NYHEDER FRA CONNEC
ØGET LIVSKVALITET FOR UDSATTE

BANEBRYDENDE
IT-LØSNING OG
STRATEGISKE
PARTNERSKABER
BEFRIENDER
Samskabelse og nærvær
Læs om Nicoline, der er
projektleder på Befrienderprojektet i Kolding og
om Tom, der både holder
af trylleri og nærværende
samtaler på Befriender.

CONSULTING

PSYCHOLOGY

Positiv udvikling
Læs om status på connecs
organisationsudviklingsprojekt på Baunegården.
Samskabelse og inddragelse er alfa omega i consulting-projekterne

Oplevet ensomhed
Læs om de alvorlige konsekvenser ved oplevet
ensomhed, og bliv klogere
på UCLA 20-spørgeskemaet, som connec anvender
til Befriender
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CONNEC OG SEMINARER.DK I PARTNERSKAB OM NY UDDANNELSE
connec ApS og Seminarer.dk har indgået partnerskab og er godt i gang at udvikle en unik specialistuddannelse målrettet psykologer og fagpersoner, der arbejder med udredning, rådgivning og
behandling af de mest udsatte borgere i Danmark.
Primo 2022 udbydes modulær specialistuddannelse/masterclass til
fagpersoner (psykologer m.fl.), der arbejder med de borgere, der har
det sværest. Uddannelsen vil medvirke til, at langt færre danskere fejldiagnosticeres og fejlbehandles – noget mange desværre bliver gennem hele livet.
Uddannelsen fokuserer primært på den helt rette menneskelige tilgang til borgerne. Nogle af Danmarks absolut bedste praksisspecialister bidrager, og fokus er på at udvikle kompetencer, der kan bruges
i morgen ude i virkeligheden. Uddannelsen strækker sig over 12 måneder og består af 5 onsite moduler suppleret af 5 online e-moduler,
personlig supervision og hjemmearbejde.
I connec er vi super glade for at have teamet op med Seminarer.dk,
som er førende eksperter inden for planlægning og afholdelse af kurser og uddannelser inden for socialområdet. Udviklingsdirektør i Seminarer.dk, Anne-Katrine Mølgaard ser også gode muligheder i denne
nye, ambitiøse uddannelse: ”Vi er glade for, i samarbejde med connec,
at være med til at udvikle et professionelt program, der netop har til
formål at uddanne top-specialister på området.”

”Sammen med
connec udvikler
vi et professionelt program til
top-specialister”
Anne-Katrine Mølgaard,
Seminarer.dk

BLIV FIRST-MOVER PÅ UNIKT IT-		
SYSTEM MÅLRETTET PSYKOLOGER
connec har over de seneste 18 måneder udviklet en banebrydende IT-løsning dedikeret den del
af psykologbranchen, der arbejder på at øge livskvaliteten for de mennesker, der har det sværest.
connec har udviklet en unik IT-løsning kaldet cloudware (CW). CW er en super dynamisk løsning, der
giver en All-In-One oplevelse og håndterer alt fra bl.a. dokumentstyring, tidsregistrering, psykologiske tests, interaktiv grafik og rapportgenerering. connec giver nu mulighed for, at en eller to af vores
branche-kolleger kan blive first-movers og bruge løsningen gratis.
CW sikrer, at I erstatter rigid indtastning, arkivering og hjemmestrikkede Excel ark med automatisering og interaktive modeller, der synliggør vigtige sammenhænge og mønstre inden for målgruppen.
På denne måde kan vi hjælpe flere, mere. Første eksterne organisation til at anvende løsningen bliver
Rusmiddelcenter Slagelse.
Hvis I er interesseret i at høre nærmere om mulighederne, kan I kontakte Flemming Munch via
fm@connec.dk eller tlf. 71 72 70 81.
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CONSULTING SKABER RESULTATER PÅ BAUNEGÅRDEN
connec consulting er godt i gang med at udvikle faglighed og organisation på
institutionen Baunegården i Skanderborg kommune.
connec har nu i et halvt år arbejdet med organisationsudvikling på institutionen Baunegården, og
det er en super spændende og givende proces. connec har afholdt medarbejdermøder og workshops med ledelse, personale, beboere og pårørende på institutionen, ligesom connecs chefpsykolog, Steen Guldager, har udført supervision på konkrete sager og medarbejdere. Det er allerede
tydeligt at mærke engagementet og lysten til at skabe forandring og forbedring sammen, og vi oplever en smittende positiv energi på stedet. Leder på Baunegården, Hans Christian Langpap fortæller også, at de begynder at oplever gode takter på institutionen: ”Vi kan allerede mærke en positiv
forandring på Baunegården - lige fra måden man tænker om beboerne på til et bedre fællesskab
blandt personalet”
De næste måneder venter flere workshops og møder, og vi er overbeviste om, at Baunegården er
ved at udvikle sig til en kanon stærk organisation, der i fællesskab, hjælper dem, der har mest behov, til et bedre liv. I næste nyhedsbrev kan du læse om oplevelser fra medarbejdere og borgere på
Baunegården.

”Vi kan allerede
mærke en positiv
forandring”
Hans Christian Langpap,
Leder på Baunegården

SAMSKABELSE ER ALFA-OMEGA
Samskabelse er nøgleordet i vores consulting-projekter, og derfor er det altafgørende for succes, at der er opbakning og deltagelse fra beboere, medarbejdere, ledelse og pårørende gennem hele processen.
Et organisationsudviklingsprojekt med connec consulting tager udgangspunkt i den pågældende
organisations virkelighed, men vores processer består altid af en struktureret kombination af ledermøder, medarbejdermøder, workshops og supervision. På denne måde når vi 360 grader rundt om
organisationen og sikrer en fælles forandringsproces.
Under et udviklingsprojekt bidrager connec blandt andet til at udvikle mission og vision og strategiske mål for organisationen gennem et faciliteret samarbejde mellem alle involverede parter. Formålet er i sidste ende at fremme en fælles stolthed og ejerskabsfornemmelse blandt menneskerne
i organisationen samt understøtte en fælles retning og klare mål, der implementeres fast i hverdagen.

Nyhedsbrev nr. 11, september 2021 Læs mere på www.connec.care

side 3

VI LYKKES I FÆLLESSKAB
Samskabelse står i centrum, når Befriender implementeres. Kommune, brugere, frivillige og connec møder hinanden i et stærkt samarbejde, hvor vi er
sammen om at nå resultaterne.
Nicoline Dybendal er projektleder på socialområdet i Kolding Kommune, og hun fortæller her om
den værdifulde samskabelsesproces, der ligger bag udrulningen af Befriender.
”Noget af det bedste er, når det går op for en medarbejder, at arbejdet bærer frugt. At den borger, der er blevet hjulpet på løsningen, er
glad for at anvende den”, siger Nicoline. ”Befriender kan helt sikkert
give mange af vores borgere værdi i form af flere samtaler, der ikke
omhandler deres tilknytning til kommunen, men om dem som meningsfyldte og interessante personer.”
Arbejdet med Befriender har også givet Nicoline et nyt syn på borgerne og medarbejderne i kommunen: ”jeg er i det hele taget kommet tæt på borgerne, og det har givet mig en større forståelse for
nogle af de udfordringer, vores frontpersonale til tider står med, når
de arbejder sammen med vores sårbare borgere.”

”Befriender giver
helt sikkert vores
borgere værdi”

Implementeringen af Befriender i Kolding sker i tæt samarbejde med
connec, og det ”har det fungeret super godt – Vi ved noget om Kolding Kommune, og connec ved en masse om de målgrupper vi gerne Nicoline Dybendal, Projektvil introducere løsningen for”.
leder, Kolding Kommune

BEFRIENDER SKABER NÆRVÆR

Tom hørte første gang om Befriender ved en introduktion på værestedet Toronto, og har brugt det
lige siden. Tom er 39 år og bor alene i Præstø.

”Det er en fed måde
at komme i kontakt
med folk på”

Tom starter dagen med en kop kaffe og et computerspil. Han holder af at game, går meget op i
Magic-kort (et slags rollespil), og så er han dygtig
til at trylle. Han er på Toronto næsten hver dag,
og når han kommer hjem, er det rigtig rart at have
Tom, Befrienderbruger
en samtale aftale over Befriender at se frem til.
På Toronto fortalte Noa, som også er Befriender bruger, om muligheden. Herefter hjalp Toms kontaktperson ham med at komme i gang med Befriender. Tom taler jævnligt med blandt andet Victoria over
Befriender. De taler om Toms trylleri og meget andet. De taler også om Victorias jobsituation og hendes drøm om at blive psykolog. ”Det er rigtig hyggeligt, og det er fedt at tale med andre mennesker,
end dem man normalt møder”.
Tom nyder, at Befriender er en videoløsning. Det skaber meget mere nærvær at kunne se hinanden,
når man taler sammen. Og så er Befriender også rigtig godt for ordblinde som Tom selv. Tom synes,
det er dejligt, at der sker noget i hans dagligdag. Og så er han også rigtig glad for at have en relation
til medarbejderne hos connec. Han vil rigtig gerne anbefale Befriender til andre.
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VI LÆRER I FÆLLESSKAB
Vores mission er for vigtig til gæt og synsninger. Derfor holder vi hinanden opdaterede, og senest har connecs chefpsykolog, Steen Guldager, holdt et oplæg
om forskningen indenfor oplevet ensomhed.
connecs mission er at skabe bedre livskvalitet for udsatte grupper, og vi sætter en ære i at være
med helt i front, hvor forandringerne skabes. Vi anser det for en selvfølge, at vores metoder og
tilgange altid er baseret på fakta og nyeste forskning.
Oplevet ensomhed er den subjektive følelse af at være ensom og isoleret. Forskningen viser, at jo
mere ensomhed et menneske oplever, desto alvorligere følger har ensomheden. Angst, depression,
paranoia, forværring af andre lidelser og for tidlig død er bare nogle af de mulige konsekvenser. Det
er netop oplevet ensomhed, UCLA-spørgeskemaet drejer sig om, og det er derfor vi har inkorporeret det i vores videosamtaleløsning, Befriender. UCLA er en simpel undersøgelse med 20 spørgsmål, som tilsammen måler den subjektive følelse af ensomhed. Læs mere om UCLA herunder.

TALLENE TALER: DET NYTTER!
Vi har inkorporeret UCLA-spørgeskemaet i Befriender helt fra begyndelsen, så vi og vores samarbejdspartnere løbende kan kontrollere, at vi rammer målgruppen. Det gør vi!
Målet med Befriender har altid været at sikre, at mennesker med lyst og behov for flere og bedre
relationer, har let adgang til meningsfulde samtaler. Det er der rigtig mange, der har benyttet sig af,
og det har givet mange timers gode samtaler. Behovet for samtaler har dog en trist baggrund – det
viser den internationalt anerkendte UCLA-skala, som er inkorporeret i Befriender. På UCLA-skalaen,
scorer Befrienders brugere i gennemsnit på 44,8. Skalaen måler graden af oplevet ensomhed, og
ligger man over 44 er ensomheden så alvorlig, at det kan have store konsekvenser både for den
mentale og fysiske sundhed.

”Meningsfulde og
ligeværdige samtaler
lindrer og heler. Det
er netop dét, Befriender sikrer”
Alt for ofte undersøges effekten af forskellige indsatser enten for sent eller aldrig. Det tærer på mennesker og budgetter. Fra begyndelsen har vi sammen med UCLA-skalaen også indført kvalitative og
kvantitative mål for samtalekvaliteten. Vi gennemfører løbende brugerinterviews, og efter alle samtaler bliver brugerne bedt om at vurdere hvor god samtalen var på en 5-trins skala – vores brugere er
glade og samtalekvaliteten ligger på et samlet gennemsnit på 4.6 ud af 5. Ensomhed er ødelæggende, men meningsfulde og ligeværdige samtaler lindrer og heler. Det er netop dét, Befriender sikrer.
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OPSLAGSTAVLE
connec søger autoriseret psykolog
connec søger autoriseret psykolog, og du har nu mulighed for at blive en del af vores passionerede
team. Vi er lige nu på udkig efter en ambitiøs team- og resultatorienteret psykolog med 5-10 års erhvervserfaring. Du skal have lyst til at gøre en forskel for nogle af dem, der har det allersværest samt
være en vigtig del af connec, der er i markant vækst. Vores psykologer kører som udgangspunkt ud
til klienterne, men der vil også være dage på kontoret i Risskov.
Kontakt direktør Flemming Munch på 71727081 for interesse

connec søger psykologfirma til beta-test af strategisk IT-system
connec inviterer psykologbranchen til gratis Beta-Test. Vi kalder løsningen cloudware (CW), og vi giver nu mulighed for, at en eller to af vores branche kolleger kan blive first movers og bruge løsningen
gratis. Det vil være en fordel, hvis du er VISO-leverandør.
Læs mere om Cloudware på side 2.
Kontakt direktør Flemming Munch på 71727081 for interesse

Følg med og læs mere om connec og vores services:
https://www.facebook.com/connecaps/
info@connec.dk
Ansvarshavende redaktør:
Flemming Munch - fm@connec.dk
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