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Socialpsykiatrien er et kommunalt tilbud om bostøtte, 

samvær, aktiviteter og beskæftigelse til borgere mellem 

18 år og Folkepensionsalderen, som har en sindslidelse
 
 
Som sindslidende kan du være sikker på at:

• Vi møder dig med åbenhed og dialog som ligeværdige mennesker. 
• Vi arbejder ud fra de ressourcer, du er i besiddelse af. 
• Vi ikke træffer beslutninger om dig, uden at du selv er med. 
• Alle involverede tager et ansvar for at opnå den bedste løsning.

 
 
Der er én indgang til Socialpsykiatrien i Hedensted Kommune.

Visitationsteamet har telefontid alle hverdage kl. 9 - 10 på 
telefon 7974 1320, men på hverdage kan der som regel træffes 
personale i administrationen og de 3 Væresteder hele dagen.
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Hvilke opgaver har visitatorerne?
• Giver råd og vejledning til sindslidende, pårørende og samarbejds-

partnere 
• Afklarer den sindslidendes helbredsmæssige, funktionsmæssige og 

sociale forhold 
• Træffer afgørelse om, hvilken indsats, der kan bevilges 
• Visiterer til aktiviteter, beskæftigelse, bostøtte og botilbud 
• Udarbejder § 141-handleplaner i samarbejde med den sindslidende 
• Deltager i statusmøder på eksterne institutioner. 

 

Hvem kan henvende sig?
Alle borgere imellem 18 år og Folkepensionsalderen, som har en sinds-
lidelse, pårørende og samarbejdspartnere.

 

Hvilke tilbud har vi?

Væresteder
Sindslidende er velkomne til at bruge kommunens 3 Væresteder uden 
visitation. Værestederne ligger i Hedensted, Juelsminde og Tørring. 
Adresserne finder du bagerst i brochuren.

Værestederne er et sted man kan ”være”. Det er et fristed, hvor der ikke 
foregår behandling eller registrering.

Der bliver arrangeret fællesspisning, udflugter, undervisning og ferieture til 
ind- og udland, efter ønsker og behov.

Der er mulighed for at lave forskellige kreative ting, deltage i praktiske 
opgaver, spille spil eller bare være sammen med andre ligestillede og få 
en snak over en kop kaffe.
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Det er gratis at komme i Værestederne, men man betaler selv for udgifter 
til mad, transport, udflugter, ferieture, materialer m.m.

Værestederne bygger på, at alle har indflydelse og ansvar.

Værestederne er alkohol- og stoffri.
 

Bostøtte 
Bostøtte er praktisk, social og personlig støtte, og kan eksempelvis bestå af:
 

• Støtte til at få struktur i hverdagen
• Støtte til fastholdelse eller etablering af sociale relationer (familie, 

fritid, arbejde)
• Støtte i forbindelse med kontakt til offentlige instanser 
• Samtale. 

 
Sindslidende med betydeligt nedsat psykisk funktionsevne kan få tilbudt 
bostøtte i eget hjem.
Bostøtten ydes i et tidsafgrænset forløb. Antallet af støttetimer vurderes 
efter den enkeltes behov.
Målet med bostøtte er at gøre den sindslidende i stand til at mestre sit 
eget liv.
 

Boliger
I tilknytning til Hedensted Bo- og Støttecenter er der 10 visiterede boliger 
på Kirkegade og Dalbyvej i Hedensted samt 3 boliger på Stationsvej og 4 
boliger på Vesterbrogade i Hedensted.
Socialpsykiatrien visiterer desuden til 12 boliger på Marievej i Tørring.
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Beskæftigelse
Vi tilbyder beskæftigelse til sindslidende, som aktuelt ikke kan arbejde på 
det ordinære arbejdsmarked. Vi fokuserer på den enkeltes ressourcer. 
Derfor er et arbejdstilbud altid individuelt tilrettelagt, både med hensyn til 
arbejdsopgaver og antallet af timer.

Der er forskellige muligheder for ansættelse:

• Beskyttet beskæftigelse
• Frivilligt arbejde
• Arbejdsprøvning
• Praktik.
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Der er beskæftigelse inden for følgende områder:

Butikken
Rustik er en brugskunstbutik, hvor der sælges varer fra eget keramik- og  
glasværksted samt tasker, gaveartikler, m.m. Arbejdsopgaverne består af 
ekspedition, kundepleje, rengøring, oprydning, vareopstilling, prismærkning 
m.m. Rustik har åbent mandag til fredag kl. 12-17.
Værkstedsansvarlig: Merete Klausen.

Pottemagerværkstedet
Der fremstilles hånddrejet brugskunst i keramik. Varerne laves på bestilling 
og sælges i Rustik og andre butikker. Arbejdsopgaverne er primært at mon-
tere, dekorere og glasere keramik samt at tømme og fylde ovn.
Værkstedsansvarlig: Merete Klausen.

Glasværkstedet
Der fremstilles brugskunst i glas. Varerne laves på bestilling og sælges i 
Rustik. Arbejdsopgaverne er at skære, montere, dekorere og brænde glas.
Værkstedsansvarlig: Astrid Daverkosen.

Arbejdsholdet
Der udføres diverse opgaver inden for renovering, have- og skovarbejde. 
Arbejdet udføres både i eget regi og som bestillingsopgaver for private.
Værkstedsansvarlig: Klaus Høeg.

Butiksværkstedet
Butiksværkstedet er et tilbud om beskæftigelse og træning i sociale fær-
digheder. Det foregår to gange ugentligt på Nørrebrogade 6 i tilknytning til 
Rustik Butik. Der arbejdes med fremstilling af varer til butikken. Arbejdsop-
gaverne består af forskelligt håndarbejde og andre kreative projekter. 
Værkstedsansvarlig: Ditte Møballe.

Al henvendelse vedrørende beskæftigelse: Ditte Møballe – 2058 5397
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Øvrige tilbud

Aftentelefonen
Tlf: 3046 8666 
Mail: aftentelefonen@hedensted.dk 
SMS-kontakt kl. 16.30 - 22.30 på tlf. 3046 8666
Et tilbud til borgere, der er tilknyttet Socialpsykiatrien, Rusmiddelcentret  
eller i behandling ved egen læge eller Regionspsykiatrien for en psykiatrisk 
problemstilling.
Åbent alle ugens dage i tidsrummet kl. 16.30-06.30.
Vi kan tilbyde: 

• Samtale over telefon – i eget hjem – i tilbuddets lokaler.
• Overnatningsmulighed på et af værestederne i kommunen. 

Frokosttilbud i Værestedet Hedensted
Frokosttilbud mandag, onsdag og fredag kl. 11.30 – 13.00

Børnegruppe
Er en samtalegruppe for børn og unge 8 - 17 år, om det at have en psykisk 
syg forælder.
For mere information kontakt en af de 2 gruppeledere: 
Eva Rindom Jensen tlf. 4032 4485, Anne Marie Schurmann tlf. 7975 5364.

Samarbejdsrelationer
Socialpsykiatrien er en del af kerneområdet Beskæftigelse, og arbejder tæt 
sammen med ”de øvrige Kerneområder.”

Telefon- og adresseliste
Socialpsykiatriens administration: tlf. 7974 1320
Dalbyvej 17E, 8722 Hedensted.
Leder: Anne Marie Borggaard: tlf. 2924 5010 / 7974 1319
Visitationsteam træffes alle hverdage kl. 9-10
Gitte Vemmelund tlf. 7974 1323
Birgitte Frey  tlf. 7974 1324
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Værestederne Telefon Åbningstider

J.P. Nielsensvej 
23C
Tørring

4032 4466 Mandag
Tirsdag
Torsdag
Fredag
En søndag i mdr.

kl. 10 - 14
kl. 15 - 19
kl. 12 - 16
kl. 09 - 13
kl. 10 - 14

Kirkegade 7A,
Hedensted

7589 0880 Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag
Søndag

Frokosttilbud:
Man, ons og fredag

kl. 09 - 15
kl. 15 - 20
kl. 09 - 15
kl. 15 - 20
kl. 09 - 14
Lukket
kl. 14 - 20

kl. 11.30 - 13

Strandhusevej 7A,
Juelsminde

2475 8843 Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag

kl. 16 - 20
kl. 12 - 16
kl. 12 - 16
kl. 12 - 16
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Lovgrundlag
§ 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 funktions-
evne, eller særlige sociale problemer har behov herfor.

§ 99.  Kommunen sørger for tilbud om en støtte- og kontaktperson til 
personer med sindslidelser, personer med et 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 65 år, som på grund af betydelig nedsat fysisk el-
ler psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, ikke kan 
opnå, eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejds-
markedet, 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 midlertidigt 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 længerevarende 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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