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Forord: 
Alle indsatser og ydelser i Socialpsykiatrien tager afsæt i kerneopgaven for centeret: 

Socialpsykiatriens opgave er, i samarbejde med borgeren,  

at styrke og udvikle borgerens kompetencer til at mestre eget liv. 

 

Indsats- og ydelseskataloget er lavet med det formål, at borgere, samarbejdspartnere og andre 

interesserede kan få en viden om og en indsigt i de mestringsforløb der kan være en del af borgerens 

forløb, mens de er indvisiteret i Socialpsykiatrien. Derudover har vi en del åbne og uvisiterede tilbud for 

borgere i Vejen kommune med en psykisk sårbarhed. I nedenstående skema er det udfoldet hvilke tilbud, 

der er til hvilke målgrupper lovgivningsmæssigt.  

Udover nedenstående beskrivelser omkring forløbene vil borgerne også have individuelle tiltag med afsæt i 

deres visiteringer. 

Overordnet kan indsatserne og ydelserne skematisk stilles således op: 

Oversigt over tilbud og indsatser til psykisk sårbare/sindslidende ved 

Socialpsykiatrisk Center 

 

Indsatser under 
§ 82 i SEL 

Indsatser under § 85 i SEL 
(nogle af forløbene går på tværs af 
paragraffer således at borgere fra 
Platform (§ 103 i SEL i § 32 i LAB), § 
105/85 og § 107 også deltager i 
forløbene – dette med henblik på at 
skabe og udnytte synergien mellem 
borgerne på tværs) 

Åbne tilbud 
KUN til 
visiterede 
borgere –  
Dermed menes at 
tilbuddet kun er til 
dem der har en 
visitering men er for 
alle visiteringer. 
Årsag: Indsatsen er af 
en sådan karakter, at 
personalet har brug 
for at kende 
borgeren. Indsatsen 
er ikke knyttet an til 
borgerens visitering 
og der arbejdes ikke 
med resultatbaseret 
dokumentation i disse 
tilbud 

Åbne tilbud til 
BÅDE visiterede 
og uvisiterede 
borgere –  
Dermed menes at 
gruppen er blandet 
mellem både visiterede 
og uvisiterede borgere. 
Indsatsen er ikke knyttet 
an til borgerens 
visitering og der arbejdes 
ikke med resultatbaseret 
dokumentation i disse 
tilbud. 

 

Straks- forløb for alle Mestringsforløbet er knyttet an til Dette er både Dette er både 
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borgere med en 
psykisk sårbarhed i 
aldersgruppen 17 –  
Forløbene er 
individuelle 

borgerens visitering individuelle og 
gruppebaserede 
tilbud – nogle af 
dem tilrettelagt 
sammen med 
samarbejdspartner
e fra andre 
områder: 

individuelle og 
gruppebaserede tilbud 
– nogle af dem 
tilrettelagt sammen 
med 
samarbejdspartnere 
fra andre områder: 

Derudover tilbydes 
borgerne er gruppe-
baseret 8- ugers 
forløb rettet mod den 
sociale 
færdighedstræning 
for borgere i Straks-
forløb med henblik 
på, at borgerne efter 
endt forløb har skabt 
et netværk og har 
udviklet sociale koder 
således de kan bryde 
deres isolation og 
ensomhed og skabe 
en varig forandring – 
Forløbet hedder 
FOKUS, hvilket står 
for Forandring, 
Oplysning, 
KompetenceUdvikling
, Socialt 

Mestringsforløb i grupper med 
følgende 
overskrifter/fokusområder: 

- FOKUS 
- Hverdagens økonomi 
- Stemmehørergruppen 
- Hverdagens struktur 
- Madholdet 
- Mindfullness 
- Lær at tackle din angst 
 

- Sundhedsfaglige 
samtaler 
(Individuelt) 
- Kunsten at skabe 
sig selv 
(Gruppebaseret) 

Individuelle tilbud: 
- Kropsbevidsthed 
- Kontakten  
- NADA 
Gruppebaserede 
tilbud: 
- Læsegrupper 

(sammen med 
biblioteket) 

- Åbent 
motionsrum 

- Ud i naturen 
- Fristedet 
- Værestederne i 

hhv. Skolegade i 
Brørup og i 
Holsted, Rødding 
og Vejen. 

- Forældregruppen 
(sammen med 
familieafd.) 

- Børnegruppen 
(sammen med 
familieafd.) 

- Cirkeltræning 
(sammen med 
Vejen 
idrætscenter og 
en 
sundhedsambassa
dør) 

- Kunsten at skabe 
sig selv 

 

Kataloget er inddelt i en beskrivelse af de indsatser og ydelser der er i mestringsforløbene for visiterede 

borgere og herefter en beskrivelse af de indsatser og ydelser der er i de åbne og uvisiterede tilbud alle 

borgere med en psykisk sårbarhed i Vejen kommune. Strukturen følger ovenstående skema.  
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Beskrivelse af mestringsforløb for borgere i STRAKS-forløb og visiterede 

borgere i Socialpsykiatrisk Center: 
Som borger i Socialpsykiatrisk Center kan forløbet være henholdsvis individuelt tilrettelagt, gruppebaseret 

eller som et kombinationsforløb mellem henholdsvis individuelle og gruppebaserede indsatser. Det 

afhænger af hvad der er målsætningen med borgerens forløb i Socialpsykiatrien, og af hvad vi sammen med 

borgeren vurderer vil støtte bedst muligt i forhold til at komme til at mestre eget liv igen uden støtte. I 

STRAKS er forløbene primært tilrettelagt som intensive og individuelle forløb, der tager afsæt i den enkelte 

borgers forandringsønske. 

Da en signifikant andel af borgergruppen tilknyttet socialpsykiatrien oplever at have udfordringer med 

isolation og ensomhed samt svært ved at begå sig i sociale sammenhænge, tilbydes borgerne – for dem 

hvor det er relevant – et kompetenceforløb med fokus på den sociale træning – forløbet hedder FOKUS, der 

står for Forandring, Oplysning,  KompetenceUdvikling, Socialt. 

 

FOKUS 

Formål 

 At tilbyde et målrettet, recovery- og empowermentorienteret gruppeforløb, der tager 
udgangspunkt i kerneopgaven og strategierne for Socialpsykiatrisk Center i Vejen Kommune 

 

Mål 

 At den enkelte deltager opnår færdigheder til at kunne begå sig socialt, samt opnå indsigt og evner 

til at kunne aflæse sociale spilleregler. Herunder opnå færdigheder til at kunne deltage i sociale 

interventioner.  

  At styrke den enkelte deltagers kognitive evner og sociale handlemuligheder.  

 At deltageren udvikler samfunds/social forståelse, og herunder tilegner sig viden om sociale 

spilleregler.  

 At deltagerne opnår forståelse om egne motiver, ønsker, behov og mål, og samtidig tilegner sig 

færdigheder til at kunne aflæse og forstå andres motiver, ønsker, behov og mål. 

 

Målgruppe 

 Målgruppen er Straks Teamets borgere, det vil sige uvisiterede borgere som frivilligt indgår i et 

forløb i Straks Teamet, § 85-borgere og borgere fra Platform. 

  

Forudsætninger for deltagelse 

 At borgeren er motiveret for at skabe udvikling i eget liv, i forhold til sociale færdigheder. 

 At borgeren er interesseret i, at dele egne udfordringer med gruppen, herunder dele ud af egne 

erfaringer; ”hvad virker, og hvad virker ikke” 
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 At borgeren er indstillet på, at arbejde med emnet uden for gruppen i form af hjemmeopgaver, og 

bruge de redskaber der gives i forløbet. 

 Borgeren skal være indforstået med fortrolighed i gruppen, samt respektere reglerne om 

tavshedspligt. 

 Forløbet skal være en del af udmøntningen af borgerens indsatsmål/bestilling i Socialpsykiatrisk 

Center 

 

Forløbet vil indeholde følgende elementer 

3 moduler fordelt på 8 ugers forløb, med en gennemgående samfunds/social forståelse. 

 

Modul 1; Samtalemodul: 

·         Samtalesalon 

En samtalesalon er et samlingspunkt for folk, der gerne vil snakke med hinanden på en ny måde. Mest 

af alt minder det om at tilbringe en hyggelig aften på en cafe. Forskellen er bare, at til samtalesaloner 

kan man sagtens møde op alene, for salonværterne sørger for, at du kommer i snak med de andre 

spændende mennesker uden at skulle bruge tid på at spørge om personlige aspekter ved et andet 

menneske. 

Dvs. at der er forberedt emner til samtale. Dette er med til at give øvelsen i at indlede, vedligeholde og 

afslutte en samtale. Samtalesalon metoden kan benyttes både i gruppesammenhæng, men også ved 

Walk and talk. Men der er altid fastlagt et emne til samtalen. 

Samtale emner kunne være fx. 

·         Sprogbrug, subkultur. 

·         Kropssprog (aflæse samt opmærksomhed på egen fremtoning) 

·         Brætspil/livstilsguiden 

 Der arbejdes med hjemmeopgaver mellem undervisningsgangene, fx at aflæse kropssprog 

 

 

Modul 2: Psykoedukation: 

- Gennem symptom-mestring fokuseres på, at styrke deltagernes handlekompetencer ud fra både 

teoretiske oplæg og praktiske øvelser. Ved at hjælpe deltagerne med at mestre de personlige og 

sociale konsekvenser af sårbarhed og stress. Jvf. stress og sårbarhedsmodellen 

- Angst  

Oplæg om angst 

- Hjemmeopgave, fx ”hvilke strategier virker for den enkelte” 

Modul 3; Konflikthåndtering 

· Forståelse af konflikter i sociale sammenhænge.  Bearbejde budskaber i konflikter og dilemmaer, 

herved at se konsekvenser af egen adfærd, forstå egne motiver og udvikle nye metoder til at 

kontrollere egen adfærd i sociale sammenhænge. 

Dette for at give en større indsigt i forebyggende adfærd ved konflikter, men også at give borgeren 

værktøjer til at håndtering af konflikter. Både ved at se sin egen rolle og kunne se den anden parts rolle 

i konflikten. 

Organisering af forløbet 
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 Kontakt Socialpsykiatrisk Center for nærmere information om forløbet på mail: 

Socialpsykiatriskcen@vejen.dk  

Hverdagens økonomi 
Formål 

 At til byde et målrettet recoevry- og empowermentorienteret forløb der tager udgangspunkt i 

kerneopgaven og strategierne for Socialpsykiatrisk Center 

 At højne den enkelte deltagers kendskab til hverdagens økonomi, samt overblik 

 At forebygge økonomisk deroute 

 Mål 

 At borgeren mestrer den daglige økonomi, således at unødige økonomiske vanskeligheder påvirker 

borgerens livskvalitet i negativ retning 

 At borgeren mestrer redskaberne til at kunne styre økonomien både på kort og lang sigt 

 At borgeren kan reflektere over egne ressourcer i for hold til økonomi 

 

Målgruppe 

 Tilbuddet er målrettet borgere, der er visiteret til §85 og borgere i Platform der har brug for 

overblik og redskaber til at håndtere hverdagens økonomi 

 

Forudsætninger for deltagelse 

 At borgeren er motiveret for at ville arbejde med, at skabe udvikling i eget liv 

 At borgeren er indstillet på, at arbejde med emnet uden for gruppen i form af hjemmeopgaver, og 

bruge de redskaber der gives i forløbet. 

 Borgeren skal være indforstået med fortrolighed i gruppen, samt respektere reglerne om 

tavshedspligt. 

 Forløbet skal være en del af udmøntningen af borgerens indsatsmål/bestilling i Socialpsykiatrisk 

Center 

 

Forløbet vil indeholde følgende elementer: 

 Synliggørelse af indtægter og udgifter for den enkelte 

 Mestre at lægge et budget, og at følge det 

 Quik-lån  (Nice og need, konsekvenser, impulskøb osv.) 

 Økonomisk forståelse ( hvilken betydning har de for mig?) 

 Forholde sig til rudekuverterne/Girokort/PBS/ E-boks. (Strategier for den enkelte) 

 Alm. forbrug/tilbud/opsparing 

 

mailto:Socialpsykiatriskcen@vejen.dk
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Organisering af forløbet 

 Kontakt Socialpsykiatrisk Center for nærmere information om datoer og tider på mail: 

Socialpsykiatriskcen@vejen.dk 

 Kurset afholdes i Socialpsykiatrisk Center lokaler på Skolegade 7, 6650 Brørup 

 Hvert kursus har et forløb med 8 gange undervisning 

 Motiverende samtale vil blive afholdt inden kursus-start 

 Kurset vil være modulopbygget, således at der bliver tid til fordybelse i de enkelte emner  

 Skulle der være enkelte borgere, som har behov for yderligere støtte i forhold til enkelte dele af 
kurset, vil dette blive behandlet løbende 

 Borgeren der tilknyttes økonomiforløbet vil have udarbejdet et delmålet på indsatsmålet sammen 
med vejleder. Herefter overgår dokumentationen til personalet i økonomigruppen, der vil varetage 
resultatdokumentationen sammen med borgeren 
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Stemmehørergruppen: 
Formål 

 At tilbyde et målrettet, recovery- og empowermentorienteret gruppeforløb, der tager 
udgangspunkt i kerneopgaven og strategierne for Socialpsykiatrisk Center, i Vejen Kommune 

 At højne den enkelte deltagers psykiske og sociale funktionsniveau 

 At deltagelse i grupperne kan medvirke til, at mindske behovet for akuthjælp fra det psykiatriske 
behandlingssystem 

 

Mål 

 At den enkelte deltager, gennem gruppeforløbet, opnår nye mestringsstrategier, der fremmer 
empowermentprocessen 

 At øge den enkelte stemmehørers mulighed for, at blive mere selvhjulpen i arbejdet med, at opnå 
større kontrol over stemmerne 

 At den enkelte stemmehører kan få øje på egne ressourcer, føle sig mødt og respekteret samt 
etablere et større netværk 

 

Målgruppe 

 Tilbuddet er målrettet borgere, der er visiteret til §85, 107 og borgere i Platform der hører 
stemmer og/eller har synshallucinationer 

 

Forudsætninger for deltagelse 

 At borgeren er motiveret for at arbejde med, at skabe en udvikling i eget liv 

 At borgeren er interesseret i at arbejde med det, der er svært samt at dele det med de øvrige 
deltagere i gruppen 

 At borgeren er indstillet på, at skulle arbejde videre med håndteringen af stemmer, i tidsrummet 
frem til næste mødedato 

 Borgeren skal være indforstået med fortrolighed i gruppen, samt respektere reglerne om 

tavshedspligt. 

 Forløbet skal være en del af udmøntningen af borgerens indsatsmål/bestilling i Socialpsykiatrisk 

Center 

 

Forløbet vil indeholde følgende elementer 

 Der vil blive afholdt forsamtaler, hvori det afklares, om tilbuddet er det rette for den enkelte. 
Forsamtalen er en forudsætning for, at kunne deltage i gruppeforløbet. Hvis det skønnes brugbart, 
kan der eventuelt udarbejdes et Maastricht-interview (for nærmere info, se folderen, ”Giv 
stemmerne mening”) 

 Hvert enkelt gruppeforløb har en varighed af 6 måneder, hvorefter den enkelte deltager, i samråd 
med facilitatorerne beslutter, om vedkommende skal fortsætte i endnu et forløb eller afsluttes 
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 Ved gruppens opstart opstiller gruppens deltagere, hvilke retningslinjer, der skal gøre sig gældende 
for gruppen. Herved søges at skabe et inkluderende rum, hvor deltagerne kan opnå ejerskab af 
gruppen. I gruppen arbejdes der med afsæt i Marius Romme og Sandra Eschers tilgang, i forhold til, 
hvordan man giver stemmerne mening 

 

Organisering af forløbet 

 Igangsættelse af gruppeforløbet – kontakt Socialpsykiatrisk Center for nærmere information om 
datoer og tider på mail: Socialpsykiatriskcen@vejen.dk 

 Gruppen mødes én gang ugentligt af to timers varighed 

 Mødestedet er Socialpsykiatrisk Centers lokaler i Skolegade 7 i Brørup 

 Hvis en deltager sender afbud eller udebliver, kontaktes vedkommendes vejleder, så eventuelle 
barrierer kan afklares, til gavn for det videre forløb 

 Stemmehørergruppen vil have to facilitatorer tilknyttet, dels for at sikre kontinuitet og kvalitet men 
også for, at disse vil have mulighed for at kunne yde hinanden støtte og sparring. Hertil kommer, at 
der i visse situationer kan opstå behov for individuel støtte til deltagerne 

 Borgeren der tilknyttes stemmehørergruppen vil have udarbejdet et delmålet på indsatsmålet 
sammen med vejleder. Herefter overgår dokumentationen ift. forløbet til facilicatorerne i 
stemmehørergruppen, der vil varetage resultatdokumentationen sammen med borgeren 
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Hverdagens struktur 
Formål 

 At tilbyde et målrettet recovery- og empowermentorienteret gruppeforløb, der tager 
udgangspunkt i kerneopgaven og strategierne for Socialpsykiatrisk Center i Vejen Kommune 

 At den enkelte deltager får vejledning og støtte i, at takle hverdagens udfordringer 

 At den enkelte borger får redskaber til, at kunne skabe og opretholde struktur og en 
hensigtsmæssig døgnrytme   
 

Mål 

 At den enkelte deltager, gennem gruppeforløbet, opnår nye mestringsstrategier, som fremmer 
muligheden for, at opretholde en hensigtsmæssig struktur.  

 At den enkelte deltager bliver bevidst om dagligdagens relevante gøremål og aktiviteter. Herunder 
hygiejne, rengøring, kost, indkøb, fritid, osv.  

 At den enkelte deltager introduceres samt lærer at gøre brug af diverse redskaber, som støtter op 
om strukturen, fx ugeskema og digitale strukturhjælpemidler, herunder APP’S.  

 

Målgruppe 

 Tilbuddet er målrettet borgere, der er visiteret til Socialpsykiatrisk Center jf. § 85 i servicelovens 
voksenbestemmelser. 

 Tilbuddet er målrettet borgere, som har brug for støtte og vejledning til at skabe og opretholde 
hensigtsmæssig struktur på egen hverdag.  

 

Forudsætninger for deltagelse 

 At borgeren er motiveret for, at skabe udvikling og struktur i eget liv.  

 At borgeren er interesseret i, at dele egne udfordringer med gruppen, herunder dele ud af 
erfaringer og ”det der virker”.  

 At borgeren er indstillet på, at skulle arbejde med emnet i eget hjem, og bruge de redskaber der 
gives i forløbet.   

 Borgeren skal være indforstået med fortrolighed i gruppen, samt respektere reglerne om 
tavshedspligt.  

 Forløbet skal være en del af udmøntningen af borgerens indsatsmål/bestilling i Socialpsykiatrisk 

Center 

 
Forløbet vil indeholde følgende elementer 

 Introduktion til forskellige strukturværktøjer 

 Udarbejdelse af strukturskemaer 

 Afprøve og arbejde med forskellige strukturværktøjer – både analoge og digitale 

 Borgeren der tilknyttes mestringsforløbet ”Hverdagens struktur” vil have udarbejdet et delmålet på 
indsatsmålet sammen med vejleder/kontaktperson/indslusning. Herefter overgår 
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dokumentationen ift. mestringsforløbet til personalet der varetager gruppeforløbet. De vil så 
varetage resultatdokumentationen, sammen med borgeren, mens forløbet pågår 
 

Organisering af forløbet 

 Igangsættelse af gruppeforløbet –kontakt Socialpsykiatrisk Center for nærmere information om 
datoer og tider på mail: Socialpsykiatriskcen@vejen.dk 

 Gruppen mødes 1 gang ugentligt af to timers varighed. Torsdage fra kl. 10-12, lokale B2. 

 Der er løbende optag. Individuelt hvor langt forløbet vil være for den enkelte. 

 Der evalueres løbende, om borgeren profitere af forløbet. Minimum hver 3. måned drøftes forløbet 
med borger/vejleder eller borger/indslusning om forløbet skal fortsætte. 

 Minimum 4 borgere tilknyttet holdet. Maximalt 12 borgere tilknyttet holdet 
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Hverdagens mad; Billig, sund mad i fællesskab 
Formål 

  At tilbyde et målrettet og recovery- og empowermentorienteret gruppeforløb, der tager 
udgangspunkt i kerneopgaven og strategierne for Socialpsykiatrisk Center i Vejen Kommune 

 At den enkelte deltager får vejledning og støtte i, at træffe sunde valg 

 At forebygge ulighed i sundhed gennem et fokus på kosten og dens betydning for sundheden 

Mål  

 At borgerne lærer at lave mad med fokus på, hvad der er sundt og hvad de kan lide. 

 At borgeren motiveres, så der bliver lavet mere sund mad i eget hjem 

 At borgeren får indblik i hvor meget der er at spare, når vi laver maden selv, set i forhold til, hvad vi 

betaler for det ”hurtige mad” 

 At bruge fællesskabet som afsæt til læring og social vækst 

 At skabe og styrke borgernes netværk 

Målgruppe   

 Borgere visiteret til Socialpsykiatrisk Center under Platform og § 85. Borgere på § 85 laver sammen 

med hjemmevejlederen et delmålet på indsatsmålet, som borgerne sammen med medarbejderen 

på madholdet har ansvaret at følge op på. På madholdet evalueres der efter hver gang og det 

dokumenteres i Nexus sammen med borgeren.   

Forudsætninger for deltagelse 

 At borgeren er indstillet på, at arbejde med emnet uden for gruppen i form af hjemmeopgaver, og 

bruge de redskaber der gives i forløbet. 

 Borgeren skal være indforstået med fortrolighed i gruppen, samt respektere reglerne om 

tavshedspligt. 

 Forløbet skal være en del af udmøntningen af borgerens indsatsmål/bestilling i Socialpsykiatrisk 

Center 

 

Forløbet vil indeholde følgende elementer  

 Der laves en madplan for en periode på ca. 3 måneder 

 Der udregnes sammen, hvad der skal bruges og der handles ind sammen 

 Vi vil have fokus på, hvad der er sundt og hvad der er økonomisk at købe  

 Prisen pr. måltid regnes ud efter, hvor meget der er brugt, så det bliver tydeligt, hvor billigt det er, 

at lave maden selv. Dette kan være en motivationsfaktor, for at lave maden selv   

 Vi er fælles om, at lave maden og man lærer at følge en opskrift. Vi vil have fokus på, at få det 

sunde måltid, samtidig med at det er noget vi kan lide. Eks. hvor meget fedtstof vi bruger, når vi 
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skal stege og hvad er sundest at bruge; hvordan kan frostgrøntsager med fordel bruges i vores 

madlavning 

 Praktisk pædagogisk undervisning med maden som det fælles tredje. 

 Det relationelle samværsarbejde. 

 Viden kombineret med det at lave maden selv, så man kan se og mærke, hvad der sker i processen. 

 At borgeren er motiveret for at ville arbejde med, at skabe udvikling i eget liv 

 

Organisering af forløbet 

 Igangsættelse af gruppeforløbet –kontakt Socialpsykiatrisk Center for nærmere information om 
datoer og tider på mail: Socialpsykiatriskcen@vejen.dk 

 Madholdet kører ½ år af gangen og herefter evalueres der på forløbet sammen med gruppen. 
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Mindfullness i hverdagen 
Formål 

 At tilbyde et målrettet og recovery- og empowermentorienteret gruppeforløb, der tager 
udgangspunkt i visionerne for Socialpsykiatrisk Center i Vejen Kommune 

 At forebygge uro, angst, tanker m.m gennem en bevidsthed om strategier der virker for den 
enkelte 

 
Mål  

 At blive opmærksom på en speciel måde – bevidst i det aktuelle øjeblik uden at dømme 

 At skabe mere indre ro 

 At blive bevidste om den holdning vi møder os selv og omverdenen med 

 At reducere den ekstra og unødvendige psykologiske smerte, som skabes af gentagne negative 

tankemønstre 

 At blive bevidste om at vi skaber vores egne tanker. Tanker er fortolkninger og ikke facts 

 At hjælpe os til at være til stede i det liv vi har og ikke bruge tiden på, at undgå det vi ikke kan lide 

Eks. en lyd der generer og som man gerne vil have væk, men ikke kan fjerne, hvordan kan vi så 

være til stede med accept af tingenes tilstand 

Målgruppe 

 Borgere visiteret til Social Psykiatrisk Center, Brørup i Platform og § 85. Borgere på § 85 laver 

sammen med hjemmevejlederen et delmålet på indsatsmålet, som borgerne sammen med 

personalet på mindfullnessforløbet har ansvaret for at følge op på. Personalet journalfører i Nexus 

sammen med borgeren.  

 

Forudsætninger for deltagelse 

 At borgeren er motiveret for, at skabe udvikling i eget liv 

 At borgeren tør åbne op og arbejde med sin uro, tankemylder og lign. i en gruppe, herunder at dele 
ud af erfaringer og ”det der virker” 

 At borgeren er indstillet på, at skulle arbejde med at være mindfull i hverdagen og gøre brug af de 
redskaber man får i gruppen 

 Forløbet skal være en del af udmøntningen af borgerens indsatsmål/bestilling i Socialpsykiatrisk 

Center 

 

Forløbet vil indeholde følgende elementer 

 Meditationsøvelser med fokus på opmærksomhed. 
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 Mindful yoga 

 Udvikle evnen til at koncentrere sig og være tilstede i nuet. 

 Lære om grundholdningerne i mindfulness. 

 Konsolidere – bevidstgøre og opsummere oplevelsen / opdagelsen efter hver øvelse. Fokus på 

både det kropslige og det psykiske. 

 Jeg-støttende og jeg-styrkende øvelser. 

 Kropsbevidsthed i praksis. 

 

Organisering af forløbet 

 Igangsættelse af gruppeforløbet –kontakt Socialpsykiatrisk Center for nærmere information om 
datoer og tider på mail: Socialpsykiatriskcen@vejen.dk 

 Tidspunktet for gruppen er torsdage fra kl. 10.00 til kl. 12.00. 
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“Lær at takle din angst” 
Formål 

 At tilbyde et målrettet og recovery- og  empowermentorienteret gruppeforløb, der tager 
udgangspunkt i kerneopgaven og strategierne for Socialpsykiatrisk Center i Vejen Kommune 

 At den enkelte deltager får vejledning og støtte i, at takle hverdagens udfordringer i forhold til 
deres angst 

 At den enkelte borger får redskaber til at kunne håndtere sin angst   
 

Mål 

 At den enkelte deltager, gennem gruppeforløbet opnår nye mestringsstrategier, som fremmer 
muligheden for, at arbejde med angsten 

 At den enkelte deltager bliver bevidst om hvad angsten betyder i hverdagen og hvordan den kan 
håndteres 

 At den enkelte deltager introduceres til den kognitive metode, trappestigen (gradueret 
eksponering), eksponering og diverse mestringsstrategier herunder grounding, 
vejrtrækningsøvelser mm. 

 At borgeren modtager psykoeducation i forhold til, at lære hvad angst er  
 

Målgruppe 

 Borgere der er visiteret til Socialpsykiatrisk Center i Platform og § 85  

 Borgere der har behov for, at arbejde med deres angst 

 Borgere der har brug for støtte og vejledning til at skabe hensigtsmæssige strategier i forhold til at 
håndtere deres angst 

 

Forudsætninger for deltagelse 

 At borgeren er motiveret for, at skabe udvikling i eget liv 

 At borgeren tør åbne op for at tale om sin angst i en gruppe, herunder at dele ud af erfaringer og 
”det der virker” 

 At borgeren er klar til at konfrontere sin angst med støtte  

 At borgeren er indstillet på, at skulle arbejde med sin angst i hverdagen og gøre brug af de 
redskaber de får i gruppen 

 Forløbet skal være en del af udmøntningen af borgerens indsatsmål/bestilling i Socialpsykiatrisk 

Center 

 

Forløbet vil indeholde følgende elementer 

 Angsteksponering 
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 Psykoedukation  

 Borgeren der tilknyttes mestringsforløbet ”lær at takle din angst” vil have udarbejdet et resultatmål 
sammen med vejleder/kontaktperson/indslusning. Herefter overgår dokumentationen ift. 
mestringsforløbet til personalet der varetager gruppeforløbet. De vil så varetage dokumentationen, 
sammen med borgeren, mens forløbet pågår 

 Det er individuelt hvor langt forløbet vil være for den enkelte 

 Der evalueres løbende, om borgeren profitere af forløbet. Minimum hver 3. måned drøftes forløbet 
med borger/vejleder eller borger/indslusning om forløbet skal fortsætte 

 

Organisering af forløbet 

 Igangsættelse af gruppeforløbet –kontakt Socialpsykiatrisk Center for nærmere information om 
datoer og tider på mail: Socialpsykiatriskcen@vejen.dk 

 Gruppen mødes på industrivej Vest 20 i Vejen i tidsrummet mandag fra kl. 13.00 – 14.30 
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Åbne forløb for visiterede borgere i Socialpsykiatrisk Center 

Forebyggende sundhedssamtaler 
Formål 

 At tilbyde et målrettet og recovery- og  empowermentorienteret gruppeforløb, der tager 
udgangspunkt i kerneopgaven og strategierne for Socialpsykiatrisk Center i Vejen Kommune 

 At sygeplejersken i fællesskab med borgeren får et overblik over borgerens sundhedstilstand,  

 Samtalen bidrager til at opspore tidlige tegn på sygdom. 

 At borgeren får sundhedsfaglig støtte, vejledning og information om kommunale tilbud 

 At borgeren motiveres til forandring og får støtte til at bygge bro mellem de forskellige tilbud.  
 

Mål 

 At gøre borgeren opmærksom på egen sundhed, således at borgeren bliver i stand til at benytte sig 
af de eksisterende sundhedstilbud.  

 

Målgruppe 

 Tilbuddet er målrettet borgere, der er visiteret til §85, Platform og § 107 i Socialpsykiatrisk Center  
 

Forudsætninger for deltagelse 

 At borgeren har en interesse for egen sundhed.  

 At borgeren er indstillet på, at arbejde med emnet uden for gruppen i form af hjemmeopgaver, og 

bruge de redskaber der gives i forløbet. 

 Borgeren skal være indforstået med fortrolighed i gruppen, samt respektere reglerne om 

tavshedspligt. 

 Forløbet skal være en del af udmøntningen af borgerens indsatsmål/bestilling i Socialpsykiatrisk 

Center 

 
Følgende elementer indgår i forløbet: 

 Individuelle sundhedssamtaler som munder ud i en konklusion. Borgeren kan få en kopi af 
konklusionen og hvis relevant tage den med til sin praktiserende læge eller anden behandler.  

 Såfremt borgeren ønsker det, kan der tages kontakt og videregives oplysninger til 
kontaktperson/behandler (Mhp. Opfølgende arbejde med borgeren). 

 Samtalerne foregår på Socialpsykiatrisk Centers lokaler, Brørup 

 Evt. gruppesamtaler om fælles emne 
 

Organisering af forløbet 

 Igangsættelse af forløbet –kontakt Socialpsykiatrisk Center for nærmere information på mail: 
Socialpsykiatriskcen@vejen.dk 

mailto:Socialpsykiatriskcen@vejen.dk
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 Forløb er primært om onsdagen, og der aftales individuel tid med personalet – varighed af forløb er 

individuelt 

Kunsten at skabe sig 
Formål 

 At tilbyde et målrettet og recovery- og  empowermentorienteret gruppeforløb, der tager 
udgangspunkt i kerneopgaven og strategierne for Socialpsykiatrisk Center i Vejen Kommune 

 
Mål 

 At tilbyde et rum for borgere, hvor de kan udforske og udtrykke eget kreativt potentiale som 

middel til udvikling af sundhedsfremme. Der gives mulighed for at udvikle personlige og sociale 

kompetencer på anden vis end gennem verbal udveksling. 

 At give borgeren mulighed for at opnå større bevidsthed omkring sig selv gennem kontakt med sit 

eget indre univers, sin kreativitet og sin forestillingsevne 

 At give borgeren en mulighed for at opleve hvad kreative processer kan betyde for udvikling af 

livsglæde, livslyst og selvtillid/selvværd.  

 At give mulighed for at arbejde kreativt; udtrykke og fordybe sig i kreative og skabende processer. 

 At give borgerne mulighed for at indgå i et skabende fællesskab med hinanden. 

Målgruppe 

 Visiterede og ikke visiterede borgere. Af visiterede borgere kan nævnes borgere tilknyttet Platform, 

§ 85, § 107 og § 105/85. Ikke visiterede borgere er unge fra Fristedet og de åbne tilbud samt 

borgere fra værestedet 

Forudsætninger for deltagelse 

 At borgeren har en interesse for at arbejde med æstetiske udtryksformer og rum/rammer.  

 At borgeren er indstillet på, at bruge de redskaber der gives i forløbet. 

 Borgeren skal være indforstået med fortrolighed i gruppen, samt respektere reglerne om 

tavshedspligt. 

 

Følgende elementer kan indgå i forløbet 

Det konkrete indhold tilpasses til den enkelte gruppes ønsker og forudsætninger 

 Opnå kendskab til forskellige materialer - Herunder: tusch, akvarel, oliekridt, collage, akryl mm. 

 Arbejde ud fra i forvejen afgrænsede opgaver 

 Arbejde individuelt med eget udtryk 

 Bevidsthed omkring egen stemning 

 Fokus på proces frem for produkt 

 Kunstterapeutisk teori og forståelse 

 Evt. inspiration udefra, fx udstillinger 

Organisering af forløbet 
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 Igangsættelse af gruppeforløbet –kontakt Socialpsykiatrisk Center for nærmere information om 
datoer og tider på mail: Socialpsykiatriskcen@vejen.dk 

 Fredage fra kl. 11.00-13.00 I alt 10 gange på Værkstedet på Industrivej Vest 20, Vejen. 

Åbne, uvisiterede og anonyme tilbud for psykisk sårbare borgere i Vejen 

Kommune i Socialpsykiatrisk Center: 

Socialpsykiatrisk Center har også åbne uvisiterede og anonyme tilbud.  Disse recovery-orienterede tilbud 

henvender sig til borgere i Vejen Kommune der er mellem 18 og 65 år som primært har psykosociale 

udfordringer. Disse tilbud er lovmæssigt forankret i SEL § 82a, b og d. 

Af sådanne tilbud har vi: 

Læsegruppe 
Formål og mål 

 At understøtte kerneopgave og strategierne for Socialpsykiatrisk Center i Vejen kommune 

 At støtte borgerne i deres recovery-proces og udvikling af empowerment og mestring af eget liv og 

dermed også højne deres psykiske og sociale funktionsniveau 

 At afhjælpe eksistentiel, social og følelsesmæssig ensomhed via mulighed for deltagelse i et 

fællesskab herunder udvikling af netværk på tværs af afdelinger i Socialpsykiatrien og det øvrige 

lokalsamfund  

 At udvikle individuel forståelse af sig selv og af andre, både gennem litteraturen og gennem 

interaktionen med de andre i gruppen (udvikling af personlige og sociale kompetencer) 

 At bidrage til borgernes mentale sundhed 

 At udvikle borgernes sundhedsfremme 

 At stimulere borgernes fantasi og fortælleglæde 

 At anvende litteraturen som løftestang til udvikling af ” nye og alternative fortællinger” om livet   

 At bidrage til udvikling af dannelse 

 At bidrage til brobygning mellem det sociale og kulturelle område i Vejen Kommune  

Målgruppe: 

 Visiterede og ikke visiterede borgere. Af visiterede borgere kan nævnes borgere tilknyttet til § 103 

og LAB-borgere, § 85, borgere fra § 107 og § 105/85. Ikke visiterede borgere der kommer til 

læsegruppen er eksempelvis unge fra Fristedet, borgere fra værestedet eller fra andre af de åbne 

tilbud 

Forudsætninger for deltagelse 

 At borgeren har en interesse for at arbejde med æstetiske udtryksformer og rum/rammer.  

 At borgeren er indstillet på, at bruge de redskaber der gives i forløbet. 

 Borgeren skal være indforstået med fortrolighed i gruppen, samt respektere reglerne om 

tavshedspligt. 
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Følgende elementer kan være en del af forløbet 

Det konkrete indhold herunder sværhedsgrad tilpasses til den enkelte gruppes forudsætninger. Udvælgelse 

af litteratur sker med løbende sparring fra Læseforeningen. 

 Lukket gruppeforløb/fælleslæsning faciliteret af en læseguide med støtte fra en pædagogisk 

kontaktperson 

 Oplæsning af litteratur (noveller, digte), dialog og udveksling. 

 Efter deltagelse i lukket gruppeforløb (Socialpsykiatrien) opfordres gruppedeltagerne til at deltage i 

et åbent gruppeforløb (Vejen Bibliotek, Holsted aktivitetscenter) 

Organisering af forløbet 

 

 En gang ugentligt i moduler af 8 uger med mulighed for forlængelse. Hver gruppesamling varer en 

time og tre kvarter inklusiv pause. 

 Kontakt Socialpsykiatrisk Center for nærmere information om datoer og tider på mail: 
Socialpsykiatriskcen@vejen.dk 
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Kropsbevidsthed 
 

Formål 

 At tilbyde et målrettet recovery- og empowermentorienteret gruppeforløb/individuelt forløb, der 
tager udgangspunkt i kerneopgaven og strategierne for Socialpsykiatrisk Center i Vejen Kommune 

 At den enkelte deltager får vejledning og støtte i, at øge deres kropsbevidsthed og derved mestre 
dagligdagens udfordringer mere hensigtsmæssigt 

 At den enkelte borger får redskaber til, at skabe fokus ned i kroppen og lærer at mærke sig selv   

 

Mål 

 At den enkelte deltager, gennem gruppeforløbet, opnår nye mestringsstrategier, som øger 
kropsbevidstheden  

 At den enkelte deltager bliver bevidst om kropsbevidsthedens betydning for fysisk og psykisk trivsel  

 At den enkelte deltager introduceres, samt lærer at gøre brug af diverse redskaber, som øger 
kropsbevidstheden 

Målgruppe 

 Forløbet er målrettet psykisk sårbare i Vejen Kommune 

 Forløbet er målrettet borgere, som har: 
o nedsat kropsbevidsthed/kropsfornemmelse  
o svært ved, at slippe tankerne og mærke sig selv 
o uro i kroppen  
o uhensigtsmæssig sansebearbejdning, herunder taktilt, proprioceptivt og vestibulært 
o der har behov for, at arbejde med at blive opmærksom på kroppens signaler 
o der har behov for, at acceptere egen krop og øge selvværd 

 

Forudsætninger for deltagelse 

 At borgeren er motiveret for, at arbejde med sin kropsbevidsthed 

 At borgeren er indstillet på, at skulle arbejde med sig selv og øve mestringsstrategier i eget hjem, 
og søge at anvende de redskaber der gives i forløbet  

 Borgeren skal  - ved gruppeforløb - være indforstået med fortrolighed i gruppen, samt respektere 

reglerne om tavshedspligt 

Forløbet kan indeholde følgende elementer 

 Groundingsøvelser  

 Introduktion til kuglematerialer så som kuglestol 

 Vejrtrækningsøvelser  

 Ballstik 

 Massagestol 

 Sanseintegration 

 Afspænding 
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 Udspænding 
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Organisering af forløbet 

 Mødes 1 gang ugentligt af ½-1 times varighed  

 Sted Skolegade 7, Brørup i lokale Café Liv og/eller massagerummet 

 Tidspunkt vil varige i forhold til den enkelte 

 Individuelle forløb vil tidspunkt på dagen tilpasses den enkelte  

 Individuelt hvor langt forløbet vil være for den enkelte 

 Kontakt Socialpsykiatrisk Center for nærmere information om forløb, datoer og tider på mail: 
Socialpsykiatriskcen@vejen.dk 
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Åbent motionsrum 
 

Formål 

 At tilbyde et målrettet recovery- og empowermentorienteret gruppeforløb, der tager 
udgangspunkt i kerneopgaven og strategierne for Socialpsykiatrisk Center i Vejen Kommune 

 At den enkelte deltager får vejledning og støtte i, at træne hensigtsmæssigt 

 At den enkelte borger får redskaber til, at skabe fokus på vigtigheden af bevægelse på eget niveau 
 

Mål 

 At den enkelte deltager, gennem træning får bedre kontakt med egen krop ved at øge sin 
kondition, muskelstyrke samt mærker gavn efter udspænding  

 At den enkelte deltager bliver bevidst om bevægelsens betydning for fysisk og psykisk trivsel  

 At den enkelte deltager introduceres, samt lærer at gøre brug af diverse redskaber/øvelser, som 
øger kondition og muskelstyrke 

 At den enkelte deltager bliver bevidst om, at motion ikke behøver være at løbe et maraton  

 At den enkelte borger møder nye bekendtskaber og derved træner deres sociale færdigheder 
 
Målgruppe 

 Forløbet er målrettet psykisk sårbare i Vejen kommune 

 Forløbet er målrettet borgere, som har behov for at: 
o øge muskelstyrke/og eller kondition 
o øge kropsbevidsthed 
o træne i trygge og mindre rammer 
o modvirke vægtproblemer 

o der er fast personale tilgængelig til at vejlede og rådgive om hensigtsmæssig træning 

o øve det, at komme ud blandt andre og bevæge sig  
o behov for aktiviteter til at skabe struktur i hverdagen 

 

Forudsætninger for deltagelse 

 At borgeren har et ønske om, at få bevægelse/træning ind i sin dagligdag 

 At borgeren er interesseret i, at dele egne udfordringer med en lille gruppe, herunder dele ud af 
erfaringer og ”det der virker”  

 At borgeren er indstillet på, at skulle træne 

 Borgeren skal være indforstået med fortrolighed i gruppen, samt respektere reglerne om 
tavshedspligt 
 

Forløbet vil indeholde følgende elementer 

 Arbejde med de maskiner/redskaber der er til rådighed i motionsrummet og udendørs 

 Introduktion til hensigtsmæssige øvelser på gulvet 

 Introduktion til øvelser på store bolde 

 Introduktion/inspiration til anden motionsform  

 

 
Organisering af forløbet 
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 Åben motionsrum er tirsdage kl.14.00-16.00  

 Sted: Motionsrum på Skolegade 7 i Brørup 

 Borgeren møder bare op i tidsrummet på adressen 

 Igangsættelse af gruppeforløbet –kontakt Socialpsykiatrisk Center for nærmere information om 
datoer og tider på mail: Socialpsykiatriskcen@vejen.dk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Socialpsykiatriskcen@vejen.dk


28 
 

Ud i naturen 
Formål 

 At tilbyde et målrettet recovery- og empowermentorienteret gruppeforløb, der tager 
udgangspunkt i kerneopgaven og strategierne for Socialpsykiatrisk Center i Vejen Kommune 

 At den enkelte bliver bevidst om, hvilke positive effekter bevægelse i naturen har for krop og psyke 

 At den enkelte deltager får vejledning og støtte i, at blive mere opmærksom på kroppens/psykens 
reaktionsmønstre og være tilstede i nuet ved at være ude i naturen og derved lære at mestre 
dagligdagens udfordringer mere hensigtsmæssigt 

 At den enkelte borger får redskaber til, at skabe fokus ned i kroppen og være tilstede i naturen 
 
Mål 

 At den enkelte deltager, gennem tilbuddet, opnår nye mestringsstrategier, som øger bevidstheden 
om kroppen/psykens reaktionsmønstre  

 At den enkelte deltager bliver bevidst om hvad bevægelse i naturen har af betydning for fysisk og 
psykisk trivsel  

 At den enkelte deltager introduceres, samt lærer at gøre brug af diverse redskaber, som øger 
bevidstheden om kroppens og psykens reaktionsmønstre 

 At den enkelte borger møder nye bekendtskaber og derved træner deres sociale færdigheder 
 
Målgruppe 

 Forløbet er målrettet psykisk sårbare i Vejen kommune 

 Forløbet er målrettet borgere, som har: 
o Behov for bevægelse, 
o nedsat kropsbevidsthed/kropsfornemmelse  
o svært ved, slippe tankerne og mærke sig selv 
o uro i kroppen  
o uhensigtsmæssig sansebearbejdning, herunder taktilt, proprioceptivt og vestibulært 
o der har behov for, at arbejde med at blive opmærksom på kroppens signaler 
o øve sig i at komme ud blandt 
o behov for aktiviteter til at skabe struktur i hverdagen 

 

Forudsætninger for deltagelse 

 At borgeren har et ønske om, at få bevægelse ind i sin dagligdag 

 At borgeren er interesseret i, at arbejde med sansebearbejdning og bevægelse i naturen 

 Borgeren skal være indforstået med fortrolighed i gruppen, samt respektere reglerne om 
tavshedspligt 

 
Forløbet kan indeholde følgende elementer 

 Via gåture i nærmiljøet  

 Sanseintegration, blive bevidst om hvilke sanser der er i brug når vi er ude. Hvad sker der i kroppen 
og hvilken effekt har det på psyken. Herunder også groundingsøvelser 
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 Organisering af forløbet 

 Tilbuddet er hver torsdag kl.12.30-13.30 

 Sted: Motionsrum på Skolegade 7 i Brørup 

 Borgeren møder bare op kl.12.30 på adressen og vi går derfra og afslutter samme sted 

 Kontakt Socialpsykiatrisk Center for nærmere information om forløbet, datoer og tider på mail: 
Socialpsykiatriskcen@vejen.dk 
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Kontakten 
Formål 

 At understøtte kerneopgave og strategierne for Socialpsykiatrisk Center i Vejen kommune 

 At støtte borgerne i deres recovery-proces og udvikling af empowerment og mestring af eget liv og 

dermed også højne deres psykiske og sociale funktionsniveau 

 At nå en større borgergruppe som ikke nødvendigvis magter fysisk kontakt og/eller ikke har 
behovet for fysisk kontakt.   

 At skabe et rum hvor sårbare borgere med afsæt i den mindst indgribende metode kan få en at tale 
med. 

 At forebygge isolation og ensomhed. 

 At skabe mulighed for at borgeren kan tale om akutte ting. 

 At samle opkald i et afgrænset tidsrum så borgerne ved hvornår de kan forvente opkald 

 At skabe tryghed med et opkald til borgere som ikke magter eller har brug for fysisk kontakt.  

 At skabe en betydning for egen person ved, at nogen ”vil mig” med håb om, at dette på sigt kan 
give en egen interesse for, at ville mere i livet, personlig udvikling. Skabe en indre tænding. 

 At skabe et rum for, AT MØDE BORGEREN DER HVOR BORGEREN ER. 

 At kunne guide og vejlede psykisk sårbare borgere videre i systemet 

 NADA 
 

Mål 

 At nå en større borgergruppe.  

 At have mere kontakt og have en føler ude og dermed opfange de ”svageste” i vores samfund. 

 At skabe egen interesse og en tænding hos borgeren. 

 At kunne guide og vejlede psykisk sårbare borgere videre i systemet 

 At forebygge en § 99  
Målgruppe 

Psykisk sårbare: 

 Visiterede borgere 

 §99 

 Uvisiterede 
Forudsætninger for deltagelse 

 At borgeren kan ringe og, at borgeren tager telefonen ved opkald herfra. 

 At de har kendskab til KONTAKTEN og oplyst med telefonnummer. 

 At få samarbejdspartnere til, at udbrede budskabet. 
Følgende elementer indgår i tilbuddet 

 En snak/samtale med en medarbejder ved fysisk fremmøde 

 Skype-samtale 

 Telefonisk samtale 

Organisering af tilbuddet 

 Telefontid 2 gange ugentligt; mandag fra 15-17 og fredag fra 12-14. 

 Kontakt Socialpsykiatrisk Center for nærmere information på mail: Socisalpsykiatriskcen@vejen.dk 
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Fristedet 

Formål 

 At understøtte kerneopgave og strategierne for Socialpsykiatrisk Center i Vejen kommune 

 At støtte borgerne i deres recovery-proces og udvikling af empowerment og mestring af eget liv og 

dermed også højne deres psykiske og sociale funktionsniveau 

Mål 

 At forebygge isolation og ensomhed 

 At understøtte netværk og skabelsen af nye fællesskaber 

 

Målgruppe 

 Unge mellem 18 og 35 år. 

 Unge med psykiske udfordringer/sårbarheder 

 Unge der oplever sig ensomme og har brug for fællesskab og oplevelser. 

 

De unge, der kommer på Fristedet, fortæller, at når man har det psykisk dårligt, kan det være svært at 

komme ud blandt andre unge. Man isolerer sig, spiller måske for meget pc eller bruger for meget tid 

alene, hvilket er med til, at man får det dårligere. 

 

På Fristedet vil du møde ligesindede. Uanset dine problemer vil du blive en del af et positivt fællesskab.  

Vi vil hjælpe dig med at komme godt ind i gruppen, da vi ved, det kan være svært at møde op de første gange. 

 

 
MULIGHEDER FOR DE UNGE PÅ FRISTEDET 

Vil du bowle eller prøve at klatre? Vil du lave mad over bål eller hellere i biografen? Vil du se fodbold eller 

hellere spille et spil her i huset - så er mulighederne der. 

Vi planlægger vores aktiviteter efter, hvad vi har lyst til. 

 

Når der er aktiviteter ud af huset, vil der altid være nogen i huset, til dem der hellere vil snakke og hygge. 

 

Her er der er mulighed for at dele tanker og oplevelser med de andre unge.  

 
SÅ AKTIV SOM DU SELV VIL 

Du kan frit komme til de arrangementer, som netop du har lyst til. 

 

Vi er til dels fælles om at lave en plan for en 6 ugers periode hvor vi planlægger aktiviteter og hyggeaftener. 

 

Det er frivilligt og gratis, dog dækker du selv bruger betaling ved udflugter og udgifter til mad. Hvis du vil 

spise med kan du tilmelde dig på vores Facebook side, det koster 25.- kr. pr. gang og så deltager man i 

oprydning og madlavning.  
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KOM FORBI ELLER RING 

Du er velkommen til at komme på besøg enten selv eller med en ven, støttekontaktperson eller familie. 

Åbningstid:  Torsdage fra kl. 16.00 til 21.00 

Kontakt Socialpsykiatrisk Center for nærmere information på mail: Socialpsykiatriskcen@vejen.dk 

Du kan også kontakte os på vores Facebook side: Fristedet Brørup  

 

Fristedet Brørup, Kom som du er.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Socialpsykiatriskcen@vejen.dk
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Værestederne 

Værestederne er placeret 4 steder i Vejen kommune  

Formål og mål 

 At understøtte kerneopgave og strategierne for Socialpsykiatrisk Center i Vejen kommune 

 At støtte borgerne i deres recovery-proces og udvikling af empowerment og mestring af eget liv og 

dermed også højne deres psykiske og sociale funktionsniveau 

 Forebygge isolation og ensomhed 

I værestederne kan man komme som borger hvis man har lyst til at få en kop kaffe, snakke med andre 
ligesindede, har brug for at få tjekket sin e-boks, få NADA og lignende. 

Værestederne har åbent: 

 Tirsdag i Rødding på Områdekontoret mellem 13.00 – 15.00 
 Onsdag i Holsted i Medius mellem 13.00 – 15.00 
 Torsdag  i Vejen på Knudepunktet mellem 13.00 – 15.00 
 Søndag på Skolegade  i Brørup mellem 14.00 – 20.00 

 

 

 

 

FORÆLDREGRUPPEN, BØRNEGRUPPEN OG CIRKELTRÆNING ER IKKE BESKREVET SOM INDSATSER I 
NÆRVÆRENDE KATALOG – DETTE DA INDSATSERNE I DETTE KATALOG UDELUKKENDE ER INDSATSER OG 
YDELSER DER ER VARETAGET AF SOCIALPSYKIATRISK CENTER – HAR DU BEHOV FOR VIDEN OM DISSE 
INDSATSER SÅ KONTAKT Socialpsykiatriskcen@vejen.dk 

 

Vi er pt i gang med at udvikle på vores åbne tilbud. Har du ideer til hvilke tilbud vi kunne udvikle på så kom 

gerne med en mail til leder Charline Bossen – cbab@vejen.dk eller kig ind forbi med ideerne eller nævn det 

for personalet, du møder på din vej. 
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