SERVICEDEKLARATION
Socialpsykiatrisk botilbud SEL § 107
Hedebo

Kontakt
Adresse: Vestmanna Allé 8, 9700 Brønderslev
Telefon: 9945 5020
Afdelingsleder: Kathe Korreborg Riis
E-mail: KRII@99454545.dk
Telefon: 9945 5924/2311 8464

Lovgrundlag
Hedebo er et socialpsykiatrisk botilbud for borgere med betydelig og væsentlig psykisk
funktionsnedsættelse, med svære psykiatriske problemstillinger.
Tilbuddet bevilliges som et midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service § 107.

Formål
Formålet med tilbuddet er at give den enkelte borger en boligmæssig ramme:
•

•

hvor den enkelte, med hjælp og støtte fra personale, kan udvikle eller genetablere sine
psykiske, fysiske og sociale funktioner med henblik på at mestre mest muligt i eget liv.
Herunder at arbejde på at genskabe eller udvikle borgerens mulighed for at flytte i
selvstændig bolig.
hvor den enkeltes funktionsniveau, ressourcer og behov i forhold til fremtidige støtteog boligbehov kan afklares samt evt. afklaring af erhvervs- og/eller
uddannelsesmuligheder.

Målgruppe
Målgruppen er borgere i alderen 18 år og op med betydelig og væsentlig psykisk
funktionsnedsættelse, med svære psykiatriske problemstillinger som f.eks. skizofreni,
bipolare lidelser, personlighedsforstyrrelser, dobbeltdiagnoser mm.
Der kan være tale om borgere med komplekse problemstillinger med f.eks. selvskadende
og udadreagerende adfærd, som har alvorlige problemer med at mestre tilværelsen, både
personligt og socialt.
Målgruppen er borgere med et meget omfattende støttebehov døgnet rundt.

Borgersyn
På Handicap- og Psykiatriområdet i Brønderslev Kommune arbejder vi ud fra et
helhedsorienteret menneskesyn, hvor vi ser borgerne som kompetente og ligeværdige
medborgere, der er eksperter i eget liv. Vi løser opgaverne i samspil med borgerne, hvor vi
sammen undersøger nye muligheder og løsninger. I samspillet er vores fokus på
mennesket og ikke på diagnosen eller handicappet.
Vi arbejder ud fra en understøttende tilgang, hvor vi støtter borger i at være aktør og tage
ansvar for eget liv. I dialog med borgeren, tager vi udgangspunkt i den enkeltes
livssituation, kulturelle baggrund, ønsker og behov, hvorfra vi med udgangspunkt i vores
fælles ansvar, skaber en meningsfuld hverdag for den enkelte.
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Vores arbejde tager udgangspunkt i den overordnede strategi ”I samspil med borgeren”,
hvor vi har fokus på at ”gøre med” borgeren, fremfor at ”gøre for” borgeren. I denne
sammenhæng arbejder vi ud fra værdierne; nysgerrig, modig og fællesskabende.

Kerneopgaven
I socialpsykiatrien arbejder vi ud fra den fælles kerneopgave:
”Vi støtter borgeren i at vedligeholde, udvikle og mestre eget liv med udgangspunkt i den
enkeltes drømme og med fokus på ligeværdighed og samarbejde.”

Tilbuddets ydelser
På Hedebo tilbydes 2 takstniveauer indenfor §107 hvorefter støtten leveres.
Afhængigt af den visiterende myndigheds indsatsmål, kan der i botilbuddet f.eks. leveres
støtte til:

Praktiske opgaver i hjemmet
Støtte og guidning til varetagelse af praktiske opgaver i hjemmet, fx i form af hjælp til
strukturering af hverdagens opgaver.

Samfundsliv
Støtte til kontakt til samarbejdspartnere vedrørende uddannelse/beskæftigelse, støtte til
administration og budgetlægning af økonomi, evt. i samarbejde med værge.

Socialt liv
Støtte til videreudvikling eller vedligeholdelse af evnen til at indgå i relationer, herunder
støtte til at indgå i oplevelser/aktiviteter, der støtter borgerens selvstændighed og mulighed
for at indgå i sociale relationer

Sundhed
Der kan gives støtte til gennemførsel af besøg ved læge, psykiater, tandlæge,
rusmiddelbehandling og lignende behandling samt råd og vejledning om seksualitet og
prævention, kost, motion og sund livsstil.

Kommunikation
Støtte til håndtering af post, fx læse og forstå skrivelser. Støtte til videreudvikling eller
vedligeholdelse af kommunikative evner, herunder fx at opsøge hjælp til konfliktløsning.

Mobilitet
Støtte til øget mobilitet samt vedligeholdelse af mobilitetsniveau eller fx at blive bedre til at
anvende offentlige transportmidler.

Egenomsorg
Støtte til varetagelse af personlig hygiejne, toiletbesøg, påklædning, spisevaner mv.
Der tilbydes aktiviteter i grupper og individuelle forløb.
Der er døgndækning i tilbuddet.
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Borgerindflydelse
I samarbejdet med borgeren tager vi udgangspunkt i vores borgersyn, hvor borgerne ses
som kompetente og ligeværdige medborgere, der er eksperter i eget liv. Deres erfaringer
bringes i spil i fællesskabet, og derigennem udvikles den enkelte.
I vores samarbejde med borgerne har vi fokus på at give den enkelte en oplevelse af at
have indflydelse på eget liv og at den enkelte har mulighed for at forbedre og ændre på
praktiske, fysiske, sociale og personlige forhold i tilværelsen.
Når der træffes beslutninger ift. indsatsplanen, er den enkelte borger medbestemmende i
forhold til hvordan der arbejdes med målene. Borgerens motivation er styrende for,
hvordan der arbejdes med målene i indsatsplanen i dagligdagen.
Der er et lokalråd på Hedebo der består af enkelte beboere, der er udpeget af deres
medbeboere.
Disse beboere har tilbud om at deltage i brugerrådsmøder i socialpsykiatrien.

Medarbejdersammensætning
I tilbuddet er der en bred tværfaglig sammensætning af personale med en social- og
sundhedsfaglig baggrund, som f.eks. pædagoger, ergoterapeuter, socialrådgivere og
social- og sundhedsassistenter.
Desuden er der i perioder Social- og sundhedsassistentelever, samt
sygeplejerskestuderende tilknyttet tilbuddet.

Faglige tilgange og metoder
På Hedebo løser vi opgaverne i samspil med borgerne, hvor vi har vi fokus på at støtte
den enkelte i at udvikle sin evne til at mestre samt være aktør i eget liv, ligesom vi arbejder
på at øge den enkelte borgers evne til at blive mere selvhjulpen og selvstændig.
Som udgangspunkt for arbejdet med borgerne har vi fokus på at sikre en tryg relation
mellem medarbejder og borger. Relationen ser vi som afgørende for de lærings- og
dannelsesprocesser, der er målet for den enkelte borger i opgangsfællesskabet.
Arbejdet tager udgangspunkt i en rehabiliterende og recovery-orienteret tilgang, hvor der
trænes i ADL (almindelig daglig levevis).
I den socialpædagogiske støtte arbejder vi med:
•
•
•

Social færdighedstræning gennem aktiviteter i den enkeltes egen bolig og i
fælleslejligheden i samspil med de øvrige borgere
Kognitive metoder, hvor vi i samspil mellem medarbejder og borger undersøger tanker,
følelser og handlinger og sammen arbejder på at skabe nye mestringsstrategier
NADA, der anvendes som komplementær metode til at øge udbyttet af den samlede
indsats

Støtten til den enkelte borger ydes på baggrund af det støtteniveau, borgeren er visiteret
til.

Det brede sundhedsbegreb
På Handicap- og Psykiatriområdet arbejder vi med det brede sundhedsbegreb, hvor vi
tager udgangspunkt i den enkelte borger ud fra de 4 fokusområder: kost, socialt, fysisk og
psykisk for på denne måde at forbedre borgerens livskvalitet.
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Fysiske rammer og tilgængelighed
Hedebo er opført i 1976 som en bygning i et plan, centralt beliggende i skole og
institutionsområde.
Der er 36 lejligheder og en akutstue, hver på 22 m2.
En lejlighed indeholder stue, badeværelse med bruser og entré med skabe og tekøkken.
Der er mulighed for fællesantenne og internetforbindelse.
I hver gruppe er der køkken/alrum med TV, og der er fælles opholdsstue, vaskefaciliteter
og motionsrum.
Der er gode tog og busforbindelser.

Økonomi
Opholdet betales af hjemkommunen.
Der vil dog være en egenbetaling på el, vand og varme. Denne egenbetaling udregnes af
visiterende myndighed, ud fra borgers økonomiske grundlag.
Alle udgifter til leveomkostninger og aktiviteter afholdes af borgeren.
Der er mulighed for at deltage i madordning.

Visitering
Visitering af borgere over 30 år sker gennem Visitationen ved henvendelse
til:
Det Specialiserede Område
Rådhusgade 5
9330 Dronninglund
Telefon: 9945 4421
Telefontid:
Mandag - torsdag
8.00-9.00 og 10.00-14.00
Fredag:
8.00-9.00 og 10.00-13.30
Der gives altid et skriftlig svar/afgørelse på ansøgningen. Ved bevilling udarbejder
Myndighed en overordnet handleplan efter SEL § 141 i forhold til den samlede hjælp, der
ydes i henhold til Serviceloven.
Denne bestilling er omdrejningspunktet for samarbejdet mellem borger, myndighed og
Hedebo.
I samspil med borgeren udarbejder vi delmål og handlinger, samt udarbejder
opfølgningsskema på indsatsmålene ca. 1 gang årligt.
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Visitering af borgere under 30 år sker gennem UngeCentret sker ved
henvendelse til:
UngeCenter Brønderslev
Maltvej 15
9700 Brønderslev
Tlf.: 9945 4705
Åbningstider:
Mandag-onsdag kl. 8.30 - 14.30
Torsdag kl. 8.30 - 16.30
Fredag kl. 8.30 - 13.00
Telefontider:
Mandag-onsdag kl. 8.00 - 15.00
Torsdag kl. 8.00 - 17.00
Fredag kl. 8.00 - 14.00

Hvordan søger du om tilbuddet?
Du henvises af din hjemkommune, som træffer afgørelse ud fra en behovsvurdering.

Hvis du vil vide mere
Vi henviser til:
•
•

Tilbudsportalen – tilbudsportalen.dk – hvor du også kan finde tilsynsrapporter.
Stedets beskrivelse på kommunens hjemmeside – bronderslev.dk

Du er altid velkommen til at kontakte tilbuddets leder pr. mail eller telefonisk. Se øverst.
Opdateret 28. oktober 2021
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