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Velkommen til Psykiatricenter Vestervangen!
I Psykiatricenter Vestervangen arbejder vi kompetent og respektfuldt i et tæt samarbejde med
borgeren med henblik på at styrke borgerens evne til at mestre eget liv samt leve et tilfredsstillende
og meningsfuldt liv.
Dette katalog beskriver tilbuddene i Psykiatricenter Vestervangen. Første del indeholder en
generel beskrivelse af Psykiatricenteret, hvorefter der følger information om Psykiatricenterets
tilbud herunder beskrivelse af de enkelte forløb, der tilbydes.
Kataloget vil løbende blive justeret i takt med at nye tilbud udvikles. Udvikling af tilbud i
Psykiatricenteret tager udgangspunkt i borgernes behov samt de politiske mål for området.
Psykiatricenter Vestervangen er et aktivitets- og samværstilbud efter Serviceloven § 104 og er en
del af Assens Kommunes Socialpsykiatri.

Målgruppe
Målgruppen i Psykiatricenter Vestervangen er borgere med en psykisk sårbarhed/sygdom, der har
behov for og ønske om at genvinde, udvikle eller vedligeholde funktionsevne samt personlige
færdigheder og kompetencer.
De borgere, der henvises til Psykiatricenteret, er i målgruppen for et § 104-tilbud efter
Serviceloven. Et § 104-tilbud retter sig især mod borgere med behov for socialt samvær og
deltagelse i fællesskaber.
Tilbuddene i Psykiatricenteret retter sig også mod borgere, der samtidig deltager i tilbud efter Lov
om aktiv beskæftigelsesindsats. De forskellige forløb i Psykiatricenteret kan indgå som en del af et
samlet tilbud via Jobcenteret, eksempelvis et tilbud til borgere i ressourceforløb.
Målgruppen i flere af Psykiatricenterets tilbud er borgere med ønsker om og behov for at øge deres
livskvalitet gennem synliggørelse af deres muligheder i samfundet.

Formål med tilbuddene i Psykiatricenter Vestervangen





At bevare eller fremme den enkelte borgers livskvalitet.
At støtte den enkeltes recovery-proces samt rehabilitering.
At medvirke til, at borgerens funktionsevne, personlige færdigheder og kompetencer
genvindes, udvikles og vedligeholdes, så det i videst mulige omfang svarer til personens
aktuelle behov, muligheder og ønsker.
At støtte den enkelte borger i brugen af de generelle tilbud, der er i samfundet som helhed,
herunder brugen af tilbud i nærmiljø samt muligheder for forskellige former for
beskæftigelse eller uddannelse.
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Vores tilgang til borgerne
Vi lægger stor vægt på at se det enkelte menneske, dets ressourcer, dets håb og muligheder. Vi
bestræber os på at møde det enkelte menneske med en anerkendende, opmuntrende, og positiv
tilgang. Det er vigtigt for os at motivere den enkelte til at se og bruge egne kvaliteter, evner og
kompetencer både i den individuelle personlige udvikling og i samværet med andre.
Vores samarbejde med borgeren er centralt. Vi ønsker at støtte selvstændighed og
selvbestemmelse ved bl.a. at tage udgangspunkt i borgerens egne ønsker, drømme og personlige
værdier. Vi lægger vægt på at skabe en god relation mellem borger og personale med ligeværd,
nærvær og medmenneskelighed, som kan være støttende i den enkeltes udviklingsproces.

Metoder og teoretisk grundlag
Med baggrund i den recovery-orienterede tilgang tager vi afsæt i muligheden for at komme sig
efter psykisk sygdom. Man kan komme sig helt, eller man kan komme sig sådan, at man kan leve
et tilfredsstillende og meningsfuldt liv med sin sygdom/sårbarhed. Vores primære fokus, når vi
tager afsæt i den enkeltes recovery-proces og rehabilitering, er, at processen er individuel,
fleksibel tilpasset og tager sit udgangspunkt i borgerens ønsker og behov.
I hele Assens Kommune vægtes rehabilitering, og Psykiatricenteret indgår i rehabilitering på tværs
med en målrettet, sammenhængende, tværgående indsats i samarbejde med andre enheder i
kommunen, bl.a. Jobcenter Assens og Ungeenheden.
Psykiatricenteret har flere eksterne samarbejdspartnere, herunder Lokalpsykiatrien.
I den rehabiliterende tilgang vægtes samarbejdsprocessen med de pårørende. Da vi ved, at
borgerens netværk kan have stor betydning for den enkeltes udvikling, inddrager vi gerne de
pårørende, og vi arbejder med at udvikle tilbud, der kan styrke dette pårørendearbejde og netværk.
Psykiatricenter Vestervangen har fokus på værdien af et tværfagligt samarbejde med flerfaglige
ressourcer. I Psykiatricenteret er der ansat medarbejdere med en række forskellige og relevante
uddannelser og baggrunde.
Vi har en bred viden om psykiatri samt erfaring med arbejdet med psykisk sårbare/syge borgere og
støtte til den enkeltes udvikling.
De faste medarbejdere i Psykiatricenteret har udover deres grunduddannelse en overbygning i
form af kognitiv uddannelse.
Psykiatricenter Vestervangen er opmærksom på vedligeholdelse og udvikling af medarbejdernes
kompetencer. På den måde sikrer vi, at vi kan tilbyde de bedste værktøjer og den hjælp og støtte,
som samlet understøtter borgerens proces i retning af at kunne håndtere de udfordringer og
belastninger, der kan følge med det at have en psykisk sårbarhed/sygdom.
Medarbejderne i Psykiatricenteret har fast supervision, som er med til at udvikle den enkeltes og
gruppens faglige samarbejde med borgerne.
De enkelte tilbud i Psykiatricenteret gør brug af flere forskellige metoder og teoretiske tilgange, da
vi vælger, hvilke der er bedst egnede til de enkelte forløbs formål, dog altid med afsæt i elementer
fra den kognitive tilgang.
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Tilbud i Psykiatricenter Vestervangen og indhold i forløb
De nuværende forløb i Psykiatricenteret har generelt fokus på det gode liv, mestring og udvikling,
sunde livsvaner og personlig styrke og trivsel.
Tilbuddene i Psykiatricenteret retter sig mod specifikke behov, der beskrives for hvert enkelt forløb.
I alle forløb i Psykiatricenteret gøres, så vidt det er muligt, brug af de almene tilbud i det
omgivende samfund og nærmiljø.
Med baggrund i målgruppens behov for at indgå i sociale sammenhænge og fællesskaber foregår
de fleste forløb i mindre grupper. Der vil også være mulighed for at tilrettelægge individuelle forløb
primært med henblik på at styrke borgerens sociale kompetencer.
I gruppeforløbene er der to sideløbende spor. I det ene spor arbejdes med holdet som helhed og
de mulige effekter og gevinster, der er ved at være en del af en gruppe sammen med andre
borgere med lignende problemstillinger. I det andet spor arbejdes med den enkeltes individuelle
behov og mål.
Det er individuelt, hvor længe en borger er tilknyttet Psykiatricenteret. Vi er bevidste om, at
målgruppen har brug for tid til den personlige udviklingsproces, og at der generelt skal tages
hensyn til den enkeltes sårbarhed, herunder eventuelle kognitive vanskeligheder.
Oversigt over de aktuelle forløb kan ses i Psykiatricenterets ugeskema.

Indsatsplaner
Efter aftale med borger beskriver sagsbehandler i Myndighed Social formål og indsatsmål for den
enkeltes tilknytning til Psykiatricenter Vestervangen. Herefter udarbejdes, i tæt samarbejde med
borger og medarbejder i Psykiatricenter Vestervangen, delmål og handlinger, der tager
udgangspunkt i den enkeltes behov og ønsker for udvikling.
Ved udarbejdelse af indsatsplanen er der fokus på det, der fungerer godt i borgerens liv, hvilke
udfordringer der opleves samt udviklingsbehov og ønsker. I indsatsplanen fremgår aftaler for
opfølgning samt progressionsmåling via skaleringsredskab. Borgerens indsatplan udarbejdes i itplatformen KMD Nexus.

Dokumentation/opfølgning
I samarbejde med borger vil der løbende blive fulgt op på den enkelte indsatsplan. I disse
opfølgninger vil der bl.a. indgå en opfølgning ift. borgerens deltagelse i relevante forløb i
Psykiatricenter Vestervangen. Som en del af opfølgningerne benyttes skaleringsredskab til
vurdering af den enkeltes udvikling og opfyldelse af mål/delmål.
Sagsbehandler i Myndighed Social følger løbende borgerens udvikling i Psykiatricenter
Vestervangen. En gang årligt afholdes en statussamtale med deltagelse af borger,
myndighedssagsbehandler og medarbejder i Psykiatricenter Vestervangen.
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Visitation
Det er Myndighedsafdelingen Social, der visiterer borgere til tilbud/forløb i Psykiatricenter
Vestervangen. Det er muligt at visitere til kortere eller længerevarende forløb, som sammensættes
af de tilbud, der er i Psykiatricenteret.
Socialrådgiverne i Myndighedsafdelingen Social kan kontaktes på tlf.nr. 64 74 75 21 vedrørende
visitation. Se flere praktiske informationer på næste side i kataloget.

Tilbud uden visitation
Psykiatricenter Vestervangen har, udover forløb, hvortil der kræves visitation, også tilbud, der kan
benyttes uden visitation. Tilbuddet er beliggende i Assens by og hedder Tusindfryd. Tilbuddet kan
benyttes alene eller i kombination med forløb i Psykiatricenteret.

Rådgivning for pårørende
Når et menneske har det psykisk svært, påvirkes hele familien. Pårørende tilbydes rådgivning i
Psykiatricenter Vestervangen ved faglig konsulent Vivian Hansen, tlf.nr.25 23 28 89
Det er muligt at henvende sig anonymt.

Øvrige informationer
Praktiske informationer om Psykiatricenter Vestervangen findes på næste side i kataloget.
Med venlig hilsen
Personale og ledelse i Psykiatricenter Vestervangen.
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Informationer om Psykiatricenter Vestervangen
Psykiatricenter Vestervangen
Vestervangen 100
5690 Tommerup
Tlf. nr. 64 74 66 30
Mail: assenspsykiatricenter@assens.dk
Mobil nr. 30 68 02 79
Hjemmeside: www.psykiatrien.assens.dk
Afdelingsleder for Socialpsykiatrien i Assens Kommune
Hanne Longhi, tlf. nr.: 64 74 71 81, mobil nr.: 23 34 42 54

Åbningstider:
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

kl. 8.00-15.00
kl. 8.00-13.00
kl. 8.00-16.30
kl. 8.00-15.00
kl. 8.00-13.00

kl.12.00-19.00 Cafe Tusindfryd i Assens

Onsdag er Psykiatricenter Vestervangen forbeholdt unge-tilbud.

Telefontider:
Der er fast telefontid kl. 8.00-10.00, hvor der er mulighed for at tale med personalet. Efter telefontid
vil medarbejder på kontoret være at træffe på telefonen. Der kan lægges besked til personalet,
som herefter bestræber sig på at svare hurtigst muligt.
Akuttelefon udenfor åbningstid (efter kl.16) tlf.nr. 64 74 66 31

Aktiviteter og forløb:
Plan over aktiviteter og forløb kan ses i Psykiatricenter Vestervangens ugeskema. Ugeskemaet
forefindes både i Vestervangen, på socialpsykiatriens hjemmeside og bagerst i dette katalog. Der
vil løbende foretages justeringer og nye forløb etableres.
Visitering til aktiviteter/forløb i Psykiatricenter Vestervangen sker via sagsbehandler i Myndighed
Social. Det er muligt at deltage i et eller flere forløb. Deltagelse på forløb og antallet af
fremmødedage aftales i samråd med sagsbehandler med udgangspunkt i den enkeltes behov.

Transport:
Ved egen transport til Psykiatricenteret (eks. bus, bil eller knallert) vil der være mulighed for
kørselsrefusion efter gældende regler.
Ved behov for transport til Psykiatricenteret er der mulighed for, via sagsbehandler i Myndighed
Social, at blive visiteret til kørsel med husets bus. Denne bevilling er tidsafgrænset.
Afbud til denne kørsel ringes ind mellem kl. 8.00-8.15 på husets mobil nr. 30 68 02 79 eller
chauffør mobil nr. 23 84 08 47. Der kan også sendes en sms.

8

Psykiatricenter Vestervangen

Forplejning:
I Psykiatricenteret kan købes kaffe, te, kakao og sodavand. Der vil være mulighed for fælles
indkøb af morgenbrød. Mad og drikke kan også medbringes.

Informationer om Tusindfryd:
Café Tusindfryd er et ikke visiteret tilbud.
Adresse: Odensevej 29C, 5610 Assens
Café Tusindfryd har åbent onsdage kl.12.00 – 19.00.
Tlf.nr. i cafeens åbningstid: 29 32 49 76
Primære kontaktperson i Tusindfryd: Mette Duch-Grant tlf.nr.24 75 24 98

Introduktion til forløbsbeskrivelserne
På de følgende sider beskrives de enkelte forløb og tilbud i Psykiatricenter Vestervangen. De
beskrives ud fra enslydende afsnit, som det er vist herunder. Da nogle af beskrivelsernes
elementer er ens for alle forløb, er disse beskrevet generelt i afsnittene: ”Præsentation af
Psykiatricenter Vestervangen” og ”Praktiske informationer”, og de gentages derfor ikke for de
enkelte forløb.

Målgruppe:
Overordnet er der tale om samme målgruppe for alle forløb, som det er beskrevet side 4. Derfor
figurerer dette afsnit kun i den enkelte forløbsbeskrivelse, hvis målgruppen er særligt afgrænset i
det enkelte forløb.

Formål:
Formålet er ens for alle forløb, som det er beskrevet side 4. Dette afsnit medtager derfor
udelukkende supplerende formål for de enkelte forløb.

Metode:
I alle forløb tages afsæt i ens metoder, som det er beskrevet side 5. De enkelte forløb kan desuden
supplere med særlige metoder, der er relevante for det enkelte forløb. Disse særlige metoder
beskrives i dette afsnit.

Indhold:
I dette afsnit beskrives forløbets særlige indhold

Sted og tidspunkt:
I dette afsnit fortælles hvor og hvornår, forløbet finder sted.

Visitation, dokumentation og opfølgning:
Information om dokumentation og opfølgning vises side 6. Information om visitation findes på side
7. I dette afsnit fortælles derfor udelukkende om visitation, dokumentation og opfølgning, der er
særligt gældende for det enkelte forløb.
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Transporttræning
Målgruppe:
Borgere med en psykisk sårbarhed/sygdom, der har et ønske om at kunne øge deres
aktionsradius ved brug af forskellige former for offentlig transport.
Borgere, der er visiteret med kørsel til Psykiatricenter Vestervangen, har også mulighed for at
deltage, når der er mulighed for benyttelse af offentlig transport.

Formål:





At borgeren får etableret/genetableret færdigheder i forhold til at transportere sig selv rundt.
At opnå en større uafhængighed, selvstændighed og tilfredshed i livet ved at kunne benytte
offentlig transport.
At borgeren bliver i stand til at bruge lokalsamfundet og tage del i verden uden for eget
hjem, herunder deltagelse i sociale sammenhænge.
At kunne tilnærme sig uddannelse/arbejde, hvor egen-transport er nødvendig.

Metode:
Den kognitive tilgang med udgangspunkt i diamanten, herunder hvordan tanker, følelser,
kropsfornemmelser og adfærd påvirker hinanden. Eksponeringsstrategier. Ved hjælp af ACTmetoder at støtte borgerens håndtering af angst.
Der er mulighed for individuel træning eller træning i mindre gruppe.

Indhold:
Alle forløb starter med en individuel planlægning af træningsforløbet, hvor indholdet skitseres ud
fra den enkeltes behov. Længden af forløbet afhænger af den enkeltes udfordringer og udbytte af
træningsdage. Der tages udgangspunkt i transport fra borgerens eget hjem og til Psykiatricenter
Vestervangen, samt hvor borgerens behov for transport ellers måtte være. Eksponerings – og
strategiplaner udarbejdes.
At lære at læse bus/togplaner indgår som en del af forløbet. Der er mulighed for at få hjælp til
bestilling af rejsekort.

Sted og tidspunkt:
Forløbets udgangspunkt er Psykiatricenter Vestervangen. Der benyttes relevante offentlige
transportmidler i lokalsamfundet. Der kører flere individuelle forløb, så den aktuelle tid aftales med
borgerne.

Visitation, dokumentation og opfølgning:
I samarbejde med borgeren evalueres der efter hver træning. Til evaluering benyttes
skaleringsskema, hvor borgeren skalerer sig selv mellem 1-10.
For yderligere information om dokumentation og opfølgning henvises til side 6.
Information om visitation findes på side 7.
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Kost, livsstil og motion
(flere forskellige forløb)
Målgruppe:
Borgere med en psykisk sårbarhed/sygdom, der har ønsker om og behov for at øge livskvaliteten
via kost, livsstil og motion.

Formål:






At skabe et øget fokus på kost, livsstil og motion samt få ønskede tiltag implementeret i
den enkeltes liv med udgangspunkt i individuelle behov og med hensynstagen til de
livsvilkår, den enkelte har.
At understøtte den enkeltes recovery-proces og rehabilitering via kost, livsstil og
motion.
At forebygge livsstilssygdomme.
At skabe en øget kropsbevidsthed, eksempelvis igennem en kombination af
bevægelse, spænding og afspænding.
At borgeren får kendskab til de motionsaktiviteter, der er i det omkringliggende
samfund/nærmiljø og føler sig klar til at benytte disse tilbud.

Metode:
Forløbene tilbydes med baggrund i den viden, der er tilgængelig, omhandlende vigtigheden af en
sundere livsstil for borgere med en psykisk sygdom.
Den kognitive tilgang, hvor der tages udgangspunkt i tanker, følelser, adfærd og
kropsfornemmelser, herunder hvordan man kan ændre en uhensigtsmæssig ageren i forhold til fx
kost eller fysisk udfoldelse.
Brug af måltrappe, hvor der lægges vægt på ”det lille skridt” for at opnå en succesoplevelse for den
enkelte. Der tages udgangspunkt i den enkeltes vurdering af livskvalitet og muligheder.
Gruppedynamikken i forløbene vægtes højt, da der i samspillet mellem deltagerne kommer
værdifulde menings- og erfaringsudvekslinger, samt støtte til at fastholde og/eller udvikle
motivation.

Indhold:
I Psykiatricenter Vestervangens ugeplan indgår forløb med fokus på fysisk sundhed. Aktiviteter
varierer og justeres løbende i et tæt samarbejde med borgerne. Der tages udgangspunkt i de
aktuelle behov og ønsker.
I flere forløb er der et tæt samarbejde med Kommunens sundhedskonsulenter.
Kontakt venligst medarbejderne i Vestervangen for nærmere information om aktuelle tilbud.
På næste side beskrives aktiviteter, der periodevis vil kunne benyttes.
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(Kost, livsstil og motion fortsat)
Kostvejledning:
Ved kostvejledning tages der udgangspunkt i den enkeltes ønsker og behov i forhold til sund kost.
Det er muligt at få udarbejdet en individuel kostplan, hvis deltagerne ønsker det.
Cirkeltræning:
Der trænes i gruppe, hvor der tages højde for det individuelle niveau for hver enkelt borger.
Cirkeltræning vil indeholde en kombination af styrke/muskeltræning og kredsløbstræning.
Gåture:
Gåture i det naturskønne nærområde. Ved behov laves differentierede hold med tilpassede
distancer og gå-tempo. Det er også muligt at lave små løbehold og for at afprøve af stavgang.
Gymnastik:
Forskellige former for gymnastik, der varetages af medarbejder eller borger, der har
instruktørerfaring.
Træning under åben himmel:
Udendørs fitness, hvor redskaber i motionsrummet er skiftet ud med naturens og områdets
mangfoldige muligheder.
Mindfulness-yoga:
I mindfulness-yoga bevæges kroppen igennem på en nænsom måde, i et langsomt tempo og med
bevidst brug af åndedrættet. I øvelserne vil der være en vekselvirkning mellem spænding og
afspænding. Øvelserne laves både liggende, siddende og stående med mulighed for individuelle
hensyn. Øvelserne tilpasses deltagerne. Huset har yoga-måtter, puder og tæpper til låns.

Sted og tidspunkt:
Alle forløb tager deres udgangspunkt i Psykiatricenteret i Tommerup. Motionsaktiviteterne foregår
både i Psykiatricenterets motionsrum samt i nærområder.
For konkrete forløbsdage og tider henvises til Psykiatricenterets ugeplan. Ugeplanen kan ses sidst
i kataloget.

Visitation, dokumentation og opfølgning:
Ved afslutning af forløbet danner både deltagernes og forløbslederens vurderinger en samlet
dokumentation i den enkelte borgers indsatsplan.
For information om dokumentation og opfølgning henvises til side 6.
Information om visitation findes på side 7.
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Samværs-gruppeforløb
Målgruppe:
Borgere, der er i målgruppe for tilbud i Psykiatricenter Vestervangen, og som med udgangspunkt i
ønsker for egen personlige udvikling kan have glæde af deltagelse i gruppeforløb med fokus på
meningsgivende samtaler, samvær og aktiviteter.
Samværs-gruppeforløbet tager sit afsæt i formål, metoder og indhold i Vestervangens cafetilbud.
Hensigten er flytte samvær og aktiviteter fra det åbne cafémiljø i Vestervangen til mindre
gruppeforløb, hvor der skabes nye rammer, der på bedste vis kan understøtte den enkeltes behov
og ønsker udvikling.

Formål:









At opleve glæden ved og udbytte af at deltage i et socialt fællesskab.
At opleve trygge rammer for personlig udvikling.
At få mulighed for at afprøve og udvikle sociale kompetencer.
At finde/afprøve mestringsstrategier ift. oplevede udfordringer i livet.
At blive bevidst om egen værdi og betydning ift. andre mennesker.
At støtte selvværd og selvtillid.
At opleve gode betingelser for skabelse af netværk.
At indhold for samtaler, samvær og aktiviteter er inspirerende, nærværende og
meningsgivende for den enkelte deltager.

Metode:
Gruppeforløb, hvor gruppedynamikken anvendes aktivt til at understøtte interaktionen mellem
deltagerne. Støtte til gode dialoger og erfaringsudveksling. Anerkendelse af den enkelte og
gruppens ressourcer. Generalisering og almengørelse af almenmenneskelige udfordringer. Der
vægtes en høj grad af brugerstyring ift. forløbets indhold med afsæt i deltagernes ideer, ønsker og
behov. Medarbejderne er aktivt tilstedeværende i den gruppeproces, der foregår og vil løbende
byde ind med forslag og inspiration til indhold. Der anvendes elementer fra den kognitive tilgang og
ACT. Forløbet tager sit overordnede afsæt i den recovery-orienterede tilgang og rehabilitering.

Indhold:
Samværs-gruppeforløbene bygges op om varierende, meningsfulde temaer med aktiviteter, der
knytter sig dertil. Overordnede tema i nuværende forløb: ”Vores liv på godt og ondt”.
Forløbene har en varighed af 12 forløbsgange.

Sted og tidspunkt:
Der tilbydes to samværs-gruppeforløb i Vestervangen: Mandag og torsdag kl.9.30-11.00.

Visitation, dokumentation og opfølgning:
Vedr. information om dokumentation og opfølgning henvises til side 6.
Information om visitation findes på side 7.
Gruppen har løbende optag. Løbende evaluering på forløb samt den enkeltes deltagers udbytte.
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Kreative forløb v/CSV
Målgruppe:
Borgere indenfor målgruppen, der har interesse i kreativ udfoldelse/processer og som ønsker at få
større kendskab til og færdigheder indenfor det kreative område.
Det kræver ingen specielle forudsætninger, færdigheder eller erfaringer at kunne deltage i
forløbene.

Formål:








At prøve forskellige former for kreativ udfoldelse og udvikle egne kreative færdigheder.
At få mulighed for at opleve skaberglæden.
At opleve fordybelse i et givende kreativt fællesskab med andre.
At styrke selvværd og selvtillid i skabelsesprocessen.
At styrke sanseligheden ved at arbejde med og berøring af forskellige materialer.
Styrke nysgerrighed, mod, initiativ og engagement.
At få støtte til at tackle udfordringer i nye processer.

Metode:
CSV, Center for specialundervisning for voksne, afholder nogle af de kreative forløb i
Vestervangen.
CSV står for en rummelig skole med et aktivt og motiverende undervisningsmiljø. Der tages
udgangspunkt i den enkelte og dennes udfordringer. Der fokuseres på den enkeltes ressourcer og
mål, der kan begrænse virkningen af psykiske sårbarheder.
Deltagere medinddrages i planlægning, herunder valg af forløbenes forskellige temaer.

Indhold:
Igangværende forløb:



Natur-krea
Sang og musik

Sted og tidspunkt:
For nærmere information om forløbsdage og tider se ugeplan sidst i kataloget.

Visitation, dokumentation og opfølgning:
For information om dokumentation, opfølgning og visitation henvises til side 6-7.
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Aktivitetsfredag
Målgruppe:
Borgere, der er i målgruppe for tilbud i Psykiatricenter Vestervangen, hvor samvær og aktiviteter i
fællesskaber er med til at bevare og fremme livskvalitet.

Formål:










At være en del af et fællesskab med meningsfuldt samvær.
At opleve glæden ved og udbytte af at deltage i aktiviteter sammen med andre.
At få erfaring med, hvordan aktivitet og samvær kan have gavnlig effekt på trivsel.
At blive bevidst om egne evner, kvaliteter og værdi både i aktiviteter og samvær.
At opleve at kunne være bidragende uafhængig af funktionsniveau.
At finde inspiration til aktivitet og samvær til brug i eget liv og netværk.
Støtte til at tackle udfordringer i det sociale samvær og aktivitet.
Øve at indgå i en samarbejdsproces omkring aktiviteter i fællesskaber.
Skabe gode rammer for skabelse af netværk.

Metode:
Møde hver enkelt deltager anerkendende, opmuntrende og med en positiv tilgang. Anerkendelse
af både den enkelte og gruppens ressourcer. Inddrage deltagernes evner, kvaliteter og
kompetencer i samværet, planlægning og gennemførsel af aktivitet.
Der vægtes en høj grad af borgerinddragelse. I fællesskab laves gruppekontrakt, brainstorm ift.
ønskede aktiviteter og planlægning af forløbsgange.
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Gruppeprocesser understøttes. Gruppedynamikken anvendes aktivt til at understøtte interaktion
mellem deltagerne i gruppen.
Støtte til graduering af aktiviteter. Aktiviteter tilrettelægges, så de understøtter samspil og mulighed
for netværksdannelse.

Indhold:
Hver fredag besluttes, hvad næste fredags aktivitet er. Alle får mulighed for at få et aktivitetsforslag
prøvet af. Årstiden er med til at styre, hvilke aktiviteter, der planlægges.
Eksempler på og foreslåede aktiviteter:
Kulturelle: Synge, biograf og klang. Udendørs: Udflugter, gåture og bålhygge. Motion: Svømning,
dans og zumba. Kreative: Lave tryk med frugt, pynte huset til årstiderne, male med kaffe, samle
materiale i naturen, lave lygter og samle bær til syltetøj. Køkken: Plukke æbler til æbleflæsk og
kager.

Sted og tidspunkt: Forløbet har en varighed af 12 forløbsfange. Psykiatricenter Vestervangen.
Fredage kl.10.00-12.00.

Visitation, dokumentation og opfølgning:
For information om dokumentation, opfølgning og visitation henvises til side 6-7.

Psykiatricenter Vestervangen

Angst-gruppeforløb
Målgruppe:
Borgere, der er i målgruppen til forløb i Psykiatricenter Vestervangen, som oplever angst, der
begrænser livsudfoldelse og livskvalitet.

Formål:








At deltagerne tilegner sig viden om angst, der kan give en større bevidsthed og forståelse
for eksempelvis de kropslige- og adfærdsmæssige reaktioner, der følger med angsten.
At mindske oplevelsen af skyld og skam.
At forholde sig til og tackle angsten på nye og mere hensigtsmæssige måder.
At få kendskab til nye redskaber samt erfaring med, hvilke der for den enkelte kunne være
virksomme at benytte.
At tage nogle små skridt i arbejdet med egen angst.
At være en del af et gruppefællesskab med erfaringsudveksling, genkendelighed,
inspiration samt individuel betydning i samvær med andre.
At understøtte den enkeltes recovery-proces og rehabilitering, herunder at opnå en større
uafhængighed, selvstændighed og tilfredshed i livet.

Metode:
Psykoedukation med formidling af viden om angst. Brug af elementer fra den kognitive tilgang,
ACT og mindfulness. Afsæt i den recovery-orienterede tilgang samt rehabilitering.
Forløbet tilpasses deltagerne således, at der tages hensyn til den enkeltes psykiske sårbarheder
og eventuelle kognitive vanskeligheder.
Løbende evaluering og justering af forløbet til sikring af størst muligt udbytte for den enkelte.
Der vægtes en høj grad af inddragelse ift. forløbets indhold med afsæt i deltagernes ideer, ønsker
og behov. Gruppen består af max 8 deltagere.

Indhold:
Introduktion til forløbet og fælles aftaler omkring rammer for gruppen. Individuelle målsætninger.
Viden om angst: Symptomer, vores alarmberedskab og former for angst. Undgåelse som
umiddelbar måde at reagere på angst. Nye veje til håndtering af angsten med fokus på accept,
vores tanker, værdier, nyttige redskaber og eksponering.
Forløbet består af 12 forløbsgange.

Sted og tidspunkt:
Mandag kl.12.30-14.00 i Psykiatricenter Vestervangen. Sted og tid vil være fleksibelt i de perioder,
hvor der er fokus på angst-eksponering.

Visitation, dokumentation og opfølgning:
For yderligere information om dokumentation og opfølgning henvises til side 5.
Information om visitation findes på side 7.
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Sanse-gruppeforløb
Målgruppe:
Målgruppen er borgere med en psykisk sårbarhed/sygdom, der har aktivitetsproblemer i
hverdagen.
Borgere, der har brug for et indblik i deres sansebearbejdning og ideer til at øge sin livskvalitet ved
at sætte fokus på sanserne.

Formål:
Igennem afprøvning af nye strategier, hjælpemidler eller brug af sanserum og aktiviteter, hvor de
trængte sanser tilgodeses:




At styrke kendskab til kroppen og fornemmelse af egen krop.
At øge centralnervesystemets evne til at bearbejde sanseimpulser.
At blive mere selvstændig og opnå større tilfredshed med hverdagsaktiviteter.

Vi oplever os selv og verden gennem vores sanser. Sanseintegration er kroppens evne til at
bearbejde forskellige sanseindtryk fra egen krop og omgivelser. Sanseintegration kan have en
positiv effekt på eksempelvis angst, motorisk uro, søvnproblemer, kropsopfattelse,
berøringsproblemer, koordinationsproblemer, balance og depression.
Sanse-gruppeforløbet har det overordnede formål at støtte op om den enkeltes recovery-proces og
rehabilitering.

Indhold:
Forløbsdag
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Tema/indhold
Opstartsundersøgelser/test- afprøve aktiviteter med art of nature
Opstartsundersøgelser/test –afprøve aktiviteter med art og nature
Gennemgang af sanseprofiler
Afprøve brug af sanserum- afprøve aktiviteter i køkken
Afprøve brug af sanserum –afprøve aktiviteter i naturen
Afprøve sanserum med fokus på de supplerende sanser- aktivitet med dyr
Afprøve sanserum med fokus på de supplerende sanser – aktivitet med wellness
Tema: Strategier i hverdagen
Afprøve øvelser eller aktiviteter i motionsrum
Intro til Mindfulness
Udarbejdelse af sansediæt for kommende uge ud fra erfaringer gennem forløbet
og Sensory profile
Evaluering
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(Sanse-gruppeforløb fortsat)

Metode:
Tilgangen i forløbet er ergoterapiteori, herunder teori om sanseintegration, brug af test og
undersøgelsesredskaber udviklet til dette formål, Sensory profile.
Forløbet vil gennem en udredning danne grundlag for afprøvning af kompenserende strategier til at
mindske eller øge sanseindtryk, dæmpe uro, afprøve aktiviteter i køkken, udendørs eller i
motionsrum eller ændre på omgivelser.

Sted og tidspunkt:
Lokaler i Psykiatricenter Vestervangen, hvis ikke andet er aftalt.
For nærmere information om forløbsdag og tider henvises til Psykiatricenterets ugeplan.
Ugeplanen findes sidst i kataloget.

Visitation, dokumentation og opfølgning:
Brug af diverse testresultater, observationer fra terapeut og borgerens oplevelse samt overvejelser
om mulige næste skridt for deltageren.
Dokumentation i it-platformen KMD Nexus. For yderligere information om dokumentation og
opfølgning henvises til side 6.
Information om visitation findes på side 7.
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Cafetilbud
Psykiatricenter Vestervangen har 2 cafetilbud: Cafe i Vestervangen i Tommerup og Café
Tusindfryd i Assens. Her beskrives først fælles faktorer for begge tilbud, dernæst beskrives hvert
enkelt tilbud for sig.

Målgruppe:
Målgruppen er borgere, der, kortvarigt eller mere permanent, har et eller flere af følgende
problematikker, de er motiverede for at arbejde med at udvikle konstruktivt:






Tendens til isolation
Spinkelt netværk
Behov for socialt samvær med andre mennesker
Problemer med at indgå i sociale sammenhænge med andre mennesker, herunder evnen
til at ”smalltalke”
Kognitive og sociale udfordringer forårsaget af psykisk sygdom/sårbarheder, f.eks.:
problemer med tænkning (indlæring, opmærksomhed og evne til planlægning),
hukommelsesproblemer, nedsat evne til fokusering og overblik, misforståelser og konflikter
i gruppesammenhænge / sociale relationer.

Formål:






At give borgeren mulighed for at opleve glæden ved og udbyttet af at deltage i et socialt
fællesskab.
At give borgerne mulighed for at afprøve og udvikle deres sociale kompetencer i et
beskyttet rum
At fastholde og / eller udvikle den enkelte borgers sociale kompetencer
At give borgerne mulighed for at etablere sociale netværk, både i cafetilbuddene, i de
øvrige tilbud i Psykiatricenter Vestervangen og udenom Socialpsykiatrien
At give borgerne mulighed for at få afklaret behov for andre tilbud, både i Psykiatricenter
Vestervangen og i forhold til andre tilbud

Metode:
Cafeerne er miljøer, hvor borgerne arbejder med deres sociale kompetencer i samvær og
aktiviteter, knyttet til cafeerne. Rammer og aktiviteter i cafetilbuddene er opbygget med og ud fra
elementer fra kognitive tilgange, mindfullness og ACT, således at udviklingsarbejdet mod recovery
styrkes optimalt:








Medarbejdere i cafeerne er aktivt tilstedeværende i den gruppeproces, der foregår, og
bidrager i nu og her situationer med støtte til hver enkelt borger og med konflikthåndtering
Aktiviteterne tilrettelægges, så de lægger op til socialt samvær, socialt samspil og mulighed
for netværksdannelse
Rammer og aktiviteter i cafeerne er tilrettelagt med struktur, overskuelighed, stabilitet og
gentagelser som vigtige elementer for læringsprocessen i målgruppen (ACT)
Der er høj grad af brugerstyring, som fremmer afsættet i de enkelte borgeres behov og
selvforståelse, så aktiviteterne giver mening for borgerne
Der er et varieret udbud af aktiviteter, således at flest mulige får glæde af dem
Graden af beskyttende rammer, personligt ansvar, socialt samvær og struktur kan variere
efter brugernes behov
Der er afsat tid til, at den enkelte borger kan udvikle sig i eget tempo og have mulighed for
individuel fordybelse
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(Cafetilbud fortsat)

Indhold:
Gruppeaktiviteter, der fremmer udvikling af de sociale kompetencer








Kulturbærende aktiviteter, f.eks. at tilberede mad sammen, spise eller drikke kaffe sammen,
fælles udflugter og fællesskaber omkring begivenheder.
Aktiviteter, der gentages, f.eks. drikke kaffe, spise frokost eller aftensmad sammen på
samme tidspunkter hver mødegang
Aktiviteter med nytteværdi, f.eks.: dække bord, brygge kaffe, lave mad, bage, pynte til
højtider, passe blomster, deltage i fællesmøder eller arbejdsgruppemøder, der arbejder
med cafeens tilbud, rammer og indhold, udarbejdelse af informationsmateriale, arrangere
fællesaktiviteter i cafeen
Aktiviteter med mulighed for at smalltalk. At sidde sammen ved et kaffebord giver f.eks.
gode rammer for at træne evnen til at smalltalke
Aktiviteter med interessefællesskab, eksempelvis fisketure og strikkeklub. Aktiviteterne
tager afsæt i ønsker fremsat af borgerne. Aktiviteterne kan foregå i cafeernes lokaler, på
tværs af cafeerne eller i lokalsamfundet
Aktiviteter, der retter sig mod netværksdannelse ud af huset, f.eks. med aktiviteter med
interessefællesskab, aktiviteter på tværs af cafeerne, interessegrupper, fælles udflugter,
undervisning i CSV, støtte til at indgå i lokale grupper

Individuelt orienterede aktiviteter
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Individuelt orienterede aktiviteter tilbydes med henblik på at arbejde målrettet med en individuel
indsatsplan, og når det er nødvendigt for at fremme en konstruktiv gruppeproces i cafeen.
Derudover kan der være behov for at tilbyde individuelt orienterede aktiviteter for brugere, der har
behov for ”pause” i fællesskabet for at kunne holde til at deltage i fællesskabet, feks.: avislæsning,
arbejde på PC, håndarbejde, male et billede eller lignende.

Sted og tidspunkt:
Se nedenfor under de enkelte cafetilbud

Visitation, dokumentation og opfølgning:
Se nedenfor under de enkelte cafetilbud, generelle informationer kan læses på side 6-8 i kataloget.

Læs om cafetilbud på de næste sider

Psykiatricenter Vestervangen

Cafegruppen i Vestervangen
Målgruppe:
Målgruppen er beskrevet generelt i afsnittet ”cafetilbud i Vestervangen”.
Målgruppen for cafegruppen kan yderligere opdeles i 4 målgrupper:
1. Borgere, der har brug for afklaring af behov for sociale aktiviteter og / eller hvilken støtte
borgeren skal tilbydes for at kunne deltage i de sociale aktiviteter.
2. Borgere, der har fulgt andre forløb i Psykiatricenter Vestervangen, og som p.t. har brug for
en pause ift. deltagelse i gruppeforløb med fokus på personlig udvikling.
3. Borgere, der sideløbende med cafegruppen følger andre forløb i Psykiatricenter
Vestervangen.
4. Borgere, der er i et længerevarende forløb i cafegruppen, og som primært har behov for
støtte til at blive i stand til at deltage i andre sociale aktiviteter, f.eks. forløb i Psykiatricenter
Vestervangen, komme i Tusindfryd eller andre sociale aktiviteter efter individuelle behov.

Formål:
Formålet med cafegruppen er overordnet beskrevet i afsnittet ”cafetilbud i Vestervangen”.
Derudover er formålet med cafegruppen at medvirke til at bygge bro mellem de forskellige
aktiviteter og forløb i Psykiatricenter Vestervangen.

Metode:
Metoderne er beskrevet i afsnittet ”cafetilbud i Vestervangen”. Derudover vil der blive anvendt
metoder, der tager hånd om de enkelte målgrupper, som defineret ovenfor, samt borgernes
individuelle behov. Der er lagt en fast struktur for mødetiden, hvori aktiviteterne lægges:

Indhold:
Aktiviteter i cafegruppen knytter sig blandt andet til den struktur, der er, i cafegruppens åbningstid,
f.eks.: borddækning, kaffebrygning, spise og drikke kaffe sammen, oprydning. Der anvendes også
andre faste tilbagevendende aktiviteter, f.eks. deltagelse i husmøderne, arbejde med gårdhaven,
spille spil.
Der arrangeres forskellige andre aktiviteter som udflugter, fisketure og små tema-gupper.
Cafegruppen har også aktiviteter sammen med Tusindfryd. Derudover er der individuelle samtaler i
forbindelse med borgernes rehabiliteringsplaner.

Sted og tidspunkt:
I Vestervangens åbningstid (se informationer side 8 i kataloget)

Visitation, dokumentation og opfølgning:
Visitation til gruppen tager afsæt i målgruppedefinitionen. Der evalueres løbende og altid i god tid,
med henblik på evt. nye tiltag.
Dokumentation af forløb i cafegruppen vil oftest foregå som gruppe-dokumentation, da borgerne
oftest er tilknyttet andre forløb, hvortil der er tilknyttet individuelle målinger af effekt.
For yderligere information om dokumentation og opfølgning henvises til side 6.
Information om visitation findes på side 7.
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Tusindfryd
Målgruppe:
Målgruppen er beskrevet i afsnittet ”cafetilbud i Vestervangen”, desforuden borgere, der:






ikke har brug for eller ikke ønsker at benytte et tilbud, hvortil der kræves visitation
ønsker at supplere andre tilbud fra Socialpsykiatrien med et tilbud uden visitation
har lyst til, og mestrer, at deltage i socialt samvær med andre i hensyntagende og
behovsrelaterede rammer
ikke fremmøder til aktiviteter i tilbuddet i påvirket tilstand (stoffer, medicin alkohol), der
hæmmer deres sociale færdigheder.
er i stand til at deltage i sociale aktiviteter på en måde, der ikke er ødelæggende for
aktiviteterne og miljøet i tilbuddet

Formål:
Formålet er generelt beskrevet under formål med cafeerne. Formålet er desuden aktivt at støtte
netværksdannelse i og uden for Tusindfryds organiserede rammer og udenfor Socialpsykiatrien.

Metode:
Generelle metoder er beskrevet i afsnittet ”cafetilbud i Vestervangen”. Aktiviteter og miljø i
Tusindfryd skal være motiverende i sig selv for at imødekomme borgernes behov, da der ikke
fordres visitation til Tusindfryd. Medbestemmelse er derfor en nødvendig og naturlig del af
tilbuddet. Samtidig bygges tilbuddene op ud fra generelle problematikker for målgruppen.
Tilgangen og tilrettelæggelsen i indsatsen er evidensbaseret viden og teori om aktivitetsudførelse,
herunder aktivitetsanalyser.
Tusindfryd arbejder tæt op ad ”værestedstanken” og ”de små skridts metode”, som er beskrevet af
Landsforeningen af Væresteder.
Tusindfryd benytter sig desuden aktivt af aktivt medborgerskab i tilbuddene og der er flere frivillige
tilknyttet caféen.

Indhold:
Tusindfryd er en samling af aktiviteter for målgruppen og tilrettelægges i tæt samarbejde med
brugere af stedet. Aktiviteterne forandres i takt med, at brugergruppen forandres.
Café Tusindfryd har p.t. følgende tilbud:







Åben cafe hver onsdag kl.12.00 – 19.00.
Team af frivillige. Cafeen har tilknyttet et team af frivillige, der med stort engagement
hjælper og indgår i praktiske opgaver, madlavning og socialt samvær.
Mulighed for deltagelse i fællesspisning kl.17.30.
Arrangementer, små og større, i huset og ude i verden.
”ad hoc” – aktiviteter, der opstår i nu og her situationer.
Arbejdsgrupper, der arbejder med forskellige sider af Tusindfryds tilbud.
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(Tusindfryd fortsat)

Tusindfryd samarbejder med andre tilbud fra Assens Kommune samt organisationer, der supplerer
Tusindfryds tilbud til målgruppen, i Tusindfryds lokaler.

Sted og tidspunkt:
Café Tusindfryd har åbent onsdage kl.12.00 – 19.00 på Odensevej 29C, 5610 Assens

Visitation, dokumentation og opfølgning:
Der er ingen visitation og dermed heller ingen individuel dokumentation og opfølgning i fastlagte
rammer. Tusindfryd fører statistik på fremmøde til brug for videre planlægning, og der udarbejdes
jævnligt statusrapporter.
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Ungetilbud i Psykiatricenter Vestervangen
Psykiatricenter Vestervangen har tre tilbud, der knytter sig til unge med en psykisk
sårbarhed/sygdom:




Ungeliv
Social-Jobcafé
Tilbud om pårørende/ netværks-samtaler.

I det følgende beskrives først de fælles faktorer for tilbuddene, hvorefter hvert enkelt tilbud
beskrives hvert for sig.
Tilbuddene kan ses som pakkeforløb, hvor der kan vælges et eller flere forløb ud fra den unges
ønsker og behov. Det vil også være en mulighed at tilmelde sig et enkelt forløb og i takt med den
unges udvikling fortsætte videre til næste forløb.
Herudover er det også muligt at kombinere de specifikke tilbud til unge med de øvrige tilbud i
Psykiatricenter Vestervangen.
Forløbene i Psykiatricenter Vestervangen er sammensat ud fra en bred rehabiliteringsstrategi, hvor
indsatsen for psykisk sårbare/syge unge sammentænkes i en kombineret social indsats samtidig
med et beskæftigelsesrettet fokus. Indsatsen er tilrettelagt, så der er øje for den unges sociale
forhold og personlige udfordringer, i et tæt samarbejde med sagsbehandler i Myndighed Social
Ungeenheden og medarbejdere i Vestervangen, hvor der skabes de bedste forudsætninger og
muligheder for den enkelte unge.

Målgruppe:
Unge borgere, i alderen 18-30 år, der har forskellige udfordringer i deres liv knyttet til det at være
ungt menneske med en psykisk sårbarhed/sygdom.






Psykiske sårbarheder med påvirket selvværd og selvtillid.
Kognitive vanskeligheder ift. indlæring, opmærksomhed, planlægning, hukommelse,
fokusering og overblik.
Sociale udfordringer. Tendens til isolation.
Spinkelt netværk og/eller netværk præget af usikkerhed.
Manglende fodfæste i forhold til uddannelse og/eller arbejdsmarked.

Kendetegn for målgruppen er, at de har en vifte af problematikker, herunder evt. psykiatriske
diagnoser, som har indflydelse på deres funktionsevne.
Unge, der henvises til et tilbud i Psykiatricenter Vestervangen, er enten i målgruppen for et §104
aktivitets- og samværstilbud efter Serviceloven eller i målgruppen for et tilbud via Ungeenheden,
Lov om aktiv beskæftigelsesindsats.
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Formål:










At støtte den enkelte unges recovery-proces og rehabilitering.
At forebygge, at psykiske sårbarheder/sygdom udvikler sig med yderligere tab af
kompetencer til følge.
At fremme motivation ved bl.a. at have fokus på individuelle ønsker og behov.
At den enkelte unge bliver bevidst om og oplever egne kompetencer og kvaliteter.
At skabe gode betingelser for netværksdannelse.
At inddrage og støtte ressourcer i netværk.
At bevare håbet for fremtiden.
At den enkelte unge føler sig i stand til at gøre brug af generelle tilbud i nærmiljø og
samfund.
At der i samarbejde med den enkelte unge, Psykiatricenteret, Ungeenheden og andre
relevante samarbejdspartnere laves planer for udvikling, herunder eksempelvis delmål, på
vejen mod uddannelse eller arbejdsmarked.

Metode:
Alle forløb tager afsæt i den recovery-orienterede tilgang og rehabilitering.
Brug af kognitive metoder og systemisk tilgang. Anerkendende, opmuntrende og den positive
tilgang til de unge.
Forløbene vil primært foregå i grupper med bevidst brug af gruppedynamikker. Mulighed for
individuel støtte ved behov.
Indhold og aktiviteter tilrettelægges, så der lægges op til socialt samvær og mulighed for
netværksdannelse.
Afhjælpning af kognitive vanskeligheder via struktur, overskuelighed, stabilitet og gentagelser.
Oplæg og undervisning, åbne gruppediskussioner, øvelser og rollespil. ADL, individuelt og gruppe.
Graden af beskyttende rammer, personligt ansvar, socialt samvær og struktur varierer efter de
unges behov.

Visitation, dokumentation og opfølgning:
Information om dokumentation og opfølgning findes i tilbudskataloget side 6.
Information om visitation findes på side 7 eller ved henvendelse til Ungeenheden.

Læs mere om tilbud for unge på de næste sider
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Ungeliv
(ungetilbud)
Målgruppe:
Unge, der har behov for et struktureret, målrettet forløb, der støtter deres personlige udvikling og
færdigheder i retning mod uddannelse/tilknytning til arbejdsmarkedet.

Formål:








At give de unge større indsigt i eget liv med en psykisk sårbarhed/sygdom.
At give deltagerne en indsigt i livet som ungt menneske.
At deltagerne får mulighed for, sammen med andre unge, at snakke om de udfordringer, de
har.
At få redskaber til håndtering af de udfordringer, den enkelte unge oplever.
At den enkelte unge får fokus på egne kompetencer og kvaliteter.
At styrke kendskab til aktivitets – og beskæftigelsesmuligheder.
At deltagerne får en forståelse for arbejdsmarkedet herunder, hvordan man agerer på en
arbejdsplads i almindelighed, men også med psykiske udfordringer og barrierer.

Se desuden fælles faktorer for målgruppen i afsnittet ”Ungetilbud i Psykiatricenter Vestervangen”.

Metode:
I forløbet tages udgangspunkt i, hvor de unge er i deres liv og hvilke udfordringer, de oplever. Der
vil både være fokus på det at være ungt menneske med en psykisk sårbarhed/sygdom, men fokus
vil også bevidst flyttes hen på de helt almindelige forhold, der knytter sig til at være ung generelt.
Via psykoeducation øges den unges selvindsigt fra begrænsninger til ressourcer og muligheder.
Der tages udgangspunkt i unges læreprocesser, hvor der læres gennem samspil, sanserne, og
oplevelser. Grundtanken er, at de, der lærer, er dem, der gør. Forløbet består både af
undervisning, fælles snakke i gruppen samt øvelser. Øvelser foregår i mindre grupper, hvor
forløbets tovholdere vil matche de unge, så der skabes mest mulig læring.
Der arbejdes med den enkeltes mål/indsatsplan i gruppe. Interne gruppeprocesser understøttes.

Indhold:
At være ung – Ung og på vej
- Ungdommen
- Identitetsdannelse
- Venner
- Kommunikation
- Sociale færdigheder
- Ung og psykisk sårbar

-

Tanker og deres betydning
Angst
Sociale medier
Hvad er det gode arbejdsliv?
Arbejde/fritid.
Job og uddannelse
Kompetenceplan/skånehensyn

Aktiviteter, der inddrages i forløbet: Lave bål, bage, plancher og ture.
Sagsbehandler fra Ungeenheden inviteres ind til de forløbsgange, hvor der er et specifikt
arbejdsmarkedsrettet fokus.

Sted og tidspunkt:
Forløbsvarighed på 18 uger.
For nærmere information om forløbsdage og tider: Se ugeplan sidst i kataloget.

26

Psykiatricenter Vestervangen

Social-jobcafé
(ungetilbud)
Målgruppe:
Unge indenfor målgruppen, der har ønske om og behov for tilbuddet som støtte til og/eller
supplement til øvrige aktiviteter i deres liv, eksempelvis praktikforløb. Unge, der pga. arbejde eller
uddannelse i dagtimerne kun har mulighed for at benytte et eftermiddagstilbud. Unge, der har brug
for at blive sluset ind i et eller flere af Psykiatricenter Vestervangens øvrige forløb eller støtte til at
få en tilknytning til nye beskæftigelsesområder.

Formål:







At de unge borgere får hjælp og støtte til at sætte sig delmål for fremtiden ift. aktiviteter,
praktik, uddannelse eller job.
At medvirke til, at de unges funktionsevne, personlige færdigheder og kompetencer
genvindes og udvikles.
At skabe mulighed for socialt samvær og netværksdannelse i og uden for caféen.
At de unge bliver i stand til at gøre brug af generelle tilbud og aktiviteter i nærmiljøet.
Støtte de unge ift. den beskæftigelsesrettede indsats.
At der i samarbejde med den enkelte unge, Psykiatricenteret, Ungeenheden og andre
relevante samarbejdspartnere laves planer for udvikling på vejen mod uddannelse eller
arbejdsmarked.

Metode:
Forløbet tager afsæt i den recovery-orienterede tilgang og rehabilitering. Forløbet foregår primært i
grupper med bevidst brug af gruppedynamikker ved hjælp af kognitive metoder og systemisk
tilgang.

Indhold:
Ugentlige aktiviteter med henblik på at understøtte sociale kompetencer og mulighed for
netværksdannelse: Madlavning, kreative aktiviteter, gåture, motion i og uden for huset, besøge
praktiksteder/virksomheder mv.
Transporttræning med henblik på at etablere færdigheder til at blive selvtransporterende.
Sparring og støtte vedr. uddannelse, praktik og job i samarbejde med Ungeenheden og
virksomhedskonsulenter.

Sted, tid og varighed:
Forløbet har en varighed på 18 uger. Psykiatricenter Vestervangen onsdag kl.13.30-16.30.

Visitation, dokumentation og opfølgning:
De unge borgere visiteres til Social-jobcafé enten via Ungeenheden, Lov om Aktiv
beskæftigelsesindsats eller via Myndighed Social, Servicelovens §104 samvær- og aktivitetstilbud.
I tæt samarbejde med de unge bliver der udfærdiget indsatsplaner med delmål og handlinger, der
tager udgangspunkt i den enkeltes unges behov og ønsker for udvikling ift. fremtidens aktiviteter,
uddannelse og job. Der laves en individuel opfølgning midtvejs i forløbet, som afsluttes med en
evaluering/status af hele forløbet. Borgerens indsatplan udarbejdes i IT-platformen KMD Nexus.
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Pårørende/netværks-samtaler
(ungetilbud)
Målgruppe:
Målgruppen er unge borgere med en psykisk sårbarhed/sygdom, og som følger forløb i
Psykiatricenter Vestervangen, og deres pårørende/netværk.

Formål:










At styrke netværket for unge med psykisk sårbarhed/sygdom.
At understøtte de pårørende/netværkets ressourcer.
At skabe rammerne for ny forståelse og forandringsprocesser.
At inddrage og anvende de pårørendes viden og erfaringer.
At sikre bedst mulige betingelser for kontakt og samvær mellem den unge og de
pårørende.
At de pårørende får hjælp til det, de kan føle vanskeligt og udfordrende.
At de pårørende informeres om de forskellige muligheder, der er for støtte.
At øge viden om psykisk sårbarhed og sygdom.
At de pårørende/netværket inddrages i det omfang, den unge ønsker det.

Metode:
Pårørende/netværks-samtaler afholdes med baggrund i den viden og erfaring, at information fra
pårørende samt netværkets evne til at støtte kan være afgørende for den enkeltes chancer for at
komme sig (recovery).
I samtalerne bruges elementer fra Åben Dialog, hvor den grundlæggende tilgang er, at dialogen
mellem borger og netværk muliggør forandringer hos borger og/eller de pårørende. I Åben Dialog
vægtes alle udsagn lige, og den professionelle rolle er ikke at søge løsninger, men at give et fagligt
perspektiv, som kan supplere borgerens eget og resten af netværkets perspektiver.
I pårørende/netværks-samtalerne bruges herudover den systemiske tanke og kognitive elementer.
Behovet for samtaler vurderes løbende. Tidspunkt og intervaller tilpasses behovet. Samtalerne
finder sted dér, hvor den unge helst vil have, at de afholdes.
Den unge er med til at bestemme, hvilke personer der er vigtige at invitere med til samtalerne.
Medarbejdere i Psykiatricenteret sikrer en ramme, hvor alle bliver hørt, og hvor der tales om det,
der er vigtigst for deltagerne. Der laves afslutningsvis en opsamling af hvilke temaer, der har været
talt om, og eventuelle aftaler.

Indhold:
Der vil inden mødet ikke foreligge en fast dagsorden. Indholdet i samtalerne aftales med den unge
og de pårørende ved samtalens start og tager udgangspunkt i de ønsker og behov, der
italesættes.

Sted og tidspunkt:
Pårørende/netværkssamtaler planlægges individuelt.
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Modtagegruppe
Målgruppe:
Deltagere i Modtagegruppen er borgere, der er tilknyttet Psykiatricenter Vestervangen, og som har
lyst og overskud til at hjælpe nye borgere godt ind i huset. Medarbejder er også tilknyttet gruppen.

Formål:






At sikre at nye borgere føler størst mulig tryghed i deres opstart i Psykiatricenter
Vestervangen.
At nye borgere føler sig godt modtaget både ved den første rundvisning i huset og på
den første dag, hvor de starter.
At nye borgere får de informationer, de har brug for.
At nye borgere ved, hvem de kan gå til, hvis de bliver i tvivl om noget.
At deltagerne i modtagegruppen bliver bevidste om egne personlige kvaliteter, evner og
kompetencer og får mulighed for at bruge dem.

Metode:
Der tages afsæt i den enkeltes recovery-proces og rehabilitering. Borger til borger-kontakt med
stor værdi. Skabelse af de bedste betingelser for selvudvikling. Medinddragelse, medindflydelse og
samarbejde.

Indhold:
Modtagegruppen mødes og planlægger modtagelse af nye borgere, der er på vej ind i huset.
I fællesskab tage godt imod nye borgere og have en særlig opmærksomhed den første tid.
Udarbejdelse af pjece/skriftligt informationsmateriale.
Løbende evaluering og justeringer af modtageprocedure.

Sted og tidspunkt:
Psykiatricenter Vestervangen.
Modtagegruppen mødes ved behov og når det er aktuelt.
Forbesøg afholdes fortrinsvis tirsdag kl.11.00 – 12.00.

Visitation, dokumentation og opfølgning:
For information om dokumentation og opfølgning henvises til side 6.
Information om visitation findes på side 7.
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NADA, øreakupunktur
Formål:
NADA – øreakupunktur har vist sig virksom ved angst, søvnløshed, fysisk og psykisk uro,
anspændthed, irritabilitet, depressions-lignende tilstande, abstinenser og stoftrang m.m.

Metode:
NADA (National Acupuncture Detoxification Association) er en forening, som blev grundlagt for at
udbrede en formaliseret øreakupunkturbehandling. Metoden blev udviklet af den amerikanske
psykiater Michael Smith. NADA er både en metode til at behandle akutte symptomer samt en
recovery-metode.
NADA-øreakupunkturen kan gives som supplement til anden behandling og har ingen uheldig
indvirkning på medicinsk behandling. Metoden kan benyttes ved behov her og nu samt til
langtidsbehandling.
Hvor ofte behandlingen gives er individuelt. Den kan aldrig overdoseres, og man kan ikke blive
afhængig af NADA. Alle kan tåle NADA-øreakupunktur. Behandlingen betragtes som bivirkningsfri.
I meget sjældne tilfælde kan opstå lidt hovedpine og utilpashed som vil være forbigående og som
kan afhjælpes ved at fjerne nålene.

Indhold:
Alle NADA-forløb starter med en individuel planlægning, hvor indholdet skitseres ud fra den
enkeltes behov. Længden af forløbet og hvor mange gange der gives NADA afhænger af den
enkeltes ønsker og resultat.
NADA – øreakupunktur består af 5 nåle i hvert øre. Nålene der bruges er tynde sterile
engangsnåle. Nålene skal helst sidde minimum 45 minutter i ørene og man bør sidde stille og
slappe af for at opnå fuld effekt. Under behandlingen vil de fleste føle sig afslappede med en
umiddelbar stresslindring.
Efter nogle behandlinger vil den afslappende virkning ikke indtræde så markant. Men dette er ikke
et tegn på, at akupunkturen ikke virker – snarere tværtimod. I begyndelsen har de fleste brug for
behandling flere gange om ugen. Behovet vil falde i løbet af nogle uger.
Pjece med yderligere informationer udleveres ved første samtale.
I Psykiatricenteret arbejdes med at skabe et NADA- gruppeforløb.

Sted og tidspunkt:
For nærmere information om tider henvises til Psykiatricenterets ugeplan, der kan ses sidst i
kataloget.

Visitation, dokumentation og opfølgning:
Der vil være en kort mundlig evaluering efter hver gang, man har fået NADA.
For yderligere information om dokumentation og opfølgning henvises til side 6. Information om
visitation findes på side 7.
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Frivillighed
I tråd med Assens Kommunes politik for aktivt medborgerskab arbejdes der med at fremme og
understøtte alle typer frivillighed både i det visiterede samværs- og aktivitetstilbud og i det åbne
café tilbud i Assens, Café Tusindfryd.
Borgere tilknyttet Psykiatricenteret og Café Tusindfryd opmuntres og understøttes til at bruge egne
evner og kompetencer i forløb og socialt samvær. At støtte den enkeltes borgers recovery- og
rehabiliteringsproces har erfaringsmæssigt været med til, at flere borgere, som er/har været
tilknyttet Psykiatricenter Vestervangen, er nået dertil i deres udvikling, at de selv bliver i stand til at
udføre meningsfuldt frivilligt arbejde i Psykiatricenter Vestervangen, i Café Tusindfryd, i
nærområder eller lokalsamfundet.
Der udarbejdes en frivillighedskontrakt til de borgere som udfører frivilligt arbejde i Psykiatricenter
Vestervangen og café Tusindfryd.

I Assens kommune vision 2030 – ”Det gode liv skaber vi sammen” - er der afsat midler til
etablering af nye klubtilbud og fælleskaber. Tilbuddene henvender sig til borgere inden for
psykiatri- og misbrugsområdet.
Formålet med tilbuddene er:




At fremme livskvalitet.
Styrke fællesskabet.
Mindske ensomheden.

Klubtilbuddene skal blandt andet målrette, at deltagerne lærer at bruge hinanden og får tilknyttet
venskaber med henblik på at få styrket det sociale netværk.
Udviklingen af tilbuddene sker i tæt samspil med frivillige kræfter, lokalsamfund og foreninger.
Socialpsykiatrien har på denne baggrund udviklet Tusindfryd som kommende Vækstcenter for
frivilligt socialt arbejde. Der er i tæt samarbejde med borgerne oprettet relevante klub- og
aktivitetstilbud på forskellige lokationer i kommunen.
Tilbuddene rummer blandt andet sociale netværkscaféer, Krea-klubber, tilbud til de unge mellem
18 og 30 år samt individuelle tilbud. Tilbuddene udvikles løbende.
Der udarbejdes individuelle kontrakter til alle frivillige aktive medborgere.
For yderligere information kan frivillighedskoordinator Gitte Klingenberg kontaktes på
tlf.nr. 24 86 20 78
Beskrivelse af de forskellige frivillige- og åbne tilbud findes på Socialpsykiatriens hjemmeside,
Assens Kommune: https://psykiatrien.assens.dk/
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Mandag
Åbningstider
Formiddag

Psykiatricenter Vestervangen - ugeplan
Tirsdag
Onsdag
Torsdag

Kl.08.00-15.00

Kl.08.00-13.00

NADA-forløb
kl. 8.30-9.30

Samværs-gruppeforløb
kl.9.30-11.00

Kreativt genbrug
kl.9.30-11.30

Gymnastik
kl.11.00-12.00

Sanse-gruppeforløb
kl.10.00-11.30

Kl.08.00-16.30

Kl.08.00-15.00

Ungetilbud
Ungeliv
(Hold 1)
kl.10.30-12.30

Ungetilbud
Ungeliv
(Hold 2)
kl.9.30-11.30

Fredag
Kl.08.00-13.00

NADA-forløb
kl. 8.30-9.30
Aktivitetsfredag
kl.10.00-12.00

Samværs-gruppeforløb
kl.9.30-11.00

Modtagelse af nye borgere
kl.11.00-12.00

Gå-hold
kl.11.00-12.00

Engelskhjørnet
kl.11.00-12.00
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12.00-13.00
Frokost.
Eftermiddag

Angst-gruppeforløb
kl.12.30-14.00

Tirsdagshjørnet
Hygge-café
Vestervangen
kl. 15.oo-17.30
(Ikke visiteret)

Tilbud/forløb med grøn skrift er baseret på frivillig indsats.

Ungetilbud
Social-jobcafé
kl.13.30-16.30

Café Tusindfryd
Assens kl.12-19.00
(ikke visiteret)

Sang og musik v/CSV
kl.12.45-14.45

