes og sparres 

omkring i det neurologiske team.  

3. Statistik 2019 

For at skabe en statistisk referenceramme og forståelse for statistikken for 2019, 

henvises der til Tabel 1, som viser borger-flowet i form af antal borgere i de seneste 

fire år; 2016, 2017, 2018 og 2019.  

Tabel 1 
Årstal: Antal 

borgere: 

2016 87 

2017 139 

2018 127 

2019 122 

 

Sammenlagt har der været 475 borgere igennem på taleområdet på de seneste fire år. 

Gennemsnitligt svarer det til 118,7 borgere pr. år siden hjemtagelsen.  

Den nærmere fordeling af taleydelser og antal CPR-nr. og generelt statistikken for 2019 

fremgår af resten af kapitel 3.  
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3.1 Taleydelser 

Nedenstående borgertræk på taleområdet skitserer de taleydelser, der er givet til 

Svendborg-borgere i 2019 og afspejler dermed det borger flow, der har været på 

taleområdet i 2019.  

Der er tildelt 11 forskellige taleydelser (markeret med grøn) ud af i alt 15 tilgængelige 

taleydelser i 2019. Disse er, som anført nedenfor4:  

 

 T1 Udredning 
 T2 Observation 
 T3 Organiske og/eller funktionelle Stemmevanskeligheder 
 T4 Dysartri 
 T5 Progredierende Dysartri 
 T6 Afasi 
 T7 Verbal Apraksi 
 T8 Læse- og Skrivevanskeligheder 
 T9 Udtalevanskeligheder 
 T10 Operationsskader/skader i mundhulen 
 T11 Total Laryngectomi 
 T12 Stammen 
 T13 Rådgivning/Vejledning 
 T14 Ekstern Logopæd 
 T15 Kognitive kommunikative vanskeligheder 

 
3.2 Analyse af taleydelser for 2019 

De hyppigste taleydelser fordeler sig på ’T3 – Organiske og/eller funktionelle 

stemmelidelser’, ’T4 Dysartri’ og ’T6 Afasi. Se nedenstående tabel for fordelingen af de 

144 taleydelser for de 122 borgere: 

 
Borgertræk for taleområdet for 2019  
 
 
 

 

 

 

 

 
4 Ydelserne er opsat i vilkårlig rækkefølge og der er derfor ingen systematik i nævnte taleydelser, hvorfor rækkefølgen 
ikke er angivet efter hyppige taleydelser. Endvidere er taleydelserne uden korrelation for den aktuelle rækkefølge. 
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Taleydelserne T2, T8, T11 og T12 er ikke registreret for 2019. Dette kan både sige 

noget om, at der i det pågældende år ikke har været borgere med disse udfordringer 

eller der kan være tale om tilkøb, der vil fremgå af ydelsen T14 ’Ekstern logopæd’. T2 

ydelsen (Observation) er sjældent en ydelse, der står alene og oftest indgår den 

primært implicit under T6 (Afasi), hvor der f.eks. observeres for non-verbal 

kommunikation hos borgeren. T8 (Læse- og Skrivevanskeligheder) udgør to ud af de 

fire sprogmodaliteter5 og denne taleydelse står også sjældent alene. Fremadrettet vil 

T1 ydelser formentlig stige, eftersom ’Information Kommunikation og Teknologi’ (IKT) 

sager ikke tidligere er registreret efter ydelseskataloget på taleområdet. Forud for de 

sager, der viderehenvises til IKT, ligger der et arbejde i at udrede borgerens potentiale 

for, om et lav- eller højteknologisk hjælpemiddel kan kompensere for borgerens 

kommunikationsvanskeligheder.  

4. Daghøjskole 

I sidste halvdel af 2019 har der på taleområdet været fokus på arbejdsgruppen – 

’Ungdom- og arbejdsliv’.  Her er der taget udgangspunkt i et kommissorium for netop 

denne gruppe indeholdende følgende (i overskrifter); baggrund, målgruppe af borgere, 

formålet med kommissoriet/arbejdsgrupperne og bemanding og tidsplan for 

arbejdsgrupperne.  

Her er der fra taleområdet afholdt oplæg om logopædens rolle i Kommunen på 

voksenområdet. Ligesom der fra andre faggrupper er afholdt oplæg for således, at få et 

kendskab og en viden til/om hinandens arbejds- områder og gange, og dermed på 

bedste vis skræddersy et meningsgivende tilbud til borgerne. I henhold til dette har der 

været nedsat arbejdsgrupper for at undersøge og blive nysgerrig på, hvor vi hver kan 

byde ind med vores mono- og tværfaglighed og samarbejde dér, hvor det giver mest 

mening for den enkelte borger. Der er udarbejdet forskellige modeller for indholdet og 

formålet for forskellige hold, hvor logopæden kan deltage. Løbende er det debatteret 

blandt andet ift. antal borgere på et hold, åbent eller lukket hold, åben rådgivning, 

telefontid, mulighed for faglig sparring m.m. Det forventes, at Daghøjskolen har opstart 

medio april 2020.   

 

 

 
5 De fire sprogmodaliteter er; sprogproduktion, sprogforståelse, læsning og skrivning 
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5. Forventninger til 2020  

Kortfattet vil dette afsnit beskrive hvilke forventninger, der er til 2020 set fra en 

logopædisk synsvinkel. 

I efteråret 2019 blev det besluttet, at Svendborg Kommune skulle hjemtage 

hjerneskadekoordinationsområdet. Hjerneskadekoordinatorerne deltager ugentligt i det 

neurologiske team med fysio- og ergoterapeuter samt logopæd. Sidste halvdel af 2019 

har der været et stort samarbejde med begge hjerneskadekoordinatorer ligesom disse 

også har henvist borgere, der har behov for logopædisk opmærksomhed. Det forventes 

derfor, at vil stige, idet der foruden træningsafdelingen og det neurologiske team, nu 

også kan komme henvisninger fra hjerneskadekoordinatorer, en række 

samarbejdspartnere og nye samarbejdspartnere fra Daghøjskolen.  

En forventning om flere henvisninger inden for hjerneskadeområdet beror også på det 

faktum, at patienter udskrives tidligere fra sygehuset. Ved flere af disse henvisninger 

fremgår der også specialiserede genoptræningsplaner.  

Det forventes, at der igen i 2020 vil komme studerende fra SDU, som de øvrige år. 

Både bachelor- og specialestuderende. Dette sikrer og højner den faglighed, der er 

nødvendig, når der arbejdes på et specialområde.  

6. Afrunding 

År 2019 har i særdeleshed været et spændende år, særligt i forhold til 

udviklingsarbejde. Her tænkes der på Daghøjskole og alt det arbejde, der ligger i det 

mono- såvel som det tværfaglige i at få dette projekt godt fra start. Endvidere vil der 

arbejdes videre med en mere fortrolig og stabiliserende tilgang til Nexus, som er 

forholdsvist nyt og fortsat bidrager til nye anvendelige funktioner. Dette er funktioner, 

som bidrager til mange nyttige arbejdsgange som både støtter struktur, er faciliterende 

til arbejdet i form af notatskabeloner og som skaber et godt overblik, og dermed 

orientering i egne og fagkollegaers indsatser for borgeren. Dermed skabes en 

synergieffekt, som er vital når der arbejdes sammen om fælles borgere.  
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