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Udgangspunktet for Socialpsykiatriens 
arbejde er troen på, at alle mennesker 
har ressour cer, drømme og håb. Med den 
tankegang understøtter vi aktiviteter, som 
giver borgeren mulighed for at forandre sig.

Med aktiviteter forstår vi de handlinger 
og opgaver, vi løser for at understøtte 
forudsætningerne og dermed medvirke til 
bevægelsen for borgeren.

Målgruppe: 
Borgere med en sindslidelse mellem 18 år og 
folkepensionsalderen

Formålet:
Formålet med Socialpsykiatriens aktiviteter 
er at skabe bevægelse hos borgeren ved at 
understøtte:

• At den enkelte får et fundament i trygge 
rammer

•  Udvikling af færdigheder
• Livsmestring, i så høj grad det er muligt 

at tage ansvar for eget liv/selvværd og 
identitet

•  At sikre samskabelse gennem kontakt til 
netværk (pårørende, venner, børn, m.v.)

•  Samarbejde internt (Beskæftigelse, Social 
Omsorg, Læring samt Fritid- og Fælles-
skab) og eksternt mellem alle relevante 
kompetencer.

Målet:
Målet med vores aktiviteter er, at borgerne 
oplever at kunne klare sig selv (selvforsørgelse 
/selvforvaltning).

• Sikre fundamentet (bolig og økonomi)
•  Udredning og afklaring
•  Afdækning af drøm (motivation)
•  Indgå i sociale relationer
•  Indgå i beskæftigelsesrettede tilbud
•  Ordinær beskæftigelse (herunder flexjob, 

beskyttet beskæftigelse, job med løn-
tilskud)

•  Sociale væresteder
Hensigten med alle aktiviteter er, at borgeren 
deltager – også i møder med interne og 
eksterne samarbejdsparter.

Selvforsørgelse / selvforvaltning
Lidt forsimplet kan det vi gør illustreres i føl-
gende figur om selvforsørgelse/selvforvaltning:

Forløb 1

Selvforsørgelse/ 
selvforvaltning
Ordinært job

Flexjob
AKT/samvær

Selvforvaltning
Kontanthjælp
Rehabilitering
AKT/samvær

Selvforvaltning 
med støtte

Førtidspension
Beskyttet 

beskæftigelse
AKT/samvær

Princippet er, at 
borgere i relation til 
Socialpsykiatrien kan 
gennemgå 3 forløb i alt 
efter, hvor udfordrede 
de er. Måske er forløb 
1 nok til at borgeren 
igen er selvforsørgende 
/ selvforvaltende og 
kan dermed afsluttes 
(den blå pil, der peger 
nedad).

Forløb 2 Forløb 3

Bevægelse

Bevægelse

Bevægelse

Bevægelse



Metoder:
Overordnet er Socialpsykiatriens rolle at tage 
initiativer, der modvirker de indre og ydre 
eksklusionsprocesser, der påvirker mennesker 
med sindslidelse og øge muligheden for at 
den sindslidende kan opnå en tilfredsstillende 
tilværelse, gribe muligheder og deltage i fæl-
lesskabet – herunder nærme sig det rumme-
lige arbejdsmarked.

Socialpsykiatrien virker ved:
1. At tilbyde den enkelte sindslidende partner-

skab om genrejsning af mestring, håb, iden-
titet, mod og færdigheder til at finde balance 
mellem ressourcer og egne og omverdens 
forventninger.

2. At indbyde den sindslidende til deltagelse i 
støttede fællesskaber

3. At bidrage til, at omverdenens forventninger 
bliver tilpasset den sindslidendes ressourcer, 
ved at påtage sig en oversætterrolle i de 
relevante samarbejdsrum omkring og med 
borgeren.

4. Hele tiden at være nysgerrig og selv-
reflekterende og sikre ligeværd.

Der anvendes en palet af brugbare metoder 
individuelt tilpasset den sindslidende:

• Matchning mellem borger og bostøtte
•  Åben Dialog
•  Recovery
•  Systemisk, anerkendende tilgang
•  Kognitiv tilgang
•  Narrativ tilgang

Regions-
psykiatrien

Social
OmsorgLæring BORGER

Samarbejdsrummene:
 

Samarbejdsrum er de 
rum/fora/situationer, hvor 
faglighederne supplerer 
hinanden og spiller 
sammen om at skabe 
bevægelsen for borgeren. 

Et samarbejdsgrum er 
defineret ved høj tillid, 
respekt, hyppig kommu-
nikation, overlappende 
viden og ikke mindst 
fælles mål.

Social-
psykiatri



Lovgrundlag:
Lov om Social Service

§ 85: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, 
omsorg eller støtte samt optræning og hjælp 
til udvikling af færdigheder til personer, der på 
grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk 
funktionsevne, eller særlige sociale problemer 
har behov herfor.

§ 99: Kommunen sørger for tilbud om 
en støtte-kontaktperson til personer med 
sindslidelser, personer med stof- eller alkohol-
misbrug og til personer med særlige sociale 
problemer, som ikke har egen bolig eller ikke 
kan opholde sig i egen bolig.

§ 103: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 
beskyttet beskæftigelse til personer under 
folkepensionsalderen, som på grund af be-
tydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne 
eller særlige sociale problemer, ikke kan opnå 
eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår 
på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte 
tilbud efter anden lovgivning.

§ 104: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 
aktivitets- og samværstilbud til personer med 
betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktions-
evne, eller med særlige sociale problemer, til 
opretholdelse eller forbedring af personlige 
færdigheder eller af livsvilkårene.

§ 107: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde mid-
lertidigt ophold i boformer til personer, som på 
grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk 
funktionsevne eller særlige sociale problemer 
har behov for det.

§ 108: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 
ophold i boformer, der er egnet til længere-
varende ophold til personer, som på grund af 
betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk 
funktionsevne har behov for omfattende hjælp 
til almindelige, daglige funktioner eller pleje, 
omsorg eller behandling, og som ikke kan få 
dækket disse behov på anden vis.
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