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Centrale mål og initiativer 

Borgerinddragelse  
Mål  Målet forventes opnået ved følgende initiativer: 

Dialogforum 

At øge inddragelsen af borgere og 

pårørende i udvikling af centerets 

aktiviteter og retning. 

Der etableres et center-dialogforum i 2011, hvor borgere, 

pårørende og ansatte i SCS sammen løbende sætter fo-

kus på og forholder sig til idéudvikling, aktuelle temaer, 

samarbejde, arrangementer mm. 

Borgeråbent i værestederne 

At øge den borgerstyrede åbningstid i 

værestederne. 

Borgerne inspireres og støttes løbende til i øget grad at 

holde værestederne åbent uden personalets direkte til-

stedeværelse. 

Værestedernes borgerstyrede åbningstider øges med  

5 % hvert år frem til udgangen af 2015. 

Borgere rådgiver borgere 

At tilbyde de sindslidende borgere 

eller deres pårørende mulighed for at 

søge uforpligtende vejledning og råd-

givning fra andre borgere, der har 

erfaringer med sindslidelse og ønsker 

at dele ud af denne. 

Opbygge og vedligeholde en gruppe af borgere med lyst til 

at bistå andre sindslidende borgere med vejledning og råd 

om det at have en sindslidelse i løbet af 2011. 

Etablere samarbejde med PsykInfo omkring en åben råd-

givning af borgere til borgere og borgere til pårørende 

senest med udgangen af 2013. 
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Mentorkorps 

At kunne tilbyde centerets borgere 

mulighed for at få en mentor tilknyt-

tet.  

Mentoren kan være en person, der 

enten selv har haft erfaringer med at 

leve med en sindslidelse eller en per-

son fra lokalområdet med ressour-

cer, lyst og energi i overskud. 

I 2011 og 2012 laves oplysnings- og værgekampagner 

med henblik på at finde og motivere mentorer. 

Der opbygges to mentorkorps: Ét af borgere, som er 

kommet sig og ytret ønske om at yde en indsats for andre 

psykisk udfordrede borgere. Ét med ressourcestærke 

borgere underfor SCS fra lokalområdet. 

De to korps er opbygget og uddannet inden 2014. 

Inden 2015 har SCS en borgerstyret mentoruddannelse 

for interne og eksterne mentorkandidater. 

 

Synlighed og Tydelighed 
Mål  Målet forventes opnået ved følgende initiativer: 

Psykiatridag  

At øge den almene befolknings kend-

skab til og forståelse for de sindsli-

dende borgeres udfordringer og livs-

situation.  

At øge kendskabet til de muligheder 

der findes for støtte og behandling af 

sindslidende. 

At styrke samarbejdet med behand-

lingspsykiatrien samt de frivillige or-

ganisationer. 

Der arbejdes for at afholde en psykiatridag i tråd med 

handicapdagen inden udgangen af 2014. Dagen afholdes i 

samarbejde med behandlings- og distriktspsykiatrien samt 

relevante frivillige organisationer.  

 



 

16 

PR-strategi 

At oplyse om det at leve med en 

sindslidelse eller være pårørende til 

en sindslidende. 

At øge socialpsykiatriens synlighed i 

det lokale mediebillede. 

At nedbryde fordomme og tabuer 

omkring sindslidelse og mindske 

stigmatisering af sindslidende med-

borgere. 

Nedsætte en PR-gruppe med en repræsentant fra CHS, 

Sind, Bedre Psykiatri, PsykInfo samt personale og borgere 

fra SCS, som har til opgave at udarbejde en medie- og PR 

strategi. 

Etablere et løbende samarbejde med de lokale medier fx 

Søndagsavisen, Radio Solskin, Korsørposten, TV2-Øst 

o.lign. mhp. at motivere til at fortælle de gode, afstigmati-

serende historier. 

Der etableres senest i slutningen af 2011 en netværks-

gruppe, der arbejder på at udvikle en foredragsvirksom-

hed, hvor borgere får mulighed for at få støtte til at fortæl-

le deres historie.  

Opstart af udfærdigelse af pjecer i 2011, der enkelt be-

skriver relevante tilbud i SCS. Disse omdeles på offentlige 

steder i Slagelse Kommune fx på psykiatrisk afde-

ling/sygehus, lægehus, biblioteker mv. Sendes evt. også til 

andre kommuner og samarbejdspartnere. 

Køre årlige oplysningskampagner med skole- og virksom-

hedsbesøg, annoncer i lokalaviser, happenings og stande 

på lokale messer. Kampagnerne skal oplyse om, hvem vi 

er, og hvad vi kan i SCS. For eksempel om vores faglige 

ståsted, pædagogisk tilgang, vores vifte af tilbud, de bor-

gerstyrede borgermøder, mentorordninger, pårørende 

samarbejde, hvordan det er at være ansat i SCS og/eller 

det, der er aktuelt for målgruppen. 

Hjemmeside v.2.0 

At videreudvikle SCS's hjemmeside, 

så vi i højere grad bliver i stand til at 

komme i åben dialog med borgere og 

samarbejdspartnere. 

Nedsætte en arbejdsgruppe i starten af 2011 med delta-

gelse af medarbejdere og borgere, der undersøger mulige 

typer af interaktive platforme. Det kan fx være: 

� Debatforum med mulighed for at stille spørgsmål og 
sætte aktuelle emner til debat. 
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At invitere borgere, pårørende og 

samarbejdspartnere ind i et åbent og 

innovativt fællesskab til udvikling af 

hjemmesiden og evt. andre kommu-

nikative platforme. 

At arbejde for at tilbyde mulighed for, 

at borgerne via internettet kan skabe 

fællesskaber til gensidig udvikling, 

erfaringsdeling og støtte. 

� Brevkasse, hvor man kan få gode råd og høre andres 
erfaringer om mere personlige emner. 

� SCS-book, hvor borgere og medarbejdere kan oprette 

en personlig profil med deres kompetencer og inte-

resser. 

� Chat. 

Landsindsatsen for Skizofreni 

At udbrede viden om skizofreni og 

dens indflydelse på borgere, der er 

diagnosticeret med skizofreni. 

Mindske stigmatisering og dæmoni-

sering af skizofrene. 

Lægge hus/rum til PsykiatriFondens oplysningskampagne 

om skizofreni inden 2013, hvor vi bl.a. involverer politikere, 

borgere, erhvervslivet og de lokale medier i en oplysnings- 

og afstigmatiseringskampagne. 

 

Fleksibilitet i vores tilbudsvifte 
Mål  Målet forventes opnået ved følgende initiativer: 

16-08 telefonlinje 

At yde telefonisk støtte til sindsliden-

de borgere, der har det svært i aften- 

og nattetimer for herved at forebygge 

og minimere akutte indlæggelser.  

Invitere Distrikt Slagelse til et samarbejde om etablering 

en telefonlinje i aften- og nattimerne for sindslidende bor-

gere i Slagelse Kommune med tilknytning til den psykiatri-

ske skadestue i Distrikt Slagelse inden udgangen af 2012. 

Afsøge muligheder i centeret i 2011 for at forankre en 

sådan telefonlinje i et af vores tilbud. 
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Netværksdannelse 

At sindslidende borgere får opbygget 

og styrket netværket omkring dem. 

At sindslidende borgere i højere grad 

lærer af hinanden og inspirerer hin-

anden end tidligere. 

Der er etableret mindst 6 netværksgrupper, som dels 

kræver visitation jf. SEL §85 og dels er åbne, uvisiterede 

SEL §104 netværksgrupper inden udgangen af 2012.  

Fleksible arbejdstider 

At tilgodese borgernes forskelligarte-

de behov for støtte uden for den or-

dinære arbejdstid. For eksempel er 

der en del borgere, der går i skole, 

har arbejde o. lign., som ikke kan 

modtage støtte mellem kl. 8-16. 

Nedsætte repræsentative arbejdsgrupper, der udarbejder 

oplæg til fleksibel arbejdsindsats på SEL §85, §99 og evt. 

§104-området inden udgangen af 2011. 

I løbet af 2012 at afklare med relevante faglige organisa-

tioner omkring øget fleksibilitet i organisering og arbejds-

tid på de nævnte opgaveområder. 

Opstart af fleksible arbejdstider og -former på tværs af 

centret i 2013. 

Psykiatrirådgivere på  
værestederne 

At øge psykiatrirådgivernes tilgænge-

lighed for borgerne. 

Invitere psykiatrirådgiverne til dialog og samarbejde om, at 

sindslidende borgere gives mulighed for rådgivning og 

vejledning af psykiatrirådgiverne i værestederne i define-

rede tidsrum i 2011. 

Indgå aftale med psykiatrirådgiverne om opstart af løben-

de aftalt tilstedeværelse i værestederne for rådgivning og 

vejledning i 2012. 

Dokumentation  

At skabe tydelighed om effekten af 

SCS's indsats for borgernes recovery 

proces. 

At styrke det målrettede arbejde, der 

støtter borgeren i mestring af eget 

liv. 

Nedsætte en arbejdsgruppe i løbet af 2011, bestående af 

borgere og ansatte, der afklarer og definerer, hvordan 

effekten af centrets indsats – individuelt og fælles – bedst 

måles.  

At opstarte systematiseret statistisk registrering af effek-

ten af centerets indsats ved starten af 2012. 
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Kompetenceprofiler 

At højne centerets bevidsthed om, 

hvilke medarbejderkompetencer der 

er nødvendige/optimale for at støtte 

borgerne i deres arbejde mod at 

komme sig. 

At tydeliggøre, hvilke kompetencer 

SCS's forskellige medarbejdere be-

sidder. 

Udarbejde en kortlægning af de kompetencer, der bedst 

understøtter borgernes recovery-processer i samarbejde 

med borgerne i 2011. 

Udarbejde en kompetenceudviklingsplan for centeret i 

2012. 

 

Specialisering  
Mål  Målet forventes opnået ved følgende initiativer: 

Arbejdsmarkedscenter 

At opstarte et arbejdsmarkedscen-

ter, der formidler jobs til sindslidende 

borgere. 

Senest i 3. kvartal 2011 oprettes en arbejdsgruppe med 

deltagelse af medarbejdere og borgere samt repræsen-

tanter fra Jobcenteret, der undersøger mulige jobsteder 

og -typer. Det kan være jobs oprettet internt i SCS, i Sla-

gelse kommune, i en social virksomhed, i frivillige organisa-

tioner eller i private erhvervsvirksomheder. 

I samarbejde med Jobcenteret arbejde for at oprette et 

netværk af virksomheder, der er velvilligt indstillet overfor 

at beskæftige sindslidende borgere. Virksomhedernes 

medarbejdere tilbydes en indføring i, hvad det vil sige at 

være sindslidende, hvordan de kan støtte dem bedst evt. 

ved at uddanne interne mentorer eller jobcoaches. 
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Arbejdsmodning i værestedsregi 

At etablere arbejdstilbud organiseret 

som støttet beskæftigelse i sociale 

virksomheder eller via jobcoach som 

job med løntilskud i værestedsregi. 

Der etableres i 2011 en række netværksgrupper i være-

stederne, hvoraf minimum én gruppe handler målrettet 

om modning til arbejdsmarkedet. 

Vi holder øjnene åbne for muligheder for at starte en eller 

flere sociale virksomheder, evt. i samarbejde med andre 

kommunale sektorer, via eksterne puljemidler el. andet. 

Dobbeltdiagnoser 

At kunne tilbyde mere støttekræven-

de borgere med dobbeltdiagnoser 

(sindslidelse og misbrug) et relevant 

botilbud i Slagelse Kommune. 

Etablere mindst 5 almene – men rummelige – boliger v. 

Østergården til borgere med dobbeltdiagnoser inden mid-

ten af 2012. Disse pladser tilbydes også til andre kom-

muner i regionen. 

Borgere med udtalt døgnstøtte-
behov 

At kunne yde støtte til Slagelse-

borgere med udtalt døgnstøttebehov. 

Botilbudene i SCS omstilles fra starten af 2011 til at kun-

ne modtage sindslidende Slagelse-borgere med udtalt 

døgnstøttebehov - også de, der er anbragt i andre kom-

muner - således, at Slagelse Kommunes udgifter til køb af 

tilbud i andre kommuner nedbringes med de (jf. udvik-

lingsaftalen) forventede 33 %. 

Opsøgende indsats for udsatte 
borgere 

At øge indsatsen i forhold til særligt 

udsatte borgere. 

Etablere et tværfagligt forum med deltagelse af Mis-

brugscenteret, Toften og SCS i 2011. Formålet er at høj-

ne kvaliteten i samarbejdet om den opsøgende indsats for 

hjemløse borgere. 

Senest ved udgangen af 1. kvartal 2011 påbegynder 

Team 99 en ugentlig opsøgende indsats med en suppe-

vogn i forhold til hjemløse i Slagelse Kommune mhp. at 

etablere kontakt og relation til disse udsatte borgere. 
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'Skæve' boliger 

At fremme boligforhold for de sindsli-

dende borgere, der med deres ad-

færd adskiller sig fra ”normalitet”.  

 

Der har været afholdt informations- og dialogmøder med 

boligforeninger og udlejere i Slagelse Kommune. Formålet 

er at øge såvel naboers som ansatte i boligforeningers 

viden om de 'skæve' borgeres behov og øge viden om, 

hvordan de kan tage aktive skridt til at bistå denne gruppe 

borgeres muligheder for at blive i deres bolig. 

I 2011 sammen med boligselskaberne og nogle af de 

”skæve” borgere at undersøge mulighederne for at etab-

lere boligformer, som borgerne – og boligselskaberne – 

finder attraktive. Beskrive et projekt, som kan føre til at 

disse boliger bliver tilpasset og evt. etableret. 

Integration 

At øge den opsøgende indsats for 

borgere med anden etnisk baggrund. 

Team 99 skaber i 2011 et skønsmæssigt overblik over, 

hvor stort behovet for socialpsykiatrisk indsats er i forhold 

til borgere med anden etnisk herkomst. 

Det kan fx gøres ved at være opsøgende og tilstede på 

lokaliteter, hvor personer med anden etnisk herkomst 

færdes, fx i Nordbyen i Slagelse, Motalavej i Korsør, i for-

skellige dagtilbud, Oasen, på Jobcentret og Sprogskolen. 

Etablere samarbejde med beboerenhed på Parkvej, Skæl-

skør, som har kontakt til målgruppen. 

Lave netværksgrupper for borgere med anden etnisk 

baggrund i 2012, som køres i fællesskab af en borger 

med anden etnisk herkomst og en medarbejder. 

Iværksætte kompetenceudviklende tiltag i 2012, der styr-

ker de ansattes kompetencer i forhold til at arbejde med 

borgere af anden etnisk herkomst. 
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Indtægtsdækket virksomhed 

At tilbyde og sælge vores viden og 

erfaringer til andre aktører .. både i 

Slagelse Kommune, i andre kommu-

ner og evt. i private virksomheder. 

At øge vores økonomiske råderum, 

ved indtægtsdækket virksomhed i 

form af kursus-/uddannelsestilbud. 

Afsøge muligheder for salg af faglig viden og pædagogiske 

koncepter i 2011. 

 

  

 

Samarbejdsdynamo  
Mål  Målet forventes opnået ved følgende initiativer: 

Frivillige organisationer 

At øge samarbejdet med frivillige 

organisationer med tilknytning til Sla-

gelse Kommune. 

Være initiativtager til at oprette et kontaktudvalg med 

deltagelse af repræsentanter fra SCS og de frivillige orga-

nisationer. Kontaktudvalget afsøger løbende muligheder 

for at understøtte hinandens arbejde. 

Afholdelse af fælles arrangementer for borgere til knyttet 

SCS og øvrige borgere i Slagelse Kommune inden udgan-

gen af 2013. 

De frivillige organisationer afholder i højere grad deres 

arrangementer i værestederne og benytter SCS's andre 

lokaliteter til deres aktiviteter. De frivillige organisationer 

annoncerer på SCS's hjemmeside løbende.  
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Samarbejdsfladen med de frivillige organisationer er styr-

ket og er med til at give borgere, herunder pårørende, et 

større kendskab til det socialpsykiatriske arbejde i kom-

munen og til de konkrete socialpsykiatriske tilbud i SCS. 

Psykiatrisygehus i Slagelse 

Styrke og udvikle samarbejdet med 

Region Sjælland ift. etableringen af 

det nye Psykiatrisygehus. 

I 2011 og 2012 at tage initiativ til at udvikle samarbejds-

flader med Regionens psykiatri og herigennem styrke 

kendskabet mellem socialpsykiatri og behandlingspsykiatri 

yderligere. 

Løbende undersøge muligheder for at designe menings-

fulde udviklingsprojekter sammen med behandlingspsykia-

trien, evt. med eksterne finansiering. 
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Lokale mål og initiativer 

Borgerstøtte – Væresteder 

Kommunens tre væresteder tilbyder muligheden 

for, at borgere med psykiske udfordringer kan 

mødes og danne netværk med ligesindede i et 

trygt og inspirerende miljø. Borgeren kan ligele-

des få kontakt, støtte og vejledning af en fagligt 

rustet medarbejder. Centerets ansatte arbejder 

for, at borgerne i så høj grad som muligt inte-

greres i værestedernes drift og udvikling og 

skaber således mulighed for, at borgerne kan 

komme sig i et meningsfuldt, udviklende fælles-

skab. 

 

  

Lov om Social Service § 104: Kommu-

nalbestyrelsen skal tilbyde aktivitets- og 

samværstilbud til personer med betydelig 

nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne 

eller med særlige sociale problemer til 

opretholdelse eller forbedring af personli-

ge færdigheder eller af livsvilkårene. 
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Indsatsområde – Borgerinddragelse 

Mål  Målet forventes opnået ved følgende initiativer: 

At oprette en foredragsvirksomhed, hvor 

borgere fortæller om det at have en sinds-

lidelse, til skoler, gymnasium, sygeplejesko-

len m.fl.  

Oplyse om sindslidelser og det at leve med 

en sindslidelse samt at være pårørende. 

Ultimo 2011 oprettes en netværksgruppe, hvor borge-

re støtter hinanden i at tage ud og fortælle om deres liv 

med en sindslidelse. 

Ved udgangen af 2012 er der afholdt 3 foredrag. 

At øge borgerens, de pårørendes og net-

værkets viden om og mulighed for at me-

stre sindslidelsen. 

Tilbyde psykoeducation for borgere og deres pårørende 

og netværk. Det kan enten være som kursusrække eller 

målrettet enkelte borgere/pårørende. 

Inden udgangen af 2013 har vi etableret den første 

kursusrække. 

At borgerne deltager som ligestillede par-

ter i driften af værestedet. 

At øge medejerskab og ansvarsfølelse 

samt en større tro på egne muligheder 

for at komme sig og større. 

Udvide omfanget af borgeråbent fra 2011. 

Kontakte frivillige organisationer med henblik på et 

samarbejde om værestedet. Medio 2011. 

Indsatsområde - Fleksibilitet i vores tilbudsvifte 

At øge borgernes integration i lokalsam-

fundet. 

At øge muligheden for at tilgodese de 

behov, borgene kan have, for støtte til at 

deltage i fritidsaktiviteter, aftenskole, mv. 

udenfor normal arbejdstid. 

At medarbejderne oplever øget frihed i 

arbejdstilrettelæggelsen. 

Øge fleksibiliteten i tilrettelæggelsen af arbejdet og ar-

bejdstider i værestederne inden udgangen af 2012. 
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Indsatsområde – Specialisering 

Mål  Målet forventes opnået ved følgende initiativer: 

I øget grad at tilbyde borgere med anden 

etnisk herkomst støtte i forhold til deres 

sindslidelser. 

Etablere netværksgrupper for borgere med anden et-

nisk herkomst inden udgangen af 2014. 

Ansætte personale med anden etnisk herkomst inden 

udgang af 2013. 

At bidrage til styrkelsen af borgernes so-

ciale kompetencer og opbygge flere større 

borgernetværk. 

At skabe samtale- og netværksgrupper 

for borgere/pårørende udenfor væreste-

derne for de borgere, der ikke benytter 

værestederne. 

Etablere åbne, uvisiterede netværks- og selvhjælps-

grupper i værestedet fx: ADL, kost og motion, oplæring i 

arbejdsfunktioner og kreative gruppe inden udgang af 

2011. 

Oprette uvisiterede netværksgrupper uden for være-

stederne. Opstart af 1. gruppe i 2011. 

Indsatsområde – Samarbejdsdynamo 

Øge kendskab til SCS og danne netværk 

med frivillige organisationer. 

At drage gensidigt nytte af den vores vi-

den om det socialpsykiatriske arbejdsfelt. 

Øge borgernes netværk i lokalsamfundet. 

Oprette et frivilligt korps i SCS af ressourcestærke 

sindslidende borgere, der ønsker at være med til evt. at 

støtte andre SCS-borgere og understøtte driften af 

værestederne. 
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Borgerstøtte - Socialpædagogisk støtte 

Socialpædagogisk støtte fra SCS har til hensigt at hjælpe 

sindslidende borgere i egen bolig til at fungere bedre i 

hverdagen, øge livskvalitet og på sigt blive selvhjulpen og 

leve et tilfredsstillende meningsfuldt liv ved egen kraft.  

Det er et tilbud, hvor borgeren visiteret får relevant støtte 

i sin proces med at komme sig og hjælp til at udvide egne 

handlemuligheder. Denne støtte kan foregå i grupper med 

andre borgere med tilsvarende behov og/eller i en indivi-

duel kontakt med en medarbejder, afhængig af støttebe-

hovets karakter. I begge tilfælde er fokus, at borgeren i 

samspil med medarbejderen og/eller andre borgere 

udvikler sine ressourcer og opbygger et netværk. Borge-

ren kan f.eks. få støtte til selv at klare hverdagens prakti-

ske gøremål, bryde eventuel isolation og til at opbyg-

ge/styrke netværk, ligesom borgeren kan få støttende, 

motiverende samtaler og f.eks. hjælp til at forstå og hånd-

tere offentlige dokumenter og/eller bistand ved møder 

med offentlige instanser. 

 

  

Lov om Social Service § 85: Kommunal-

bestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller 

støtte samt optræning og hjælp til udvik-

ling af færdigheder til personer, der har 

behov herfor på grund af betydelig nedsat 

fysisk eller psykisk funktionsevne eller 

særlige sociale problemer. 
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Indsatsområde – Borgerinddragelse 

Mål  Målet forventes opnået ved følgende initiativer: 

At sindslidende borgere med over-

skud i højere grad støtter andre 

sindslidende borgere, dvs. borger til 

borger støtte. 

At øge graden af selvstyring hos bor-

gerne. 

At borgerne bruger flere af deres 

kompetencer, hvilket er selvforstær-

kende og antageligt medfører større 

livskvalitet og selvværd. 

Opstarte relevante projekter og støtteforanstaltninger fx: 

� 'Blæksprutter'- handyman opgaver 

� 'Støttende ører'- samtaler 

� Telefonkæde 

� Motionskorps 

� Samkørsel 

3 opstartsprojekter gennemført inden udgang af 2012. 

Indsatsområde - Synlighed og Tydelighed 

At skabe synlighed og øge omverdens 

viden om borgerstøtte-områdets 

tilbud i Slagelse Kommune. 

PR netværksgruppe med deltagelse fra alle tilbud i bor-

gerstøtte. 

Halvdelen af gruppen består af borgere i 2013.  

Indsatsområde – Specialisering 

At nå ud til borgere af anden etnisk 

herkomst med behov for socialpsykia-

trisk støtte. 

Ansætte personale i borgerstøtte-området med anden 

etnisk erfaring, som samarbejder med det opsøgende 

team. 

2 etniske medarbejdere er ansat inden 2014. 

Lave netværksgrupper for borgere med anden etnisk 

baggrund, som køres i fællesskab af en borger med anden 

etnisk herkomst og en medarbejder. Opstartes i 2012. 
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At borgernes sagsbehandling i Job-

centeret bliver mere helhedsoriente-

ret og kontinuerlig bidrage til, at der 

er forståelse for, hvordan det er at 

have en psykisk lidelse. 

At flere borgere kommer i job. 

Invitere Jobcenteret til dialog om et evt. samarbejde vedr. 

øget viden omkring psykiatri hos sagsbehandlerne i Job-

centeret.  

Forventet opstart i 2014. 

At øge muligheden for at danne net-

værk mellem borgerne med psykiske 

lidelser. 

Visiterede netværksgrupper. 

Uddannelse af tovholdere i feb/mar. 2011 internt i SCS. 

Opstart af 1 netværksgruppe april 2011. 

Indsatsområde – Samarbejdsdynamo 

At styrke samarbejdet med vores 

nærmeste samarbejdspartnere med 

henblik på at øge deres forståelse af 

det at være sindslidende. 

I 2011 opstartes en borger-/medarbejdergruppe som er 

opsøgende på, hvilken måde vi kan målrette den informa-

tion og det materiale, der skal formidles.  

Invitere til foredrag/kurser/debat/workshops: 

� Nærmeste samarbejdspartnere i behandlingspsykia-

trien. 

� Relevante samarbejdspartnere internt i Slagelse 
Kommune, fx Myndighedsafdelingen, Pensionsafdelin-

gen, B & U, Jobcenteret, Misbrugscenteret 

� Praktiserende læger. 

At styrke samarbejdet med pårøren-

de.  

At give mulighed for at øge forståel-

sen for det at have en sindslidelse og 

at være pårørende.  

At bidrage til afstigmatisering af 

sindslidende. 

Starte en uforpligtende pårørendesalon med foredrags-

række og debatforum. 

Starter senest i 2012. 
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At fastholde og styrke det gode sam-

arbejde blandt de involverede profes-

sionelle. 

At sikre sammenhæng i den ydelse, 

som borgeren modtager. 

At øge vidensdeling om medicin og 

borgeren. 

Styrke samarbejdet og koblingen med behandlingspsykia-

trien (fx C1, distriktspsykiatrien og psykiatere) og involvere 

kommunens psykiatrirådgivere (Myndighed) yderligere i 

dette samarbejde. 

Fast kvartalsmøde etableret medio 2011. 
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Ungeindsatsen - Café R 

Café R (tidligere kaldet Efterværn) er et tilbud for 

unge med sindslidende og psykosociale problemstil-

linger i alderen 18 – 35 år. I Café R  ydes der - lige-

som for de mere modne borgere - støtte efter Ser-

vicelovens §85, §99 og §104, men teamet har i 

særlig grad  ungdomskulturen medtænkt i indsatsen.   

Den unge borger er et andet sted i livet end den 

modne borger. Værdierne hos de unge er anderle-

des, der også ofte er debuterende i forhold til de 

psykiske udfordringer. Samtidig er både sproget og 

tempoet ofte anderledes i ungdomskulturen. Disse 

forhold kræver en indsats, der er tilpasset de unge, 

og derfor tilbyder SCS en særskilt ungeindsats.       

I støtteindsatsen har Café R – med mindst mulig 

indgriben - fokus på at støtte og vejlede de unge til at 

mestre livet og indgå i sociale fællesskaber på trods 

af deres psykiske udfordringer. 

Café R har et åbent uvisiteret cafétilbud med ud-

gangspunkt i netværksskabende aktiviteter, der fun-

gerer som en afgørende platform for både den op-

søgende og løbende støtteindsats.  

Café R yder ligeledes netværksstyrkende støtte til 

unge i centerets netværksboliger for unge.   
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Indsatsområde - Borgerinddragelse 

Mål  Målet forventes opnået ved følgende initiativer: 

Oprette foredragsvirksomhed, hvor 

borgere fortæller om det at have en 

sindslidelse - til skoler, gymnasium, 

sygeplejeskolen mm.. 

Oplysning om sindslidelser, om det at 

leve med en sindslidelse og om at 

være pårørende.  

Ultimo 2011 oprettes en netværksgruppe, hvor borgere 

støtter hinanden i at tage ud og fortælle om deres liv med 

en sindslidelse. 

2012 er der afholdt 3 foredrag. 

 

At øge borgerens, de pårørendes og 

netværkets viden om og mulighed for 

at mestre sindslidelsen. 

 

Tilbyde psykoeducation for borgere og deres pårørende 

og netværk. Det kan enten være som kursusrække eller 

målrettet enkelte borgere/pårørende. 

Inden udgangen af 2013 har vi etableret den første kur-

susrække. 

At borgerne deltager som ligestillede 

parter i driften af værestedet. 

At øge medejerskab og ansvarsfølel-

se samt en større tro på egne mulig-

heder for at komme sig. 

Udvide omfanget af borgeråbent fra 2011. 

Kontakte frivillige organisationer med henblik på et sam-

arbejde om værestedet. medio 2011. 

 

At skabe samtale- og netværksgrup-

per for borgere/pårørende udenfor 

værestederne. 

Oprette uvisiterede netværksgrupper. 

Opstart af 1. gruppe i 2011. 

At understøtte ”borger til borger”- 

støtte. 

At øge graden af selvstyring. 

At borgerne bruger flere af deres 

kompetencer, hvilket medfører større 

livskvalitet og selvværd. 

Opstarte relevante projekter og støtteforanstaltninger fx: 

� 'Blæksprutter' - handyman opgaver 

� 'Støttende ører' samtaler 

� Telefonkæde/ Samkørsel 

� Motionskorps 

3 opstartsprojekter gennemført inden udgang af 2012. 
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Indsatsområde - Synlighed og Tydelighed 

At højne kvaliteten i ydelsen og arbej-

de for, at den samlede indsats over-

for borgeren bliver mere respektfuld 

og virksom. 

At øge forståelsen hos kommunale 

samarbejdspartnere af, hvad det vil 

sige at have en sindslidelse og, hvor-

dan man møder mennesker med en 

sindslidelse. 

Tage ud og fortælle eksterne samarbejdspartnere, hvor-

dan vi tænker om opgaven og handler. 

At øge forståelsen og accepten af 

den arbejdsopgave, som der løses vis 

det opsøgende arbejde (§ 99). Og 

således gøre det mere tydeligt for 

vores samarbejdspartnere, hvad det 

opsøgende arbejde (§99) i Café R 

går ud på, og hvordan det virker. 

At det opsøgende arbejde (§ 99) 

arbejdet bliver en integreret del af 

SCS's samlede indsats. 

Der er flere borgere og nye samarbejdspartnere, der 

henvender sig til os. 

 

At tydeliggøre overfor vores samar-

bejdspartnere, i hvilke situationer det 

er relevant at henvise en borger til § 

99 støtte således, at de rigtige bor-

gere bliver henvist. 

Udarbejde skriftligt materiale, der kan understøtte, sam-

arbejdspartnernes beslutning om at kontakte team 99. 
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At arbejdet med uvisiterede borgere 
bliver en naturlig del af SCS. 

Besøge socialfaglige uddannelsessteder og fortælle om § 
99 arbejdet og måden, vi griber arbejdet an. 

Udarbejde tilbudskatalog, der giver overblik over Café R´s 
tilbud. 

At skabe synlighed og øge omverdens 

viden om socialpsykiatrien og dens 

tilbud i Slagelse Kommune. 

Etablere en PR-netværksgruppe med deltagelse fra alle 

tilbud i borgerstøtte. 

Halvdelen af gruppen består af borgere i 2013. 

At skabe synlighed og være tydelig 

om, hvad det vil sige at være ung og 

sindslidende ift. relevante kommunale 

samarbejdsparter.. 

Generelt at sætte fokus på det at 

være ung og sindslidende. 

At have 100 % flere unge i vores værested/café ved ud-

gangen af 2014. 

Indsatsområde - Fleksibilitet i vores tilbudsvifte 

At øge borgernes integration i lokal-

samfundet. 

At øge muligheden for at tilgodese de 

behov, borgerne kan have for støtte 

til at deltage i fritidsaktiviteter, aften-

skole, mv. udenfor normal arbejdstid. 

At medarbejderne oplever større 

frihed i arbejdstilrettelæggelsen. 

Øge fleksibiliteten i tilrettelæggelsen af arbejdet og ar-

bejdstider. 

Indsatsområde - Specialisering 

At skabe netværk unge imellem. 

Oprette netværksboliger for visitere-

de unge. 

15 netværksboliger i 3 klynger a 5 boliger besat med 

udgangen af 2015. 
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At nå ud til borgere af anden etnisk 

herkomst med behov for socialpsykia-

trisk støtte. 

At tilbyde borgere med anden etnisk 

herkomst støtte ift. deres sindslidel-

se. 

Etablere netværksgrupper for borgere med anden etnisk 

herkomst inden udgangen af 2014. 

Ansætte personale med anden etnisk erfaring inden ud-

gang af 2013. 

At bidrage til styrkelsen af de sociale 

kompetencer og opbygge et større 

netværk. 

Etablere netværks- og selvhjælpsgrupper, der arbejder 

med fx: ADL, kost og motion, oplæring i arbejdsfunktioner, 

kreative projekter mm. inden udgangen af 2011. 

At borgernes sagsbehandling i Job-

centeret bliver mere helhedsoriente-

ret. Herunder kontinuerligt at bidrage 

til en større forståelse for, hvad det 

vil sige at være sindslidende. 

At flere borgere kommer i job. 

I samarbejde med Jobcentret at etablere et sagsbehand-

lerteam, der har speciel viden indenfor psykiatri, som be-

tjener borgerstøttes borgere på en af borgerstøttens 

tilbud. Opstart i 2014. 

At øge muligheden for at danne net-

værk i mellem borgerne med speci-

fikke lidelser. 

Etablere visiterede netværksgrupper. 

Uddannelse af tovholdere i feb/mar. 2011 internt i SCS. 

Opstart af én netværksgruppe april 2011. 

At sælge den viden, vi har opbygget, 

til andre kommuner enten via kurser 

eller konsulenter. 

Lave tilbudskatalog ultimo 2015. 

At udvikle medarbejdernes kompe-

tencer i at yde en socialpsykiatrisk 

indsats for borgere med anden etnisk 

baggrund. 

Deltage på Videnscenter for Socialpsykiatris kursusrække: 

”Kultur og kontakt”. 

Være opsøgende og nysgerrige om andre kulturer ved 

enhver kontakt. 

Ansætte medarbejdere med andre etniske erfaringer. 
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At afdække, hvilke behov der er for 

støtte til borgere med anden etnisk 

herkomst og deres omfang. 

Registrering af borgere pågår. 

Indsatsområde - Samarbejdsdynamo 

Øge kendskab til SCS og danne net-

værk med frivillige organisationer. 

At drage gensidig nytte af vores viden 

om det socialpsykiatriske arbejdsfelt. 

Øge borgernes netværk i lokalsam-

fundet. 

Oprette eget frivilligt korps af ressourcestærke borgere, 

der kan være med til at støtte SCS's borgerne og under-

støtte driften af værestederne. 

 

At styrke samarbejdet med vores 

nærmeste samarbejdspartnere med 

henblik på at øge deres forståelse af 

det at være sindslidende. 

I 2011 opstartes en borger/medarbejder gruppe, som er 

opsøgende på, hvilken måde vi kan målrette den informa-

tion og det materiale, der skal formidles.  

Invitere til foredrag/kurser/debat/workshops: 

� Nærmeste samarbejdspartnere i behandlingspsykia-

trien. 

� B & U, Jobcenteret, Misbrugscenteret og praktise-

rende læger. 
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At styrke samarbejdet med pårøren-

de.  

At give mulighed for at øge forståel-

sen for det at have en sindslidelse 

samt det at være pårørende.  

At bidrage til en afstigmatisering af, 

hvad det vil sige at være sindslidende. 

Start en uforpligtende pårørendesalon med foredrags-

række og debatforum. 

Starter senest i 2012. 

At fastholde og styrke det gode sam-

arbejde blandt de involverede profes-

sionelle. 

At sikre sammenhæng i den ydelse, 

som borgeren modtager. 

At øge vidensdeling om medicin og 

borgeren. 

Samarbejde med behandlingspsykiatrien (C1, distriktspsy-

kiatrien og psykiater, psykiatrirådgiver). 

Fast kvartalsmøde etableret medio 2011. 

At fortælle med stolthed om det, vi 

laver i SCS. - Om det, der giver god 

energi både hos borgere og hos per-

sonale.  

Vi har noget på hjertet i forhold til 

socialpsykiatri. Og vi mener, det er 

vigtigt, at andre borgere og persona-

le inden for området får mulighed for 

at få indblik i, hvad vi har på hjerte. 

Borgere/personale tager rundt til samarbejdspartnere 

og holder foredrag - dels i Slagelse Kommune dels i det 

ganske land.  

Fra 2013 bliver vi inviteret og har pres på kalenderen.  

Invitere andre kommuner på besøg hos SCS og fortælle 

om: "Hvordan gør vi her i Slagelse?". 
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At skabe en mere konkret og sam-

menhængende indsats overfor den 

enkelte sindslidende borger.  

At øge effekten af denne indsats ved 

etablering af et mere formaliseret og 

koordineret samarbejde blandt de 

involverede parter. 

Være tovholder på samarbejdsmøderne. Alternativt tage 

initiativ til, at de holdes med alle berørte samarbejdspart-

nere, fx behandlings- og distriktspsykiatrien, sagsbehand-

ler, pårørende mv. 

At øge vidensdeling indenfor medar-

bejdergrupper, der arbejder med 

opsøgende indsats. 

Deltage i forskellige erfa- og netværksgrupper med sam-

arbejdspartnere, både kommunalt og tværkommunalt. 

At forbedre samarbejdet i SCS om-

kring borgere af anden etnisk her-

komst bl.a. ved at dele den viden og 

erfaringer, som vi har opbygget i vo-

res arbejde. 

Afholdelse af temadag om støtte af borgere med anden 

etnisk herkomst inden udgangen af 2012.  
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Botilbud 
 

I botilbuddene i SCS tages udgangspunkt i 

borgerens aktuelle situation, ståsted og øn-

sker i samarbejdet hen imod en højere grad 

af livsmestring og udvikling af borgerens po-

tentiale og kompetencer. Medarbejderne yder 

udviklingsorienteret og netværksskabende 

støtte og arbejder på at involvere borgeren i 

botilbuddets drift og udvikling, når det giver 

mening og er understøttende for borgerens 

recoveryproces. Borgeren og kontaktperso-

nerne samarbejder løbende dialogbaseret om 

den recovery-orienterede pædagogiske hand-

leplan med fokus på borgerens udviklingsom-

råder. 

 

De respektive pædagogiske miljøer i botilbud-

dene specialiseres – og tilpasses – løbende i 

forhold til de målgrupper, der visiteres til til-

buddet.     

 

Lov om Social Service § 108: Kommunalbestyrelsen 

skal tilbyde ophold i boformer, der er egnet til længe-

revarende ophold, til personer, som på grund af bety-

delig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsev-

ne har behov for omfattende hjælp til almindelige, 

daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behand-

ling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden 

vis. 

Lov om Social Service § 107: Kommunalbestyrelsen 

kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, 

som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk 

funktionsevne eller særlige sociale problemer har be-

hov for det. 

Lov om Almene Boliger § 105: Kommunalbestyr-

elsen drager omsorg for, at der i nødvendigt omfang 

tilvejebringes almene ældreboliger, der kan udlejes til 

ældre og personer med handicap, som har særligt 

behov for sådanne boliger. (…) der tilvejebringes med 

særligt henblik på at betjene personer med betydelig 

og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. 
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Botilbud - Østergården 

Indsatsområde - Borgerinddragelse 

Mål  Målet forventes opnået ved følgende initiativer: 

At borgerne oplever succes med op-

nåelsen af egne realistiske mål og 

dermed opnår større selvtillid og tiltro 

til egne evner. 

Inddrage borgerne i dagligdags gøremål og aktiviteter i 

større omfang end nu. Dette kræver, at vi i stigende om-

fang er vedholdende i arbejdet med at motivere og aktivere 

borgerne.  

I december 2011 vil størstedelen af borgerne opleve suc-

ces med at opnå mål, de har sat sig. 

At borgerne i højere grad bliver i stand 

til at tage ansvar for deres egne mål, 

som er formuleret i den pædagogiske 

handleplan. 

At borgeren bevarer håbet og troen 

på at kunne opnå sine mål. 

Vi skal vedholdende fastholde borgerne i egne målsætnin-

ger i handleplan.  

December 2011 vil størstedelen af borgerne i højere grad 

tage ansvar for mål, de har sat sig. 

At øge involveringen af borgerne i plan-

lægning og afholdelse af fælles ferier. 

Dette bidrager til, at borgerne i højere 

grad kommer til at opleve verden 

udenfor Østergården, hvilket kan sti-

mulere en følelse af en ligestillet tilvæ-

relse. 

Inddrage borgerne i planlægningen og afholdelse af fælles 

ferier. 

Personalet planlægger i samarbejde med borgeren mål-

sætning i handleplan. 

Medio 2011. 

At øge borgernes mulighed for at tage 

medansvar for aktiviteter i og uden for 

Østergården.  

At tydeliggøre, anerkende og bevare 

borgernes ressourcer og kompeten-

cer. 

Borgerne motiveres og inddrages til at deltage aktivt i de 

beslutninger, der tages ved husrådsmøder/borgerråd i 

planlægningen og afholdelse af aktiviteter.  

Efterår 2011. 
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Indsatsområde - Synlighed og Tydelighed 

At borgerne mere aktivt deltager i 

offentlige tilbud om aktiviteter/fritids-

aktiviteter. Herved bidrager vi til af-

stigmatisering af borgerne på Øster-

gården og er med til at afmystificere 

det at have en sindslidelse. 

Aktiv deltagelse i aktiviteter udenfor Østergården fx ZOO, 

Tivoli, biograf, koncerter, Handicapdagen, Sjællandsfestival 

og de arrangementer /aktiviteter, som laves internt i SCS, 

med støtte fra personalet. Medio 2011. 

At støtte borgerne i en ligestillet til-

gang til at deltage i livet udenfor 

Østergården og benytte de service-

ydelser og tilbud, der findes der. 

Støtte borgerne til aktivt deltagelse i diverse ture ud af 

huset. 

Støtte borgerne i deres brug af almindelige serviceydelser 

fx frisør, tandlæge, indkøb, bank, restaurantbesøg, være-

steder og andre fritidsaktiviteter/tilbud.  Ultimo 2011 

 

At synliggøre Østergården via SCS 

hjemmeside. Især ift. følgende for-

hold: 

� Den rummelighed, der kendeteg-
ner stedet. 

� Østergården som et fagligt kon-

kurrencedygtigt og attraktivt bo-

tilbud indenfor socialpsykiatrien. 

Holde hjemmesiden opdateret og interessant fx: 

� med fortællinger om de gode historier fra såvel hver-
dagen, beboerferier og øvrige begivenheder. 

� Østergården som praktiksted for såvel faglige uddan-

nelser som aktiveringstilbud. 

� Indsamling af sponsorgaver til aktiviteter for borgerne.  

Primo 2013. 
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At rekruttere og fastholde kvalificeret 

personale. 

At Østergården bliver kendt som en 

attraktiv arbejdsplads. 

Synliggørelse af de attraktive tilbud til personalet om rele-

vant uddannelse/efteruddannelse. 

Medindflydelse og medbestemmelse på opgaveløsningen i 

de selvstyrende teams. 

God samarbejdsånd og stor fleksibilitet på tværs i Øster-

gårdens teams. Medio 2011. 

Indsatsområde - Fleksibilitet i vores tilbudsvifte 

At blive en bæredygtig og omstillings-

parat virksomhed. 

At være på forkant med udviklingen 

og dermed fremtidens behov for bo-

tilbud. 

Åbenhed for udvidelse af Østergårdens målgruppe t ift. de 

behov. der viser sig påkrævet.  

Tilpasse målgruppen til efterspørgelsen.  

Primo 2011. 

 

At vi fremmer vores vidensdeling 

med såvel interne som eksterne 

samarbejdspartnere. 

Via hjemmesiden kan vi præsentere vores viden.  

Igennem SCS´s praktikkoordinator og andres undervis-

ning såvel internt som eksternt. 

Vi netværker med andre kommuner, behandlersystemet, 

private organisationer samt pårørende, i forholdet til an-

dre §108/107 tilbud indenfor socialpsykiatrien. 
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Indsatsområde - Specialisering 

At styrke borgerens selvværd og 

evne til at håndtere de udfordringer, 

deres sindslidelse giver dem. 

Oprette netværks/selvhjælpsgrupper om fx angst, stem-

mehøring og misbrug. 

Personalet skal opkvalificeres til at varetage rollen som 

den styrende part i div. grupper. Medio 2013. 

Indsatsområde - Samarbejdsdynamo 

At styrke samarbejdet med pårøren-

de, så de får en naturlig tilgang til 

borgernes hverdag. 

I samarbejde med borgeren inddrages de pårørende, så 

de pårørende får større indsigt i borgernes situation og 

bidrager til deres livskvalitet. 

Dette kan medføre en opbygning af borgerens netværk, vi 

får øget viden om borgeren, der kan bidrage til en styrkel-

se af borgerens ressourcer. Ultimo 2011  

Oprette en pårørendegruppe ved fx at inddrage de pårø-

rende i diverse arrangementer. Ultimo 2012 

At synliggøre og åbne op for den tav-

se viden. erfaringer, ressourcer og 

kompetencer hos de ansatte. 

Vidensdeling vha. oprettelse af medarbejderprofiler mhp. 

at synliggøre faglige og personlige ressourcer. Ultimo 

2011. 
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Botilbud – Århusvej 

Indsatsområde – Borgerinddragelse 

Mål  Målet forventes opnået ved følgende initiativer: 

At give netværk og omverdenen ind-

sigt, oplysning og forståelse for bor-

gerens psykiske udfordringer.  

At være synlig og tydeligere integre-

ret i lokalområdet. 

Borgerstyret psykoeducation med/for pårørende og net-

værk. 

I 2011 har der lokalt på Århusvej været afholdt flere te-

maaftener med borgere og netværk. 

I 2013 er det bredt ud til arrangementer centralt i SCS. 

I 2015 afholdes borgermøde i Musikhuset for alle borge-

re i Slagelse Kommune. 

Indsatsområde - Fleksibilitet i vores tilbudsvifte 

Idet flere kommuner hjemtager hand-

leforpligtigelsen for borgerne, øges 

behovet for smidigere arbejdsgange 

samt udvikling af faglighed og øget 

effektivitet.  

De øgede kompetencer er med til at 

gøre Århusvej til en attraktiv arbejds-
plads. 

2011: Udnyttelsen af den fulde faglige kompetence i tea-

mene og i direkte dialog mellem teams og sagsbehandle-

re. 

At etablere en udredningslejlighed. 

At stimulere og udvikle de faglige 

kompetencer i relation til de udfor-

dringer, der er i udredning. 

2011-2012: Er der etableret udredningslejlighed i Unge-

kollegiet. Desuden etableres en døgnåben telefonlinje for 

borgere i Slagelse Kommune. 

2011: Akutstuen bruges til borgere udefra, der har akut 

behov for overnatning. 
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Indsatsområde - Specialisering 

At tilbyde borgere med anden etnisk 

baggrund end dansk, døgndækket 

støtte. 

Vi har fra 2015 et multietnisk tilbud. 

Vi kender til forskellige kulturers særlige kulturelle værdier 

og tænkemåde og deres behov for støtte. 

Vi har afholdt temadage m.h.p. at blive klædt på til at mø-

de andre kulturer. 

Ansatte med anden etnisk erfaring. 

Etablere et akuttilbud om boform til 

borgere, der er under ekstern "be-

handling" for PTSD (krigsveteraner). 

§85 i bofællesskabets boliger. 

Personalets kendskab og kompetencer i forhold til PTSD 

opdateres. Dette foregår fra 2012-2015. 

Indsatsområde - Samarbejdsdynamo 

Invitere til temadage og dialogmøder 

med vores nærmeste samarbejds-

partnere: Misbrugscenter, Jobcen-

ter, behandlingspsykiatrien, CSU, 

Myndighedsafdelingen, Center for 

Livsstil, mfl.  

At befordre størst mulig sammen-

hæng i ydelserne ved at styrke sam-

arbejdspartneres viden om vores 

metoder og udfordringer i forhold til 

målgruppen. 

Kontinuerligt at udvikle "best praksis" 

sammen med dem. 

 

Inden udgangen af 2011 haft dialogmøde med 3 af vores 

samarbejdspartnere. 

Fra 2013 inviterer vi til fællestemadag for samtlige sam-

arbejdspartnere 1 gang årligt. 
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At SCS er kendt for at være gode 

samarbejdspartnere, som er ukom-

pliceret at arbejde sammen med, og 

at vejen fra idé til handling er kort. 

At fortælle med stolthed om det, vi 

laver i SCS. Om det, der giver god 

energi både hos borgere og hos per-

sonale.  

Vi har noget på hjertet i forhold til 

socialpsykiatri, som vi ønsker at dele 

med andre borgere og personale 

inden for området. 

Beboere/personale tager rundt til samarbejdspartnere 

og holder foredrag - dels i Slagelse kommune, dels i det 

ganske land.  

Fra 2013 bliver vi inviteret og har pres på kalenderen.  

Invitere andre kommuner til SCS og fortælle om: "Hvordan 

gør vi her i Slagelse" 
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Udviklingsområde - Team 99 

Team 99 i SCS er et tilbud til særligt udsatte borgere 

med sindslidelser om støtte og kontakt fra opsøgen-

de medarbejdere. Team 99 hjælper psykisk udfor-

drede borgere, der befinder sig en særlig vanskelig 

situation, hvor borgeren har behov for akut og kort-

varig støtte til at få stabiliseret sin kritiske situation 

eller til at blive hjulpet videre til den rette støtteind-

sats.  

Teamets medarbejdere afværger i dialog med bor-

geren den kritiske situation. Teamet hjælper f.eks. 

borgere, der udpræget isolerer sig, har det psykisk 

meget dårligt, er selvmordstruede, lever meget uhy-

giejnisk / sundhedsskadeligt i deres bolig og/eller 

lever på gaden. Team 99 fungerer også som vejlede-

re/guider for de henvendelser, der kommer og for-

søger enten at henvise til den rette hjælp eller påta-

ger sig opgaven med at sikre, at opgaven lander det 

rette sted. Team 99 arbejder dermed situationelt og 

helhedsorienteret og fungerer ofte som brobygger til 

andre sektorer og instanser. 

  

Lov om Social Service § 99: Kommunen 

sørger for tilbud om en støtte- og kontakt-

person til personer med sindslidelser, til 

personer med et stof- eller alkoholmisbrug 

og til personer med særlige sociale pro-

blemer, som ikke har eller ikke kan ophol-

de sig i egen bolig. 
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Indsatsområde - Borgerinddragelse 

Mål  Målet forventes opnået ved følgende initiativer: 

At arbejde for accept og anerkendel-

se fra lokalområdet af de 'skæve' 

borgere med henblik på at højne de-

res livskvalitet for dem og mindske, at 

borgeren bliver til mindre gene for 

andre. 

Der har været afholdt informations- og dialogmøder for 

beboerforeninger, erhvervsdrivende og borgere i Slagelse 

Kommune inden udgangen af 2012. 

Indsatsområde -   Synlighed og Tydelighed 

At højne kvaliteten i ydelsen og arbej-

de for, at den samlede indsats over-

for borgeren bliver mere respektfuld 

og virksom. 

At øge forståelsen hos kommunale 

samarbejdspartnere af, hvad det vil 

sige at have en sindslidelse, og hvor-

dan man møder dem.  

Tage ud og fortælle eksterne samarbejdspartnere, hvor-

dan vi tænker om opgaven, og hvordan vi handler. 

 

At øge forståelsen og accepten af 

den arbejdsopgave, som § 99 løser 

således, at det bliver tydeligt for vores 

samarbejdspartnere, hvilken opgave 

vi løser. 

At § 99 arbejdet bliver en integreret 

del af SCS's samlede indsats. 

Der er flere borgere og nye samarbejdspartnere, der 

henvender sig til os. 
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At tydeliggøre overfor vores samar-

bejdspartnere i hvilke situationer, det 

er relevant at henvise en borger til § 

99 støtte således, at de rigtige bor-

gere bliver henvist. 

Udarbejde skriftligt materiale, der kan understøtte, sam-

arbejdspartnernes beslutning om at kontakte team 99. 

 

At arbejdet med 'skæve' borgere 

bliver en mere naturlig del af det so-

ciale arbejdsfelt. 

Besøge socialfaglige uddannelsessteder og fortælle om § 

99 arbejdet og måden, vi griber arbejdet an. 

Udarbejde tilbudskatalog, hvor SCS's tilbud beskrives. 

Indsatsområde - Specialisering 

At imødekomme andre kommuners 

efterspørgsel på vores § 99 arbejde, 

både om, hvordan vi har etableret 

tilbuddet og vores tilgang til opgaven. 

. 

Den viden, vi har opbygget på § 99 området sælges til 

andre kommuner enten via kurser eller konsulenter 

At gøre tilbuddet mere synlig for bor-

gere med anden etnisk herkomst, og 

oplyse dem om de muligheder, som 

SCS kan tilbyde sindslidende.  

At målrette vores støtte til borgere 

med anden etnisk herkomst i til-

strækkelig omfang til, at deres behov 

tilgodeses.  

Opsøge og være tilstede på lokaliteter, hvor personer med 

anden etnisk herkomst holder til. For eksempel: SFO, Oa-

sen, Jobcenter, Sprogskolen mm.. 

Samarbejde med beboerenhed på Parkvej i Skælskør, som 

har kontakt til målgruppen. 
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At udvikle medarbejdernes kompe-

tencer i at yde en socialpsykiatrisk 

indsats for borgere med anden etnisk 

baggrund. 

Deltage på Videncenter for socialpsykiatris kursusrække: 

”Kultur og kontakt”. 

Være opsøgende og nysgerrige om deres kultur ved en-

hver kontakt. 

Ansæt medarbejdere med andre etniske erfaringer. 

At afdække, hvilke behov der er for 

støtte til borgere med anden etnisk 

herkomst.. 

Registrering af borgere pågår. 

Indsatsområde - Samarbejdsdynamo 

At skabe en mere konkret og sam-

menhængende indsats overfor den 

enkelte sindslidende borger.  

At øge effekten af denne indsats ved 

etablering af et mere formaliseret og 

koordineret samarbejde blandt de 

involverede parter. 

Være tovholder på samarbejdsmøder, alternativt tage 

initiativ til, at de holdes med alle berørte samarbejdspart-

nere, fx behandlings- og distriktspsykiatrien, sagsbehand-

ler, pårørende mv. 

At øge vidensdeling indenfor medar-

bejdergrupper, der arbejder med 

opsøgende indsats. 

Deltage i forskellige erfa- og netværksgrupper med sam-

arbejdspartnere, både kommunalt og tværkommunalt. 

At forbedre samarbejdet i SCS om-

kring borgere af anden etnisk her-

komst bl.a. ved at dele den viden og 

erfaringer, som team 99 har opbyg-

get i deres arbejde. 

Afholdelse af temadag om støtte af borgere med anden 

etnisk herkomst inden udgangen af 2012.  
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Udviklingsområde - Projekt LivsMestring 
Tre målgrupper: 

� Unge i alderen 18-35 år med en 

borderline diagnose 

� Mentor fra den unges eget net-

værk 

� Den unges netværk 

 

Projektets formål er at styrke indsatsen for mennesker 

med personlighedsforstyrrelser med særligt fokus på 

unge/yngre personer primært ml. 18 og 35 år, der har 

udtalte vanskeligheder med borderline eller lignende ad-

færd og reaktionsmønstre. 

Intentionen i projektet er: 

� at understøtte de indbyrdes dynamiske og inspiratori-

ske processer, hvor de unge kan vokse og udvikle sig 
ved læring om hinandens erfaringer, håndtering af 
vanskelighederne og bevidsthed om identitet 

� at skabe mulighed for at identificere, hvilken betydning 

diagnosticering har for den unges udviklingsmulighe-

der. Skaber diagnosticering f.eks. også udviklingsbarri-
erer for målgruppen? 

� at skabe mulighed for at sætte fokus på betydningen 
af at arbejde med målgruppen i et forebyggende per-

spektiv. Hvilken betydning kan det f.eks. have, at der 
sættes tidligt ind i et bekymrende forløb i denne form? 

Projektet skal også medvirke til at udvikle metoder til en 

mere sikker udredning af personer med borderline, så 

omfanget kan afdækkes. Herudover skal det kommunale 

og landsdækkende erfaringsgrundlag kortlægges og sy-

stematiseres, så der opnås en større viden om, hvad der 

virker for denne gruppe. Endelig skal der iværksættes 

forskellige individuelle og fleksible tiltag, som kan mindske 

risikoen for, at personer med borderline lever en tilværel-

se præget af ensomhed og isolation. 

Det kan bl.a. handle om en tildeling af en personlig mentor, 

som f.eks. via sms´er og andet løbende fastholder kontak-
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ten og dermed mindsker følelsen af ensomhed og isolation 

for personen med borderline. 

Gennem projektet skal der ligeledes arbejdes med bruger-

involvering til kortlægning af personlige netværksstruktu-

rer med henblik på netværksbaseret uddannelse og erfa-

ringsudveksling, så netværkets forståelse for betydningen 

af borderline øges, og det bliver nemmere for netværket 

at tage de nødvendige forholdsregler, så de bedre er i 

stand til at rumme personer med disse vanskeligheder. 

Herudover skal der gennem projektet udvikles og afprøves 

forskellige elementer af psyko-edukativ kognitiv terapi for 

at give personer med borderline mulighed for at opnå en 

øget selvindsigt og sygdomsforståelse. Der vil være fokus 

på, at den unge udvikler måder at håndtere de vanskelig-

heder, han/hun lever med i øjeblikket og herigennem ud-

vider sine handlemuligheder for bedre at indgå i sociale 

samspil. 

Indsatsområde - Borgerinddragelse - Unge i alderen 18-35 år 

Det overordnede mål er at styrke 

indsatsen overfor målgruppen. Ind-

satsen har følgende del mål: 

� Øge forståelsen for og betydnin-

gen af at have en borderline diag-
nose   

� Identifikation af diagnosens be-

tydning for udviklingsmuligheder 

� Bevidsthed om egen (den unges) 
identitet (øget selvindsigt) 

� Blive bedre i stand til at skelne sig 
selv fra andre 

� Respektere sig selv (egne valg) og 

Individuelle samtaleforløb, gruppeforløb, udpegning af og 

samarbejde med mentor fra eget netværk med en kon-

takt minimum x 1 ugentlig, inddragelse af netværket mhp.: 

� At bearbejde aktuelle følelser og udfordringer 

� At få et fællesskab med andre ligestillede 

� At understøtte den unge til kontinuerlig deltagelse i 
projektet 

� At få støtte behov skitseret i et visitationsdokument 

� 90 % af de tilknyttede unge indgår i et særligt tilrette-
lagt forløb 
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andre (andres valg) 

� Vokse og udvikle sig ved gensidig 
læring 

� Øge impulskontrollen 

� Håndtering af (vanskeligheder) i 
tilværelsen ved udvidelse af den 

unges handlemuligheder 

� Indgå stabilt i sociale sammen-

hænge 

� Bedre evnen til at indgå i sociale 
samspil med andre mennesker 

herunder en styrkelse af relatio-

nerne mellem den unge og net-

værket og på den måde undgå 
ensomhed og isolation 

Indsatsområde - Borgerinddragelse - Mentor fra den unges eget netværk 

Det overordnede mål er at styrke 

indsatsen overfor målgruppen. Ind-

satsen har følgende del mål: 

� Viden om, hvad der forventes i 

rollen som mentor og om diagno-

sen borderline m.m. 

� Tryghed i rollen som mentor - 
oplevelse af at være kvalificeret 

� At sikre kontinuerlig deltagelse 
(for den unges vedkommende) i 
projektet 

� At ensomhed og isolation mini-

meres hos den unge 

Rådgivning, vejledning og støtte til den unge. 

Fleksibel, løbende aftalt og ikke aftalt kontakt. 

Uddannelse mhp. at varetage rollen og funktionen som 

mentor. 

Løbende supervision som varetages af projektteamet. 

90 % af de tilknyttede unge tildeles en mentor. 

Indsatsområde - Borgerinddragelse - Den unges netværk 

Det overordnede mål er at styrke 

indsatsen overfor målgruppen. Ind-

Kortlægning af personlige netværksstrukturer mhp. net-
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satsen har følgende del mål: 

� Øge betydningen af og forståel-

sen for personer med en border-
line diagnose 

� At blive bedre til at rumme per-

soner med (borderline) vanskelig-
heder sådan, at netværket kom-

mer til at handle passende og re-

levant ift. den unge med en bor-
derline diagnose  

� Fastholde kontakten til den unge 

� Styrkelse af den unges og net-

værkets gensidige forståelse og 
størrelse sådan, at der opleves 
en samhørighed  

� Undgåelse af ensomhed og isola-

tion 

værksbaseret uddannelse og erfaringsudveksling. 

Afholdelse af netværksmøder. 

Undervisningsseancer/arrangementer om fælles gen-

nemgående temaer. 

80 % af de tilknyttede unge medvirker til at kortlægge 

deres netværk, som også inddrages i forløbet. 

60 % af netværkspersonerne oplever at have opnået en 

bedre forståelse for den unge med en borderline proble-

matik i forlængelse af deres deltagelse. 
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