Bilag 1: Ny centerstruktur - fordeling af tilbud
Center for specialiserede botilbud

Center for unge og midlertidige botilbud

Center for selvstændige boformer og sundhed

Center for støtte i egen bolig og AST

Boserupvej (106 § 108)

Thorupgården (112)
(både § 107 og 108)

Tranehavegård (44 ABL)

Alm. §85 støtte

Holme (22 § 108)

Bofællesskaber (THG) (11 § 107)

Saxogade (26 ABL)

Fleksibel bostøtte

Stubberupgård (44 § 108)

Griffenfeldsgade (11 § 107)

Dannebrogsgade (20 ABL)

Aktivitets- og samværstilbud

Granvej (40 § 108)

Borgervænget (20 § 107)

Ringergården (25 ABL)

Akuttilbuddet

Sundbyhus (27) (både §107 og 108)

Nansensgade (9 § 107)

Kollektivhuset (70 ABL)

Røde Mellemvej (48 § 108)

Radisevej (30 § 107)

Bjergvænget (28 ABL)

Sundbygårdsvej (49 ABL)

Bofællesskaber (75 § 107)

Vestergårdsvej (19 ABL)

Orienten (12 § 107)

Robert Jakobsens Vej (50 ABL)

Borgervænget 3. sal (17 § 107)

Fogedgården (52 ABL)
Tagabo (21 § 107) (Der er lagt organisatorisk
sammen med Fogedgården)

Hornemanns Vænge (39 § 108)
Rønnebo (64 § 108)
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Hovedopgaver:
Center for specialiserede botilbud
Der vil i centret være fokus på at styrke og udvikle den faglige indsats og tilgang i forhold til de
specialiserede botilbud. Der vil være et særligt fokus på recovery og rehabilitering i forhold til borgere
med komplekse og omfattende støttebehov og behov for særlige indsatser, herunder behov for botilbud
med døgndækning og tættere opfølgning af personale. Arbejdet skal forankres i metoder særligt egnet
for botilbudsområdet og have et særligt fokus på stabilisering, hverdagstræning, behandling, tryghed, et
godt hverdagsliv og trivsel.
Centeret skal styrke arbejdet med kvalificering af serviceniveau, faglig kvalitet og ambitioner på tværs af
byen med udgangspunkt i de kommende kvalitetsstandarder, grundfortælling og faglig guide.
Centeret arbejder målrettet med visitation til tilbuddene og skal holde vedvarende fokus på borgeres
mulighed for at flytte til mere selvstændige boformer.
Centeret har overblik over beboerne på de enkelte tilbud, udviklingen i deres behov og vil løbende
tilpasse tilbuddene og eventuelt specialisere nogle af tilbuddene i forhold til udviklingen i borgernes
behov.
Centeret arbejder med sikker drift, udvikling og effektivisering af tilbuddene indenfor den faglige ramme
og sørger for et aktivt samarbejde med de øvrige centre, Psykiatrienheden, hjemmeplejen, BIF,
Regionerne mv.
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Hovedopgaver:
Center for unge og midlertidige botilbud
Der vil i centret være fokus på at styrke og udvikle den faglige indsats og tilgang i forhold til unge med en
sindslidelse og borgere med behov for midlertidige botilbud. Der vil være et særligt fokus på recovery og
rehabilitering. Arbejdet skal tage udgangspunkt i, at borgerne kan flytte i mere selvstændig boform efter
ophold i botilbuddet. Indsatsen skal være forankret i metoder, der sigter på borgerens integration i det
omgivende samfund fx gennem deltagelse i beskæftigelse, uddannelse, fritidsliv og udvikling af
kompetencer til at kunne klare sig socialt og i eget hjem.
Centret skal styrke den faglige retning samt skabe større sammenhæng mellem tilbuddene ift. visitation og
flow mellem tilbud indenfor ungeområdet og for borgere i midlertidige tilbud. Der skal desuden være et
særligt samarbejde med Center for støtte i egen bolig og AST med henblik på at skabe gode udflytninger.
Centeret skal styrke arbejdet med kvalificering af serviceniveau, faglig kvalitet og ambitioner på tværs af
byen med udgangspunkt i de kommende kvalitetsstandarder, grundfortællingen og faglig guide.
Centeret har overblik over beboerne på de enkelte tilbud og udviklingen i deres behov og vil løbende
tilpasse tilbuddene i forhold til udviklingen i borgernes behov.
Centeret skal arbejde med sikker drift, udvikling og effektivisering af tilbuddene indenfor den faglige
ramme, og skal arbejde målrettet med at styrke samarbejde med Regionen omkring unge samt styrke
samarbejdet med ungecentret i BIF, således at unge med en sindslidelse får en tættere tilknytning til
arbejdsmarkedet og/eller uddannelse.
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Hovedopgaver:
Center for selvstændige boformer og sundhed
Der vil i centret være fokus på at styrke og udvikle den faglige indsats og tilgang i forhold til selvstændige
boformer, og botilbud til borgere med særlige somatisk plejebehov. Dertil vil der være fokus på recovery
og rehabilitering for borgere, hvor det sundhedsfaglige (somatisk som det at tackle en hverdag med
psykisk lidelse) og botræning er i fokus. Centeret skal arbejde med metoder, der understøtter borgernes
mulighed for at klare sig i egen bolig gennem fokuseret hverdagstræning, social træning,
sundhedsindsatser og behandling. Der skal ligeledes arbejdes med indsats og støtte med særlig fokus på
somatisk pleje.
Centeret skal styrke arbejdet med kvalificering af serviceniveau, faglig kvalitet og ambitioner på tværs af
byen med udgangspunkt i de kommende kvalitetsstandarder, grundfortællingen og faglig guide.
Centeret skal have overblik over beboerne på de enkelte tilbud, udviklingen i deres behov og skal
løbende tilpasse tilbuddene i forhold til udviklingen i borgernes behov.
Centeret arbejder målrettet med visitation til tilbuddene og holder vedvarende fokus på borgernes
mulighed for at flytte ud i mere selvstændige boformer samt varetagelse af funktioner mere selvstændigt.
Centeret skal arbejde med sikker drift, udvikling og effektivisering af tilbuddene indenfor den faglige
ramme, og skal sørge for et aktivt samarbejdet med de øvrige centre, Psykiatrienheden, hjemmeplejen,
SUF, BIF, Regionerne mv.
Derudover vil centeret have et særligt fokusområde i forhold til at styrke samarbejdet med
boligorganisationerne.
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Hovedopgaver:
Center for støtte i egen bolig og AST
Fokus i centret vil være at styrke og udvikle den faglige indsats og tilgang i forhold til borgere med en
sindslidelse, der har behov for støtte i eget hjem efter § 85 og § 104 med et særligt fokus på recovery og
rehabilitering for borgere. Der arbejdes ud fra strukturerede indsatser/tilbud, og der er stort fokus på
borgerens muligheder for deltagelse i det omgivende samfund og øget selvhjulpenhed.
Centeret skal have fokus på udvikling af nye tilbud/indsatstyper fx gruppetilbud på § 85 og i AST samt veje til
at §85 og AST bedre supplerer hinanden, herunder i et forebyggelsesperspektiv. Derudover skal
Akuttilbuddets rolle som forebyggende og understøttende tilbud tydeliggøres for hele byen.
Centeret skal styrke arbejdet med kvalificering af serviceniveau, faglig kvalitet og ambitioner på tværs af byen
med udgangspunkt i de kommende kvalitetsstandarder, grundfortællingen og faglig guide.
Centeret arbejder målrettet med visitation ud og ind af indsatserne og holder vedvarende fokus på borgernes
mulighed for at klare sig mere selvstændigt, og der sker en løbende revidering af indsatsen.
Centeret skal arbejde med sikker drift, udvikling og effektivisering af tilbuddene indenfor den faglige ramme,
og skal sørge for et aktivt samarbejdet med de øvrige centre, Psykiatrienheden, hjemmeplejen, SUF, BIF,
Regionerne mv.
Der skal være et særligt fokus på udviklingen af samarbejdet med Københavnermodellen og Center for unge
og midlertidige botilbud.
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