
Viborg Kommunes omstilling fra 
døgndækkede tilbud til egen bolig 
med støtte og akuttjeneste 



Disposition 

• Viborg Kommunes strategiplan på området 

• Projektet 

• Eksempel på brugerperspektiv 

• Succeser 

• Udfordringer 

• Hvad ville vi have gjort anderledes? 

• Fremadrettet perspektiv 

 



Strategiplanen 

• Resultatet af en proces fra oktober 2009 til januar 2010 

• Inddragelse af borgere, medarbejdere, interesseorganisationer  

• Det politiske system som deltagere og beslutningstagere 
 

• Overordnet ramme for retning og indsats på psykiatriområdet og 
konkrete anbefalinger til udviklingstiltag på området 
 

• En konkretisering af ønsker og behov set i forhold til den 
økonomiske ramme på området 
 

• Endelig godkendt i Socialudvalget i april 2010 
 

• Skabte større fælles forståelse og enighed omkring indsatsen 

 

 



Strategiplanen 

• Fremtidige indsatser skal bygge på følgende værdier: 

• at sikre størst mulig grad af inklusion og medborgerskab 

• altid at sætte ind med det mindst indgribende tilbud tilpasset 

borgerens behov 

• at indsatsen er fleksibel og individuelt tilpasset 

• at indsatsen ydes i borgerens eget hjem, på kontaktsteder samt 

uddannelses- og beskæftigelsestilbud i lokalsamfundet 

• at skabe rammer, der styrker den enkelte borgers 

recoveryproces 

• at indsatsen skal give størst mulig effekt 

 

 



Projektet (som en del af strategiplanen) 

• Reduktion af døgndækkede pladser 

• Fra 114 til 66 
 

• Nyoprettelse af 16 pladser med speciale i ældre sindslidende. 
Tilbuddet drives af Sundhed og Omsorg 

 

• Oprettelse af døgndækket akuttjeneste med gæstelejlighed i tæt 
samarbejde med Psykiatri Basis (bostøtten) bl.a. som erstatning for 
Region Midtjyllands Døgntjeneste  

 

• Mulighed for visiterede natydelser i eget hjem 

• Forventes at være et overgangsfænomen 
 

• Oprettelse af åbne uvisiterede kontaktsteder i lokalsamfundene 

 

 



Projektet 

• Ændret ressourcetildelingsmodel i samspil med ændret indsats 

• Fra faste enhedstakster i tilbud til graduerede takster 

• Tvinger til skarpere faglighed og styring af indsats 

• Giver tydeligere billede af forventet indsats 

• Tydeliggør borgerens eventuelle ændrede behov 

 

• Revisitationer af alle borgere i døgndækkede tilbud 

• Konkrete tilbud til de borgere, der vurderedes egnede til egen bolig 

• Fokus på faglig udvikling i medarbejdergruppen i forhold til 

teamorganisering, recoveryorientering og målrettethed i indsatsen 



Eksempel på et brugerperspektiv 

• Tanker før flytning 

• Bange for at flytte 

• Havde det godt på døgndækket tilbud 

• Ville samtidig gerne videre 

 

• Oplevelsen 

• Blev spurgt om ønsker og behov 

• Mange samtaler med medarbejdere 

• Økonomisk støtte til flytning 

• Mulighed for overnatning i gæstelejlighed 

 

 

 



Eksempel på et brugerperspektiv 

• Nuværende situation 

• Tilfreds med egen bolig 

• Fortsat støtte og vejledning fra kendte medarbejdere 

• Større fokus på undervisning/arbejde/fritidsinteresser 

• Socialt netværk 

• Åbne uvisiterede kontaktsteder med mulighed for 

måltider, aktiviteter og samvær 

• Gæstelejlighed ved behov 

 

• Afgørende 

• Trygheden ved foranstaltningerne 

 

 

 



Succeser ved projektet 

• Positive erfaringer for borgerne 
 

• Projektet gennemtænkt 

• Tid til planlægning og inddragelse af videnspersoner på 
området 

 

• Individuelle flytteaftaler 

• Visitationen: Den enkeltes betingelser for samtykke til udflytning 

• Eks.: Flytning, penge til ny indretning, tilbud om akuthjælp 
 

• Inddragelse af borgere og medarbejdere 

• Gøre projektet tydeligt – åben dialog - positiv stemning 

• Arbejdsgruppe – recoverykonference – Viborg netværk - 
kompetenceudvikling 

• Klart formål og klare aftaler 

 

 



Succeser ved projektet 

• Gæstelejligheden 

• Mulighed for overnatning ved behov 

• Skaber tryghed 

 

• Akuttjenesten 

• Døgnåben telefon 

• Samtaler og eventuelle hjemmebesøg 

• Altid mulighed for kontakt – skaber tryghed 

• Udnyttelse af medarbejderressourcer 

 

• Økonomisk fordelagtig ift. plads på døgndækket botilbud 



Potentielle udfordringer 

• At borgeren efter udflytning fastholdes i støtten 

• Skarp handleplan og delhandleplan (bestilling – leverance) 

• Løbende dialog og justering af behov  
 

 

• At personalet ikke er med på idéen 

• Italesætte projektet fra start 

• Etablere et positivt syn på projektet 

• Projektet kan lykkes og har et vigtigt formål 
 

 

• Udfordring i forhold til den økonomiske situation  

• markante besparelser på området samtidigt med denne proces 
 

 

• At man ”glemmer” de svageste sindslidende 

• En del borgere kan ikke bo i egen lejlighed 

• Vigtig med døgntilbud til dem med behov 



Hvad ville vi have gjort anderledes? 

• Akuttjenesten var oprindeligt delt i to 

• Dagtimerne varetaget af medarbejdere på Psykiatri Basis 
(bostøtten) 

• Nattetimerne varetaget af nattevagten på de døgndækkede 
tilbud 

• Ressourcekrævende 

• Medarbejdere fra bostøtten på arbejde udelukkende for at 
agere akuttjeneste 

 

• Anbefaling 

• Akuttjenesten som en del af de døgndækkede tilbud 



Perspektiver 

• Recoveryproces  

• ”Smertegrænsen er flytbar” – borgeren som mere selvhjulpen 

• Forventningsangsten skal bearbejdes 

• Fortsat afgørende med kompetenceudviklingsforløb for borgere 
(og medarbejdere) 

 

• Næste trin 

• Recovery bredere endnu 

• Endnu mere fokus på samarbejdet med beskæftigelsesområdet 

 

• Hold fortsat fokus på recovery på alle niveauer fra politikere til 
frontpersonale 

 

 


