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1. Godkendelse af dagsorden 

JRI orienterede om, at Diabetesforeningen i Hørsholm 
Kommune er blevet sammenlagt med Diabetesforeningen i 
Fredensborg Kommune.  
Foreningen har i alt 800 medlemmer. 

 
2. Bemærkninger til referat 

Ingen bemærkninger 
 

3. Budget 2015-2018 

THG oplyste, at første del af budgettet på plads. Denne del 
blev gennemgået på Handicaprådets møde den 4. december 
2014. 
 
Der skal derudover findes en rammebesparelse på 7 mio. kr. 
 
Social- og Seniorudvalget besluttede, at besparelsen skulle 
fordeles, men ikke indenfor de områder, hvor der allerede er 
blevet sparet. Dette vil sige, at eksempelvis plejehjemmene 
ikke skal udsættes for flere besparelser.  Udvalget fik 
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præsenteret en del forskellige bud på disse besparelser, men 
fandt det svært at blive enige. På udvalgets ekstraordinære 
møde den 5. december 2014 besluttede udvalget, at der skal 
spares 0,6 % (1,68 mio. kr.) på restområdet. Eksempelvis 
betyder dette, at der spares 400.000 kr. på hjemmeplejen, 
hvilket bl.a. kommer til udtryk via kvalitetsstandarden for 
hjemmeplejen, hvor man fremover skifter sengetøj en gang 
om måneden.  
 
THG tilføjede, at man har lært, at budgettet skal gøres 
færdigt i selve forhandlingsprocessen, da det ellers ender 
med at trække ud. 
 
Ift. den meget omtalte sag vedr. kommunale medarbejderes 
indkøb af rødvin til de ældre,  pointerede THG, at mange har 
læst sætningen forkert og derved misforstået hensigten. Der 
var ikke tale om en besparelse, men et forsøg på at værne 
om borgere der måtte have et alkoholproblem, idet det 
virker ulogisk at sætte en kommunal medarbejder til at 
hente alkohol til disse. Dette må man dog ikke skelne i 
mellem. På næste kommunalbestyrelsesmøde lægges der op 
til, at man går tilbage til den gamle ordning, hvor man kan få 
leveret rødvin.  
 
FSU oplyste, at han savner besparelserne vist i form af 
reduktioner i medarbejderstaben. Det er ofte den bedste 
måde, at vise en reduktionen på, idet det er nemmere for 
folk at omsætte til virkeligheden. 
 
THG oplyste, at det på Social- og Seniorudvalgets område i 
runde tal drejer sig om ca. 13 medarbejdere. Det samme 
gælder på Børne- og Skoleudvalgets område 
 
KPO tilføjede, at rammebesparelsen på Børn- og 
Voksenområdet fordeles på alle områder. Dette betyder, at 
der er færre penge til køb af eksempelvis aflastning, samt en 
reduktion af medarbejdere på Åstedet og Solskin.  
 
FSU tilføjede, at det er problematisk når de politiske 
udmeldinger og de besparelser man foretager ikke hænger 
sammen. Desuden er det svært, at se konsekvenserne når 
det laves som en rammebesparelse. 

 
FSU spurgte til status på den eventuelle lukning af Bolero. 
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THG oplyste, at sagen har været behandlet i 
Økonomiudvalget, som sendte den tilbage til Social- og 
Seniorudvalget.  
 
Man kan sagtens etablere en udmærket institution for 8 mio. 
ved at istandsætte den gamle del af bygningen samt bygge 
til. Sagen er igen den 19. februar 2015 blevet diskuteret i ØU, 
som med et snævert flertal besluttede at lukke Bolero. 
 
FSU fandt det beklageligt at kommunen er kommet i en 
situation, hvor man føler sig nødsaget til at spare på de 
svage.  

 
4. Besøg af udvalgsformand for Sundhedsudvalget  

FSU bød velkommen til Otto B. Christiansen, formand for 
Sundhedsudvalget. Otto var inviteret med til mødet, idet 
man gerne ville høre om de besparelser der er besluttet på 
Sundhedsudvalgets område. 
  
OBC oplyste, at på Sundhedsudvalgets områder er langt de 
fleste af pengene på forhånd øremærket via 
medfinansieringer. Tilbage er der 1,2 mio. kr.  
Udvalget forsøger, at nedbringe de dyre poster, herunder  
eksempelvis hospitalsindlæggelser. 
 
JRI fandt det uheldigt, at besparelserne rammer den 
forebyggende indsats. Ved en reduktion på 50.000 kr. er der 
stort set tale om en halvering ift. hvad der tidligere har været 
afsat til området. Der har været et godt samarbejde imellem 
kommunen og de frivillige foreninger. Foreningerne har 
finansieret de forskellige arrangementer via § 18 midler, og 
kommunen (Center for Sundhed og Omsorg) har betalt 
halvdelen af udgifterne til annoncering.  
 
OBC oplyste, at der tidligere har været en drøftelse vedr. 
annoncering, idet der var et konkret arrangement som 
henvendte sig til ca. 8 mennesker. OBS foreslog, at man i 
stedet benyttede fællesannonceringen. 
 
JRI oplyste, at Diabetesforeningen oplever stor og fuld 
belægning til deres arrangementer og påpegede, at folk skal 
påvirkes via forskellige kanaler før de reagerer.  
 

KPO tilføjede, at de 1,2 mio. kr. som udvalget i 2014 havde til 
forebyggelse er meget få midler. Det er svært at skære 10 % 
og der bliver derfor tale om en meget hård prioritering.  



 

 

  

Møde i Hørsholm Handicapråd Dagsorden

Dato: 11.03.2015

 

4/6 

 
JRI og OBC aftalte at tage et særskilt møde and. Intervals-
holdene på Louiselund 

 
CKS spurgte til om kommunen ikke ender med en ekstra 
regning når der spares på forebyggelse. 
 
OBS oplyste, at man på Louiselund har oprettet 2 ekstra 
akutpladser, hvilket betyder at man kan spare nogle 
indlæggelser. 
 
KLU (kommunalt lægelig udvalg) har oplyst, at det er deres 
indtryk, at der er en stigende tendens til flere 
hospitalsindlæggelser, hvilket koster kommunerne ekstra 
penge via medfinansieringen. Man mener samtidig at 1813 
kan være en del af årsagen idet de meget ofte indlægger i 
stedet at henvise til akutpladserne.  
 
THG tilføjede, at der på Louiselund er mange ledige pladser, 
og at rummene står til rådighed. 
 
OBC oplyste, at en belægningsprocent på 20-25 % er giver en 
besparelse på ca. 1 mio. kr.  

 
FSU efterlyste nogle konkrete visioner 
forebyggelsesprojekter der kan være med til at reducere 
hospitalsindlæggelser. 

 
5. Brugertilfredshedsundersøgelse på det specialiserede 

voksenområde (Bilag 1) 

Udviklingskonsulent Majken fra Center for Børn og Voksne 
deltog i mødet og gjorde rede for undersøgelsens formål, 
metoderne samt hvad den fremadrettet kan bruges til. Hvad 
kan gøres bedre og hvad kan højne kvaliteten.  
 
Majken gennemgik de forskellige indsatsområder i 
undersøgelsen, og drøftede sammen med Handicaprådet, de 
udfordringer der kan være ved at udføre en sådan 
undersøgelse, samt de svar som undersøgelsen gav. 
 
Se Majkens præsentation (bilag 2) fra mødet for yderligere 
info. 
 
FSU påpegede, at bortset fra, at det statistske grundlag kan 
blive anfægtet, så står der tilbage spørgsmålet om, at 
borgerne er bange, samt at de pårørende er utilfredse.  
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Det var FSUs indtryk, at forvaltningen er i gang med dette 
arbejde.  

 
FSU foreslog, at man tager 10 prøvesager ud til sag- 
kyndig analyse, for at se på kvaliteten af sagsbehandlingen, 
da man kan påstå, at borgere, der er bange ikke tør klage 
over afgørelser. 

 
 

6. Forventet behov for botilbud i fremtiden. 

På Handicaprådets møde i december oplyste 
administrationen, at man var ved at undersøge, hvilke 
botilbud der er i regionen.  
 
LEV Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal afdeling og KPO 
har afholdt det første møde, og målet er at alle tilbuddene 
lægges på hjemmesiden. Det er tydeligt, at se at der er en 
stor forskel på kommunerne. Hørsholm Kommune er en 
”køber kommune”, hvilket betyder, at man sender sine børn 
og unge til boltilbud udenfor kommunen.  
 
FSU mente, at der mangler flere varige bosteder, og at 
Hørsholm Kommune snart bør gå i gang med planlægningen. 
 
THG tilføjede, at udfordringen er, at hvis man skal lave et nyt 
tilbud, skal faciliteterne være i orden, hvilket hurtigt koster 
hurtigt 8 mio. k. Det er værd at tænke over. 
 
FSU oplyste, at man ved, at der er en 6 - 7 unge imellem 12 
og 16 år som får behov for et botilbud. 
 
KPO tilføjede, at det er naturligt, at forældre bekymrer sig, 
men når børnene stadig er små, kan administrationen endnu 
ikke vurdere hvilket tilbud der vil blive behov i barnets 
fremtid. Desuden opererer kommunen ikke med ventelister, 
og opfylder det behov der måtte være så snart det opstår.  

 
KPO omdelte notat (bilag 3 og 4) der dels beskriver, hvilke 
tilbud der er i kommunen samt en liste over det forventede 
behov for tilbud. 
 
CKS roste notatet og påpegede, at der vigtigt at man finder 
det bedst egnede tilbud ift. den unges behov og Ikke ift. 
forældrenes behov og ønsker. 
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7. Evt. 

Ingen bemærkninger. 
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1.  INDLEDNING 

Denne rapport indeholder resultaterne af en undersøgelse af borgernes tilfredshed med Center for 

Børn og Voksnes ydelser på voksenområdet i Hørsholm Kommune. 

Formålet med undersøgelsen er dels at undersøge og dokumentere brugernes oplevelser og 

tilfredshed med tilbuddene og dels at bidrage med viden og læring til Hørsholm Kommunes videre 

arbejde på området. 

Undersøgelsen omfatter Center for Børn og Voksnes fire indsatsområder: Myndighedsarbejdet i 

Unge- og Voksenteamet, bostøtte, socialpsykologisk værested Åstedet og kommunens fem botilbud: 

Bolero, Solskin, Gutfeldshave, Rosen og Højmose Vænge. Nedenstående figur illustrerer de fire 

indsatsområder, deres tilbud og målgrupper. 

 

Figur 1. Indsatsområder og målgrupper i undersøgelsen 

 



 
  
 
 HØRSHOLM KOMMUNE 

4 

 

Undersøgelsen inddrager i varierende omfang alle de forskellige målgrupper samt i mere begrænset 

omfang deres pårørende. 

Undersøgelsen er gennemført af Epinion for Hørsholm Kommune i perioden fra september til 

december 2014 og er baseret på en række forskellige datakilder: 

 Spørgeskemaundersøgelse blandt brugerne af Unge- og Voksenteamet i Hørsholm 

Kommune, 140 ud af 371 borgere har besvaret spørgeskemaet enten over web eller telefon. 

 Spørgeskemaundersøgelse blandt de pårørende til brugerne, der har deltaget i ovenstående 

spørgeskemaundersøgelse, som brugerne har givet samtykke til, at Epinion måtte kontakte, 

har 27 ud af 41 pårørende besvaret spørgeskemaet enten over web eller telefon. 

 Tilsynsrapporter for de fem botilbud omfattet af undersøgelsen. 

 Kvalitative-, individuelle- eller gruppeinterviews med brugere af værestedet Åstedet, 

bostøtte og botilbud i Hørsholm Kommune, heraf: 

o Interview med 15 borgere som modtager bostøtte 

o 22 borgere er interviewet om værestedet Åstedet, heraf er 17 brugere af 

værestedet 

o Interview med fem brugere af botilbud 

I kapitel 8 beskrives undersøgelsens metode og datagrundlag. Der skal her indledningsvist blot gøres 

opmærksom på, at der er tale om en målgruppe med forskellige funktionsnedsættelser og 

forudsætninger for at deltage i en brugertilfredshedsundersøgelse. Der er i høj grad anvendt 

personlige interviews, som giver mulighed for at tilpasse terminologi og interviewstil til den enkelte 

borgers muligheder og behov, samt for at borgerne kan udtrykke tilfredshed og utilfredshed med 

egne ord. På trods af en intensiv indsats med anvendelse af multiple dataindsamlingsmetoder er der 

desuden opnået et begrænset antal besvarelser på spørgeskemaundersøgelserne, hvorfor 

resultaterne herfra skal tolkes med en vis forsigtighed. Det gælder særligt 

spørgeskemaundersøgelsen blandt de pårørende. Derudover har enkelte borgere haft en 

medarbejder – bostøtte eller personale på botilbud – med til interviewet, når det har været en 

forudsætning for, at særligt sårbare delmålgrupper kunne deltage i undersøgelsen. Borgerne har selv 

kunnet vælge, om interviewet skulle foregå hos dem selv eller på værestedet eller i botilbuddene. 

Det er sket ud fra ønsket om at sikre en tryg ramme for interviewet. 

Rapporten er opbygget, så den indledes med en samlet konklusion på hele undersøgelsen i kapitel 2. 

Herefter findes undersøgelsens analyse i kapitel 3-7 med et kapitel for hvert af følgende områder: 

 Myndighedsarbejdet i Unge- og Voksenteamet 

 De pårørendes tilfredshed 

 Bostøtte 

 Botilbud 

 Værestedet Åstedet 
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2. KONKLUSION 
Undersøgelsen viser samlet, at brugerne overordnet er tilfredse med Center for Børn og Voksne på 

voksenområdet, uanset om vi ser på myndighedsarbejdet, værestedet Åstedet, bostøtte eller 

botilbud, og at værestedet, bostøtte og botilbud for flere borgere supplerer hinanden godt. Det 

gælder eksempelvis borgere, som modtager bostøtte og kommer jævnligt i værestedet eller borgere, 

som tidligere har boet i botilbud, og som efter at være flyttet i egen bolig modtager bostøtte fra 

samme korps, som da de boede i botilbud. Det er med til at skabe kontinuitet og tryghed for 

borgerne. 

Følgende elementer er på tværs af tilbud af stor positiv betydning for brugernes tilfredshed: 

 Kontinuitet og stabilitet  

 Ligeværdig, anerkendende, tillidsfuld og tryg relation - det gælder særligt bostøtten, som 

kommer i borgerens hjem og liv, men også i forhold til de andre personalegrupper er det 

vigtigt for borgerne, at de føler, at de bliver hørt og taget alvorligt, og at personalet taler til 

dem ”i øjenhøjde” 

 Inddragelse og medbestemmelse – på ydelsen, men i særdeleshed også på eget liv 

 Enkel og letforståelig kommunikation og klar forventningsafstemning 

Det er i den sammenhæng værd at bemærke, at flere brugere opfatter botilbud, værested og 

bostøtte som enheder, der er adskilt fra kommunen. Således foregår møder med visitatorer, 

sagsbehandlere eller rådgivere ”i kommunen”, mens bostøtter mv. ikke på samme måde omtales 

som en del af kommunen. 

Myndighedsområdet: 31 pct. af borgerne ved ikke, hvad Unge- og Voksenteamet er  

 31 procent af de brugere, som har deltaget i spørgeskemaundersøgelsen, kender ikke til 

Unge- og Voksenteamet eller kan ikke huske at have været i kontakt med teamet, selvom de 

får forklaret, hvad teamet laver.  

 82 procent af de brugere, som kan huske at have været i kontakt med teamet, er meget 

tilfredse eller tilfredse med sagsbehandlingen i Unge- og Voksenteamet, og kun 11 procent 

er utilfredse eller meget utilfredse. 

 Flertallet af brugerne i spørgeskemaundersøgelsen oplever at tale med den samme rådgiver 

hver gang eller de fleste gange, samt at rådgiverne er nemme at komme i kontakt med, lette 

at forstå og har forståelse for brugerens perspektiv. 

 38 procent af brugerne oplever, at de forskellige afdelinger kun i mindre grad eller slet ikke 

taler sammen, så de ikke skal forklare de samme ting flere gange. 

 Utilfredshed med sagsbehandlingen begrundes oftest med utilfredshed med sagens 

afgørelse, at informationer eller vejledning er uklar eller svær at finde frem til, eller lang 

ventetid på afgørelser. 

 22 procent af brugerne ved ikke, hvad et statusmøde/opfølgningsmøde/handleplansmøde 

er, og af de resterende brugere ved 40 procent ikke, hvad formålet med møderne er. De 
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kvalitative interviews viser dog, at flere borgere godt kan huske at have deltaget i møderne, 

når de får forklaret, hvad det er for et møde, selvom de ikke kender mødernes navn. For 

nogle brugere er møderne forbundet med bekymring for, om de vil blive frataget deres 

ydelse, mens en stor andel betragter møderne som en nødvendig eller endda positiv 

evaluering af brugerens forløb med henblik på at sikre borgeren den rette ydelse. 

 Selv om en tredjedel af de pårørende føler sig alene i håndteringen af deres pårørendes sag, 

er knap halvdelen (48 procent) meget tilfredse eller tilfredse med den måde, hvorpå 

kommunen støtter dem i deres rolle som pårørende. Kun 7 procent er utilfredse eller meget 

utilfredse. 

 De pårørende har følgende forbedringsforslag i indsatsen over for pårørende: Klar og tydelig 

information om hvilke kontaktpersoner, der kan rettes henvendelse til, koordinering mellem 

afdelinger, tilbud til de pårørende om så stor mulighed for inddragelse som muligt, mere 

tværfagligt samarbejde og etablering og facilitering af pårørende-/forældregrupper. 

Bostøtte: En professionel, men personlig relation 

 Brugerne er generelt meget tilfredse med deres bostøtte, som de selv oplever som 

uundværlig og af meget stor betydning for deres funktion i dagligdagen. Bostøtten beskrives 

som tryghedsgivende, en social kontakt, en støtte i dagligdagen og som motivator for 

udvikling. 

 Brugerens oplevelse af relationen til bostøtten er af afgørende betydning for deres 

tilfredshed. Den gode relation beskrives som et godt match med god kemi mellem bruger og 

bostøtte og en anerkendende og ligeværdig relation, hvor borgeren føler sig tryg og forstået. 

 Den gode bostøtterelation beskrives samtidig som en professionel, men personlig relation. 

Brugerne er meget bevidste om, at der er tale om en professionel relation, som er ulige, 

men dog ligeværdig. Men de beskriver også den gode bostøtterelation som en personlig 

relation, hvor bostøtten udviser oprigtig interesse for brugeren, og hvor brugeren har 

oplevelsen af, at bostøtten kender dem godt. En sådan relation tager tid at opbygge, hvorfor 

stabilitet i bostøtterelationen ser ud til at have positiv betydning for brugernes tilfredshed. 

 Brugerne oplever bostøtten som en betydningsfuld støtte i deres hverdag, hvorfor de også 

forventer at have stor indflydelse på, hvad de konkret laver sammen med bostøtten. De 

fleste brugere oplever da også, at det er dem, der beslutter, hvad der skal ske, når bostøtten 

kommer. En enkelt synes, at bostøtten blander sig for meget i vedkommendes private 

anliggender, men det er uklart, hvorvidt det faktisk er en del af brugerens handleplan. 

Brugerne oplever også at blive inddraget i forbindelse med større ændringer i 

bostøtteydelsen som eksempelvis op- eller nedjustering af antallet af støttetimer. 

 Samtidig med at brugerne oplever at have stor indflydelse på støttens indhold og fokus, 

oplever de også, at bostøtten udfordrer dem i dagligdagen. De fortæller selv, at udfordring – 

når det sker på den rigtige måde – er med til at udvikle dem, så de kan mere selv. Den 

udvikling er betydningsfuld for brugerne, fordi de i udgangspunktet gerne vil kunne så meget 

som muligt selv. 
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Botilbud: En base for tryghed og socialt samvær og en rampe for personlig udvikling 

 Brugerne er overordnet tilfredse med botilbuddene, som både er en base for tryghed og 

socialt samvær og en rampe for personlig udvikling – sidstnævnte særligt på de midlertidige 

botilbud. 

 Botilbuddene varierer med hensyn til eksempelvis bemanding, antallet af fælles aktiviteter 

og omfanget af den personlige støtte fra personalet. Variationen muliggør tilpasning til 

beboernes behov.  

 Brugerne er generelt meget tilfredse med relationen til personalet, som de har tillid til og 

oplever som tilgængelige. De er tilfredse med personalets praktiske og sociale støtte. 

Ligesom for brugerne af bostøtte ser relationens varighed ud til at have betydning for 

brugernes oplevelse af relationen. 

 Der er stor forskel på, hvor meget brugerne danner sociale relationer til hinanden og tager 

del i fællesskabet i botilbuddet. Det opleves som positivt, at brugernes forskellige sociale 

behov anerkendes og tilgodeses. Enkelte brugere ærgrer sig dog over, at der nogle gange 

kan være relativt lav tilslutning til nogle af de fælles aktiviteter. 

 Brugerne værdsætter medbestemmelse i botilbuddene, som vurderes at blive tilpasset i 

passende omfang til brugernes behov og forudsætninger. Brugerne bliver udfordret af 

personalet til at træne hverdagsfærdigheder, så de gradvist opnår større mestring af eget liv. 

Det er særligt gældende i de midlertidige tilbud, hvor brugerne generelt er opmærksomme 

på, at de på et tidspunkt skal fraflytte botilbuddet. Brugerne er tilfredse med balancen 

mellem trygge og stabile rammer på den ene side og udfordring og udvikling på den anden 

side. 

Værestedet Åstedet: Rummer mange forskellige borgere med meget forskellige behov 

 Nogle brugere kommer fast i værestedet på bestemte dage og tidspunkter hver uge, mens 

andre bruger værestedet mere sporadisk efter behov.  

 De faste brugere af værestedet er overordnet meget tilfredse med stedet, som, de fortæller, 

bidrager positivt til deres liv med tryghed, hverdagsrutine, forebyggelse af ensomhed og et 

sted at være sammen med ligesindede. 

 Forskellighed er et kendetegn ved værestedet – det gælder personalet, brugerne og stedets 

tilbud, som spænder fra fællesspisning over aktiviteter og udflugter til socialt samvær. 

Brugerne er generelt meget tilfredse med forskellighederne, fordi det øger sandsynligheden 

for, at den enkelte bruger kan finde andre brugere, personale og aktiviteter, som passer til 

netop deres behov og præferencer. 

 Stemningen og det sociale samværs karakter er både årsagen til mange brugeres store 

tilfredshed med stedet og forklaringen på, hvorfor flere ikke-brugere ikke bruger 

værestedet. Brugerne oplever atmosfæren på værestedet som præget af fællesskab, 

rummelighed og ligeværdighed og sætter meget stor pris på det sociale samvær med 

ligesindede i værestedet. Nogle ikke-brugere oplever derimod, at sygdom fylder meget i 

værestedet, og at det minder for meget om en psykiatrisk institution. Der er dog også ikke-
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brugere, som fortæller, at selvom de ikke har lyst til at bruge værestedet på nuværende 

tidspunkt, er det trygt og godt at vide, at stedet findes, hvis de får behov for det. 

 Det er godt, at der er afgrænsede grupper for brugere i bestemte aldre, da alder ser ud til at 

have betydning for tilfredsheden på den måde, at særligt yngre brugere gerne vil være 

sammen med jævnaldrende. 

 Der er mulighed for brugerindflydelse på såvel de daglige aktiviteter, som på den mere 

langsigtede planlægning af aktiviteter i værestedet. Mens nogle af de interviewede brugere 

vægter muligheden for indflydelse meget højt, er det af mindre betydning for andre. 

Generelt omtaler flere brugere dog stedet som ”vores sted”, hvilket skyldes muligheden for 

indflydelse. Enkelte brugere oplever nogle gange personalet som ”hemmelighedsfulde” og 

vil gerne informeres mere om også administrative og organisatoriske forhold. 

Det skal desuden bemærkes, at kapitlet om Værestedet Åstedet omfangsmæssigt fylder meget i 

nærværende rapport trods det, at det blot er en mindre del af det samlede budget på området. 

Denne prioritering i rapporten er valgt for at give et nuanceret billede af undersøgelsens resultater 

om Værestedet. 

 

Self-efficacy – den rette balance mellem tryghed og udfordringer 

Alle interviewede borgere udtrykker, at de har stort udbytte af ydelserne. De fortæller alle om, 

hvordan ydelserne har afgørende positiv betydning for deres velbefindende og funktion i 

dagligdagen. Mens nogle giver udtryk for, at de ikke kan forestille sig nogensinde at kunne undvære 

ydelserne, mener andre, at det er et klart mål på et tidspunkt at kunne klare sig med ydelserne i et 

mindre omfang end i dag eller helt uden. Ydelserne får særlig betydning for brugerne, når de 

oplever, at de foruden støtten udvikler sig gennem ydelsen og gradvist oplever at kunne mestre 

forskellige dele af eget liv bedre. Det er således forbundet med stor stolthed, når de eksempelvis 

opnår evne til bedre at mestre egne symptomer eller at klare praktiske ting som eksempelvis at tage 

offentlig transport alene. 

Brugerne ønsker som udgangspunkt at have så stor indflydelse på eget liv som muligt og anerkender 

i den forbindelse behovet for at klare sig så godt som muligt selv. De udtrykker derfor generelt stor 

tilfredshed med personalets udfordring af dem, men de understreger samtidig nødvendigheden af, 

at udviklingen skal foregå i trygge rammer og i deres eget tempo. Udfordringen skal ske på den 

rigtige måde og med udgangspunkt i borgerens egne oplevelser af behov, forudsætninger og 

muligheder. 
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3. SAGSBEHANDLINGEN I UNGE- OG 

VOKSENTEAMET 
I det følgende evalueres tilfredsheden med sagsbehandlingen blandt borgere, der har været i 

kontakt med Hørsholm Kommunes Unge- og Voksenteam i 2014. Analysen i dette afsnit er baseret 

på spørgeskemaundersøgelsen blandt de relevante borgere. Derudover inddrages indsigter fra de 

kvalitative interviews i afsnit 3.2 om handleplansmøder.  

Som det fremgår af nedenstående figur, svarer 82 procent af de borgere, som kan huske at have 

været i kontakt med Unge- og Voksenteamet, at de samlet set er meget tilfredse eller tilfredse med 

sagsbehandlingen i Unge- og Voksenteamet i Hørsholm Kommune. Godt en tiendedel (11 procent) er 

utilfredse eller meget utilfredse. 

 

Figur 2. Hvor tilfreds er du samlet set med din sagsbehandling i Unge- og Voksenteamet i Hørsholm Kommune? (n= 97) 

 

I spørgeskemaet har utilfredse borgere fået mulighed for med egne ord at beskrive, hvad de er 

utilfredse med, og svarene samler sig grundlæggende om følgende temaer: 

 Utilfredshed med sagens afgørelse hos borgere som har fået afslag på en ønsket ydelse 

 Informationer er forvirrende eller dårlige. Borgerne oplever selv at skulle søge og forstå 

information og vejledning, da de ikke får den fra teamet. En enkelt oplever, at breve og e-

mails kan være svære at forstå. I den forbindelse skal det bemærkes, at der er tale om en 

meget sammensat målgruppe, som har meget forskellige udfordringer, og for nogle er det 

specielt vanskeligt at forstå skriftlig kommunikation, hvilket skaber en særlig udfordring for 

medarbejderne på området. 

 Behandling af ansøgning har taget meget lang tid, hvilket betyder, at borgerne har ventet 

meget længe på at få hjælp. Der er her tale om ganske få borgere, hvor ventetiden måske 

har føltes ekstra lang, fordi de selv oplevede et akut behov for hjælp. I nogle tilfælde kan det 

dog være nødvendigt, at medarbejderne skaffer forskellig dokumentation, som kan tage tid 

at indhente. 

53% 

29% 

6% 4% 7% 
1% 

Meget tilfreds Tilfreds Hverken/eller Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke
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De efterfølgende afsnit viser, at en relativt stor del af den utilfredshed, der trods alt bliver givet 

udtryk for i undersøgelsen, kan føres tilbage til en utilfredshed med sagens afgørelse – oftest når der 

er tale om afslag. Samtidig oplever mange af de borgere, der deltager i handleplansmøderne, at 

udsigten til at skulle deltage i møderne udgør et væsentligt usikkerhedselement i borgenes 

tilværelse.  Først beskrives evaluering af kontakten og kommunikationen med rådgiverne i Unge- og 

Voksenteamet, dernæst oplevelsen af afslag på ansøgning i Unge- og Voksenteamet og til sidst 

handleplansmøderne  

Indledningsvist skal det nævnes, at 43 af de 140 borgere (svarende til 31 procent), som har deltaget i 

spørgeskemaundersøgelsen, ikke kender til Unge- og Voksenteamet. Heraf har 29 selv angivet ikke 

at kunne huske, at de har været i kontakt med teamet, mens 14 har svaret, at de har været i kontakt 

med teamet i forbindelse med ydelser, som reelt er placeret andetsteds i kommunen. Det gælder 

eksempelvis flexjob, førtidspension, pension, hjemmehjælp, kontanthjælp og revalidering. I de 

følgende afsnit i kapitel 3 er der alene inddraget besvarelser fra de borgere, som rent faktisk kender 

Unge- og Voksenteamet. De kvalitative interviews viser desuden, at flere borgere kender navnet på 

deres rådgiver, men ikke er opmærksomme på, at rådgiveren er en del af et team navngivet Unge- 

og Voksenteamet. 

 

 KONTAKTEN OG KOMMUNIKATIONEN MED UNGE- OG 3.1

VOKSENTEAMET 

I dette afsnit evalueres borgernes oplevelse af den kontakt og kommunikation, der er mellem 

borgerne og Unge- og Voksenteamet.  

Borgerne oplever generelt, at rådgiverne i Unge- og Voksenteamet er tilgængelige, og at både 

mundtlig og skriftlig kommunikation fra teamet er let at forstå. Således viser nedenstående figur, at 

73 procent af borgerne i spørgeskemaundersøgelsen oplever, at rådgiverne i høj eller i nogen grad er 

lette at komme i kontakt med, 84 procent af de adspurgte borgere vurderer, at det i høj eller i nogen 

grad er let at forstå, hvad rådgiverne siger, og 73 procent mener, at det i høj eller i nogen grad er let 

at forstå de breve og e-mails, de får fra rådgiverne i teamet. En meget lille andel på 5 procent 

angiver, at det slet ikke er let at forstå kommunikationen fra rådgiverne. 
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Figur 3. Kontakt og kommunikation med rådgiverne i Unge- og Voksenteamet (n=97)  

 

Det er Hørsholm Kommunes mål at koordinere og samarbejde mellem afdelinger, så borgerne 

slipper for at skulle fortælle de samme ting mange gange. 45 procent af borgerne i 

spørgeskemaundersøgelsen har udover kontakten med Unge- og Voksenteamet også kontakt med 

andre dele af Hørsholm Kommune. Af disse svarer knap halvdelen (43 procent), at det i høj eller i 

nogen grad virker som om, de forskellige afdelinger i Hørsholm Kommune taler sammen (se figuren 

nedenfor), mens 22 procent vurderer, at det slet ikke er tilfældet, og 16 procent at det kun i mindre 

grad er tilfældet. Det skal i den forbindelse bemærkes, at der i nogle tilfælde er juridiske barrierer 

for, at medarbejderne deler information både internt i kommunen eller med medarbejdere i andre 

organisationer (fx Udbetaling Danmark eller regionen). 

 

Figur 4. Figur 1. Virker det som om, de forskellige afdelinger i Hørsholm Kommune taler sammen, så du ikke skal starte 
forfra hver gang? (n=63) 

 

Hvor en relativt stor andel oplever at skulle forklare sig flere gange til forskellige afdelinger, oplever 

langt de fleste, som det fremgår af nedenstående figur, at de altid eller de fleste gange har kontakt 

til den samme rådgiver i Unge- og Voksenteamet. For de fleste borgere kan det skabe tryghed og 

tillid til sagsforløbet, at der er kontinuitet i, hvilken rådgiver de har kontakt med.  
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Figur 5. Er det for det meste den samme rådgiver, du snakker med i Unge- og Voksenteamet? (n=97) 

 

Fra den indledende opstartsworkshop blev det tydeligt, at det har betydning for borgernes 

tilfredshed, om de oplever, at rådgiverne lytter og aktivt inddrager borgerne i eget sagsforløb. 

Nedenstående figur viser, at 77 procent af borgerne i spørgeskemaundersøgelsen oplever, at 

rådgiverne i høj eller i nogen grad er venlige og imødekommende og 79 procent, at de i høj eller i 

nogen grad har god forståelse for borgerens sag, og 70 procent oplever, at rådgiverne spørger ind til 

deres ønsker og behov. 

 

Figur 6. Rådgivernes imødekommenhed og inddragelse af borgerens ønsker og behov (n=97) 

 

 

Samlet peger ovenstående figur således på, at omkring tre fjerdedele af borgerne oplever, at der 

bliver lyttet til dem, og at de inddrages i egen sag. Det samme billede tegner sig, når borgerne bedes 

forholde sig til, hvorvidt rådgiverne forklarer, hvad der sker i sagsforløbet mellem kontakten til 

borgeren og begrunder deres beslutninger. Som nedenstående figur viser, er det 62 procent af 

borgerne, som oplever, at rådgiveren altid eller de fleste gange fortæller, hvad der kommer til at ske 

efter kontakten og 71 procent, som oplever, at rådgiverne altid eller de fleste gange forklarer 

grunden til deres beslutninger. Figuren viser dog samtidig, at 15 procent af borgerne oplever, at 

rådgiverne sjældent eller aldrig fortæller, hvad der kommer til at ske efter kontakten eller begrunder 

deres beslutninger. 
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Figur 7. Kommunikation om det videre sagsforløb (n=97) 

 

Dog er billedet knap så entydigt, når borgere, der har fået afslag på en ansøgning om en ydelse, 

bliver spurgt, om det fremgik klart og tydeligt af kommunens tilbagemelding, hvorfor borgeren fik 

afslag. 39 af de 140 borgere, som har deltaget i spørgeskemaundersøgelsen, har oplevet at få et eller 

flere afslag på en ydelse i Unge- og Voksenteamet. Som nedenstående figur viser, er det knap 

halvdelen (49 procent), som oplever, at det i høj eller i nogen grad fremgik klart og tydeligt af 

kommunens tilbagemelding, hvorfor de fik afslag, mens næsten ligeså mange (41 procent) svarer, at 

det kun i mindre grad eller slet ikke var tilfældet. Det må dog påpeges, at antallet af besvarelser er 

relativt begrænset, hvorfor fordelingen er forbundet med betydelig usikkerhed.  

 

Figur 8. Fremgik det klart og tydeligt af kommunens tilbagemelding, hvorfor du fik afslag? (n=39) 

 

Enkelte borgere har uddybet, hvordan afslag kunne gives på en bedre måde. Besvarelserne dækker 

primært over to temaer: 

 Borgeren er utilfreds med afslaget, fordi vedkommende selv mener at have brug for ydelsen 

 Der var inkonsistens i begrundelsen, eller borgeren ønsker en længere forklaring på, hvordan 

beregninger mv. er foretaget. 

 

36% 

37% 

35% 

25% 

6% 

11% 

8% 

5% 

6% 

10% 

8% 

11% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Forklarer rådgiverne dig grunden til deres
beslutninger?

Når du har snakket med  Unge- og Voksenteamet i
Hørsholm Kommune, fortæller rådgiveren så, hvad

der kommer til at ske bagefter?

Ja, altid Ja, de fleste gange Hverken/eller Nej, sjældent Nej, aldrig Ved ikke

31% 
18% 

5% 
15% 

26% 

5% 

Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Hverken/eller Nej, kun i mindre
grad

Nej, slet ikke Ved ikke



 
  
 
 HØRSHOLM KOMMUNE 

14 

 

 BORGERNES OPLEVELSE MED HANDLEPLANSMØDERNE 3.2

Formålet med handleplansmøderne er bl.a. at følge op på borgerens udvikling med henblik på at 

planlægge, hvad der skal ske fremover – herunder om der skal ske justering af den ydelse, som 

borgeren modtager. 

I de kvalitative interviews kom det i flere tilfælde til udtryk, at en borger ikke kunne genkende 

betegnelsen ”handleplansmøder”. Nogle borgere har således brugt andre betegnelser som fx 

statusmøder eller opfølgningsmøder, mens andre slet ikke har kunnet identificere et møde som 

sådan. Det samme billede tegner sig i spørgeskemaundersøgelsen, hvor 22 procent af de adspurgte 

borgere svarer, at de ikke ved, hvad et statusmøde/opfølgningsmøde/handleplansmøde er (se figur 

9 nedenfor).  

Af de resterende 68 borgerne i spørgeskemaundersøgelsen, som ved, hvad handleplansmødet er, 

svarer 40 procent, at de ikke ved, hvad formålet med den løbende opfølgning på møderne er. De 60 

procent, som ved, hvad handleplansmødet er, er blevet bedt om med egne ord at beskrive, hvad de 

tror, formålet med møderne er. Deres svar kan overordnet kategoriseres i følgende: 

 Opfølgning: Størstedelen mener, at møderne har til formål at sikre, at borgeren har det godt 

og modtager den rette ydelse 

 Inddragelse af borgeren: Enkelte har svaret, at formålet er, at sagsbehandleren kan støtte 

borgeren i sin udvikling og lytte til borgeren, når borgeren er uenig i sagsbehandlingen 

 Usikkerhed: Enkelte borgere er usikre og skriver, at de er forvirrede over, hvad de forskellige 

møder har som formål 

 Fratagelse af ydelse: Enkelte borgere er bekymrede for, om møderne vil resultere i, at de får 

frataget deres ydelse 

Det er altså langt fra alle borgere, som ved, hvad et handleplansmøde er, og opfattelsen af formålet 

med mødet varierer også blandt borgerne. Måske som følge heraf påvirkes flere borgere 

følelsesmæssigt af mødet. I de kvalitative interviews har nogle borgere givet udtryk for, at de ikke 

betragter handleplansmøderne som noget, der påvirker dem synderligt. Men for andre er møderne 

en kilde til både nervøsitet og frustration. En borger, der modtager bostøtte, fortæller følgende om 

sin oplevelse af møderne:  

”Det er meget frustrerende, at jeg skal derned og forsvare mig, og jeg har jo ikke lyst til at lyve mig 

mere syg, end jeg har været. Og jeg må jo ikke sige, at jeg har det godt, for så tager de det fra mig. 

Og jeg ved, at han vil mig det bedste – sagsbehandleren – men jeg kan ikke lade være med at være 

paranoid”. 

Den samme borger uddyber desuden sin oplevelse med følgende betragtning, hvoraf det fremgår, at 

det ikke er selve mødet, men tanken om de mulige konsekvenser ved mødet, der især fylder i 

vedkommendes bevidsthed:  
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”Det er ikke det fysiske møde, der er et problem. Det er de mulige konsekvenser, som kan følge af 

mødet. Det ligger om halsen på mig som en økse”.  

Flere af de interviewede kommer med lignende udtalelser, og for disse borgere udgør 

handleplansmøderne tydeligvis en væsentlig bekymring. Flere efterspørger i den forbindelse, at der 

går længere tid imellem møderne, da de forventer, at en længere tidshorisont vil give dem mere ro 

og dermed bedre betingelser for at udvikle sig.  Nedenstående figur viser borgernes besvarelser i 

spørgeskemaet på, hvordan de har det forud for handleplansmødet. Selvom en relativt stor andel af 

de adspurgte borgere på den ene side svarer, at de enten forholder sig neutralt, er afslappede eller 

spændte inden et møde, så svarer knap en fjerdedel (23 procent) på den anden side, at de føler sig 

nervøse inden et handleplansmøde. Både de åbne besvarelser i spørgeskemaet og de kvalitative 

interviews peger på, at nervøsitet, bekymring eller angst forud for et møde oftest handler om 

frygten for at blive beskåret eller frataget en ydelse, som, borgeren selv mener, har væsentlig 

betydning for deres velbefindende. 

 

Figur 9. Hvordan har du det typisk inden sådan et møde? (n=76) 

 

 

4. PÅRØRENDES TILFREDSHED  
I dette afsnit evalueres tilfredsheden med Hørsholm Kommunes Unge- og Voksenteam blandt 

pårørende til de borgere, der har søgt om ydelser i afdelingen. De pårørende udgør ofte en vigtig, 

supplerende støttefunktion for de udfordrede borgere, og det er derfor en målgruppe, der i høj grad 
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er relevant også at inddrage, når der skal tegnes et billede af den samlede tilfredshed med området. 

De pårørende er inddraget i undersøgelsen gennem en spørgeskemaundersøgelse med fokus på 

deres oplevelser som pårørende og er altså ikke spurgt om tilfredshed med borgerens sag.  

Det har vist sig meget vanskeligt at indsamle data fra denne målgruppe, hvilket primært skyldes, at 

relativt få borgere har givet samtykke til, at vi må kontakte de pårørende. I alt har 41 borgere givet 

samtykke, og 27 pårørende har besvaret undersøgelsen. Det begrænsede antal besvarelser blandt 

pårørende betyder, at resultaterne skal tolkes med forbehold, da de er forbundet med relativt stor 

usikkerhed.  

Når det er sagt, så viser den faktiske svarfordeling sig at være relativt entydig og desuden i tråd med 

brugerundersøgelsen – der gives med andre ord overordnet udtryk for stor tilfredshed blandt de 

pårørende. Dette betyder, at de få spørgsmål, hvor svarfordelingen afviger fra det overordnede 

billede, i en vis grad kan opfattes som en retningsindikation for tilfredsheden.  

Der er blevet indsamlet svar fra i alt 27 pårørende, hvoraf 18 selv har været i kontakt med Unge- og 

Voksenteamet. Det er primært ægtefæller eller kærester til de pågældende borgere, der har svaret 

som pårørende, men også forældre til børn, der har været i kontakt med afdelingen, har deltaget. De 

pårørende, som har deltaget i undersøgelsen, har hyppig kontakt med borgeren. Således har 92 

procent af de pårørende kontakt med borgeren hver dag eller flere gange om ugen, og en 

tilsvarende høj andel (89 procent) vurderer selv, at borgeren i høj eller i nogen grad har givet 

tilladelse til, at medarbejdere i Hørsholm Kommune kan informere og involvere den pårørende i 

borgerens sag. 

Nedenstående to figurer viser, at selvom en tredjedel af de pårørende er meget enig eller enig i, at 

de føler sig alene med håndteringen af borgerens sag, er flertallet meget tilfredse eller tilfredse med 

den måde, hvorpå kommunen støtter dem som pårørende. Det tyder således på, at årsagen til, at de 

pårørende føler sig alene, nærmere skal findes i deres private netværk eller følelsesliv, og at de ikke 

forventer, det er noget kommunen skal afhjælpe. 

Figur 10. Angiv venligst hvor enig du er med nedenstående udsagn "jeg føler mig alene i håndteringen af min pårørendes 
sag" (n=27) 
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Figur 11. Hvor tilfreds er du med den måde, hvorpå kommunen støtter dig i din rolle som pårørende? (n=27) 

 

For at imødegå den statistiske usikkerhed er de pårørendes besvarelser gengivet som gennemsnit i 

figuren nedenfor. På alle spørgsmål har de pårørende haft mulighed for at svare på en skala fra et til 

fem, hvor et er den mest negative kategori, og fem er den mest positive kategori. Jo tættere på fem 

gennemsnittet er, jo større tilfredshed og omvendt. 

Figur 12. Pårørendes tilfredshed opgivet som gennemsnit på skala fra 1 til 5, hvor fem er den mest positive kategori 

 

Som det fremgår af figuren, er alle gennemsnitsværdierne over 3 og dermed i udgangspunktet 

positive. Alligevel indikerer gennemsnitsværdierne en væsentlig forskel. Mens 

gennemsnitsværdierne indikerer, at flertallet af de pårørende mener, at rådgiverne er venlige og 

imødekommende, og at de pårørende har mulighed for at stille spørgsmål til rådgiverne, indikerer 

værdierne, at færre oplever at have kontakt til den samme rådgiver hver gang, og at det er muligt at 
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få oplysninger om kommunens sagsbehandlingsprocedure, samt at rådgiverne forklarer procedurer, 

regler og sagsbehandling. 

De pårørende har i spørgeskemaundersøgelsen haft mulighed for at komme med forslag til, hvordan 

Unge- og Voksenteamet bedre kan støtte de pårørende i deres rolle som pårørende. Forslagene kan 

samles til følgende temaer: 

 Klar og tydelig information om hvilke kontaktpersoner, der kan rettes henvendelse til 

 Højere grad af koordinering. Nogle pårørende har oplevet ”at blive kastet rundt” mellem de 

kommunale afdelinger  

 Så stor inddragelse af pårørende som muligt. En pårørende har oplevet, at kommunen så 

vidt muligt undgår at inddrage pårørende til handicappede borgere, når borgeren bliver 

myndig 

 Højere grad af tværfagligt samarbejde, så de rette fagpersoner inddrages i kommunens 

sagsbehandling. Det gælder eksempelvis psykologer, læger og psykiatere 

 Pårørendegrupper/forældregrupper, hvor de pårørende får vejledning i, hvordan de bedst 

kan støtte borgeren og samtidig giver de pårørende mulighed for at udveksle erfaringer og 

støtte hinanden. Det fremhæves, at sådanne grupper skal ledes af fagprofessionelle, og at 

der generelt ikke er en opfattelse af, at det er rådgiverne, der kan løfte disse grupper 

 

Figur 13. Pårørendes kendskab til og brug af Hørsholm Kommunes hjemmeside (n=27)

 

Blandt de pårørende har knap halvdelen besøgt kommunens hjemmeside en eller flere gange, hvor 

størstedelen også fandt det, som de skulle bruge på kommunens hjemmeside (83 procent) To 

personer, svarende til 17 procent, fandt ikke, hvad de søgte. Den ene har uddybet dette: ” Umuligt 

at finde ud af, hvilken afdeling eller person man skal kontakte”.  
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5. BOSTØTTE  
I dette kapitel beskrives tilfredsheden blandt de brugere, som modtager bostøtte. Tilfredsheden 

behandles ud fra følgende parametre: 

 Den overordnede tilfredshed med bostøtteordningen, og den betydning bostøtten har for 

brugernes liv 

 Karakteristik af målgruppen, der modtager bostøtte, støttens frekvens og indhold samt 

hvordan dette stemmer overens med deres handleplan 

 Relationens betydning for tilfredsheden 

 Muligheden for inddragelse og medbestemmelse i bostøtterelationen  

 Bostøttens bidrag til brugerens udvikling  

Afsnittet er baseret på individuelle interviews med 15 brugere i Hørsholm Kommune, som modtager 

bostøtte.   

 

 OVERORDNET TILFREDSHED MED BOSTØTTEN 5.1

Generelt oplever de interviewede brugere stor tilfredshed med deres bostøtte. Næsten alle de 

interviewede brugere giver deres bostøtte et fire- eller femtal på en skala fra et til fem, hvor et er 

meget utilfreds, og fem er meget tilfreds – der er heraf flere brugere, som giver et ”klart femtal”. 

Kun en enkelt bruger giver sin ene bostøtte en dårlig karakter ”i nogle situationer” (ettal) og 

fremhæver, at det kan være irriterende, at bostøtten forsøger at styre nogle af hans personlige 

anliggender.  

Brugernes tilfredshed afspejles bl.a. i den betydning, de fortæller, at bostøtten har for deres liv. 

Overordnet udtrykker brugerne, at bostøtten har haft en positiv betydning for deres liv. Bl.a. siger 

de, at bostøtten er med til at skabe tryghed og et afbræk i deres hverdag. Blandt dem, som har haft 

bostøtte over en længere periode, kan flere selv tydeligt se den personlige udvikling, de har 

gennemgået i løbet af de år, de har haft bostøtte: ”Da jeg mødte bostøtten første gang, der gik jeg i 

badekåbe (…) og tog ofte 10 stesolid for at komme op, lavede ikke selv mad eller kom ud. Så det har 

blandt andet været bostøtterne, der har hjulpet til det”. En anden bruger fortæller, at hun kan 

mærke, at hun har fået det bedre psykisk efter at have fået bostøtte: ”I begyndelsen blev jeg indlagt 

et par gange om året, men jeg har ikke været indlagt de sidste seks år, fordi jeg har haft min 

bostøtte. Fordi dem kan jeg snakke med, når det går dårligt”.  

I interviewene har vi også spurgt dem, som modtager bostøtte, hvordan deres liv ville have set ud, 

hvis ikke de havde haft bostøtte: ”Det havde set anderledes ud, jeg tror, jeg ville have taget en masse 

omveje, og de har opretholdt den udvikling, jeg selv har haft i hovedet og den motivation, jeg selv har 

haft for at gå videre. Så det er helt sikkert. Der har jeg måske sparet 10-15 år, tror jeg”. Andre 

brugere beskriver ligeledes bostøtten som en slags motivator, som skaber fremdrift i deres liv, både i 
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forhold til at få en uddannelse eller et arbejde, at få det bedre psykisk, at støtte dem i praktiske 

gøremål som at rydde op, købe ind og betale regninger. Blandt nogle af de interviewede, som 

hovedsageligt får hjælp til de praktiske ting, nævner flere, at de nok ikke ville have det helt så rent 

derhjemme, hvis de ikke havde haft en bostøtte.  

Enkelte brugere har på et tidspunkt været utilfreds med en bostøtterelation, men har oplevet, at 

bostøtten selv har taget initiativ til at skifte bostøttemedarbejderen ud (jf. 5.3 Relationens betydning 

for tilfredshed). Når brugerne udtrykker utilfredshed, handler det oftest om deres sagsbehandling, 

hvor enkelte fx har skullet vente længe på at få tildelt bostøtte, hvilket har været uhensigtsmæssigt 

for deres sygdomsforløb, eller at det er en stressende faktor, at de årligt skal have evalueret deres 

bostøtteordning på handleplansmøderne (jf. afsnit 3. Sagsbehandlingen i Unge- og Voksenteamet). 

 

 BRUG AF BOSTØTTE 5.2

Blandt de interviewede brugere er der en stor variation i alder. Nogle er i starten af 20’erne, mens 

andre er i starten af 70’erne. Flere af de unge, som modtager bostøtte, har tidligere boet i botilbud, 

fx Gutfeldshave eller Højmosevænge, hvorom de fortæller, at de ved flytning til egen bolig har fået 

tilknyttet en bostøtte.  

Størstedelen af de interviewede brugere modtager bostøtte en til to gange om ugen af en times 

varighed, der er dog også nogen, der både modtager mere eller mindre bostøtte end dette. Nogle 

har kun en enkelt bostøtte, mens andre har to eller flere bostøtter, som skiftes til at komme.  

Der er store forskelle på, hvor længe brugerne har modtaget bostøtte. Nogle har modtaget bostøtte 

i over 15 år, mens det for andre er en forholdsvis ny ordning, som de har haft i et til to år.  

Handleplanen definerer det, bostøtten skal hjælpe brugeren med. De fleste af de interviewede 

brugere kender til deres handleplan, og de har drøftet indhold i handleplanen med deres bostøtte 

forud for det møde i kommunen, hvor indholdet fastlægges: ”Altså bostøtterne havde sammen med 

mig lavet et oplæg, og det blev forelagt visitator, og så blev vi enige om, hvordan sagerne var i 

virkeligheden”. Nogle få af de interviewede kan huske indholdet i deres handleplan1 og synes også, 

at det, de laver sammen med deres bostøtte, stemmer godt overens med handleplanen. De 

interviewede brugere synes dog ikke specielt optaget af handleplanens konkrete indhold.  

Ud fra interviewene kan bostøttens hjælp karakteriseres som enten hjælp til praktiske gøremål eller 

en mere personlig støttefunktion. Fælles for de interviewede er, at bostøtten ser ud til at gå ind og 

udfylde de behov i brugernes liv, som de efterspørger og mangler i deres nuværende relationer. 
                                                           

1
 For at holde informanter anonyme er der ikke givet eksempler på dette.  
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De brugere, som modtager bostøtte, får næsten alle hjælp til praktiske gøremål. Flere af de 

interviewede fortæller, at de får hjælp til oprydning og rengøring, fordi det er noget, som de har 

svært ved selv at få gjort. Desuden fortæller de, at de fx får hjælp til at læse breve, betale regninger, 

købe ind, lave mad, købe større ting som fx møbler eller en computer mv. En af de interviewede 

fortæller i nedenstående citat om, hvordan bostøtten hjalp ham med at komme på plads i hans nye 

lejlighed, herunder at holde styr på det økonomiske: ”Og bostøtten hjalp mig med at finde ud af alt 

det der med penge og tv’et og indretning og så videre”. Fælles for denne type hjælp er, at bostøtten 

motiverer borgeren til at få taget fat i gøremålene og ofte udfører gøremålene sammen med 

borgeren. 

Bostøtten ledsager også flere af brugerne til fx læge, tandlæge, anden behandling eller møder med 

banken eller offentlige instanser. Derudover fortæller nogle brugere om, at bostøtten laver motion 

sammen med dem, hvor de fx går ture, tager i motionscenter eller laver øvelser i hjemmet. Flere af 

de interviewede fortæller ligeledes, at de laver sociale aktiviteter med deres bostøtte, fx går på café, 

tager til koncert, på kunstudstilling, m.m.: ”Man kunne også forestille sig, at vi gik til koncert 

sammen eller på kunstudstilling. Vi går ture sammen og taler sammen om de problemer, der kunne 

opstå her for mig”. 

Mange af de interviewede brugere fremhæver samtalerne med deres bostøtte som en vigtig del af 

deres støtte.  Samtalerne med bostøtten kan have forskellig karakter, men de fleste taler med 

bostøtten om emner, som de ikke kan tale med andre i deres netværk om: ”Og jeg kan snakke med 

min bostøtte om mange ting, jeg ikke kan snakke med min familie om”. Det er særligt de brugere, 

som har en psykisk funktionsnedsættelse, som understreger vigtigheden af samtalen med bostøtten.  

 

 RELATIONENS BETYDNING FOR TILFREDSHEDEN 5.3

Ovenstående viser således, at det at have bostøtte i sig selv er meget betydningsfuldt for de 

interviewede brugeres liv. Derfor er det også at forvente, at brugerne overordnet er meget tilfredse 

med deres bostøtteordning, fordi de i deres tilfredshedsvurdering sammenligner det med slet ikke at 

have en bostøtte. I dette afsnit vil der blive set nærmere på, hvad tilfredsheden afhænger af, når 

brugerne beskriver relationens kendetegn.  

I interviewene er der en række parametre, som fremhæves i forhold til ”den gode bostøtterelation”:  

 Et godt match mellem bostøtte og borger – ”god kemi” 

 Anerkendelse – ”At føle sig forstået” 

 Ligeværdighed – ”at blive mødt i øjenhøjde” 

 At der med tiden opbygges et personligt forhold mellem bostøtte og bruger, hvilket bl.a. 

skaber tryghed 
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Nedenfor vil det blive gennemgået, hvad der kendetegner disse parametre, og hvornår og hvordan 

de opstår i bostøtterelationen. 

Matchet nævnes af flere brugere som en vigtig del af bostøtterelationen. Årsagen til, at matchet er 

så vigtigt, er, at brugerne deler mange personlige informationer med bostøtten. Det skal både være 

en, som de kan stole på, en som de har lyst til at tale med om deres sygdom og udfordringer, og som 

de samtidig føler forstår dem. En bruger udtrykker det således: ”Det er kemien. Man skal kunne tale. 

Man skal føle, at bostøtten er mere end blot en professionel hjælp”.   

Brugerne er meget forskellige og har forskellige muligheder og behov, og det kræver derfor også, at 

bostøtten tilpasses de enkelte brugere og deres udfordringer. I visse tilfælde er matchet mellem 

bruger og bostøtte ikke rigtigt fra start. De få brugere, som har oplevet det, fortæller, at bostøtten 

blev skiftet ud, inden de selv nåede at reagere: ”Nogle af dem er ikke så gode. Men jeg har ikke 

klaget. De er heldigvis bare blevet skiftet ud”. Dette afspejler således også, at det ikke er alle 

bostøtter, som de interviewede brugere har været tilfredse med, men at dette fra kommunens – og 

formentlig bostøttens – side håndteres, inden brugeren selv når at udtrykke sin utilfredshed. 

Anerkendelse: Flere af de interviewede giver udtryk for, at det er et særligt kendetegn ved deres 

bostøtterelation, at deres bostøtte forstår dem. Denne forståelse kan komme til udtryk på forskellige 

planer i de forskellige bostøtterelationer. For nogle handler det om at blive forstået i forhold til 

deres sygdomsoplevelser: ”Når jeg bliver syg, så får jeg psykoser, og jeg har brug for at udtrykke min 

smerte. (…) Det kan jeg snakke med bostøtten om. Han tager det sådan, at det er naturligt for mig at 

have det sådan, og så tager man den derfra”. For andre handler det om, at bostøtten kan aflæse 

dem og hjælpe dem på rette kurs, inden de selv er klar over, at de er på vej i den gale retning: ”Ja, de 

er der og støtter mig. De er der, hvis det går ud over tangenterne. Det er en slags buffer. Bostøtten 

kan lidt mærke det på mig, når jeg har det dårligt”.  

I forlængelse af at føle sig forstået er der også nogle brugere, som i interviewene fremhæver 

bostøttens specifikke kompetencer i forhold til sygdomskendskab og terapi. ”Jeg har fundet ud af, at 

bostøtten har en del psykisk erfaring, (…), så det er rart, at han kan hjælpe mig. Hvis jeg fx kommer 

med et symptom, så kan han fortælle, hvad det er”. Nogle brugere fremhæver også, at de 

værdsætter, at de har en fælles interesse med bostøtten, som fx musik eller kunst.  

Ligeværdighed er et væsentligt aspekt for flere brugere: ”Vi snakker normalt til hinanden (…) Og de 

taler ikke nedladende til mig”. At dette fremhæves, kan bl.a. hænge sammen med, at brugerne i 

tidligere relationer med systemet har oplevet at blive talt ned til og ikke mødt som ligeværdige: ”Han 

taler ikke ned til mig og ser mig ikke til at være mindre. Jeg er jo stadigvæk et menneske, der er 

autonomt. Og sådan er han jo også, og det vil han gerne fremhæve hos sine brugere. Så vi er 

ligeværdige”. Den gode bostøtterelation beskrives således af brugerne som ligeværdig og samtidig 

professionel: ”[bostøtten er] Som en nabo, kan man sige, men det er også en professionel. Så det vil 

sige, vi kan snakke om min sygdom også. Det er jo ikke en ven, for det er jo en professionel. Men det 

er alligevel lidt en ven... Men… Det er jo en støtte, men det er rart at have et menneske at snakke 

med. (…) Støtte er egentlig et godt ord”.  
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Bostøttens professionalitet betyder dog også, at nogle af de interviewede brugere italesætter 

relationen som en ulige relation. Den ulige relation udspiller sig i grænsefladen mellem venskabet på 

den ene side og det professionelle på den anden side, idet brugerne oplever at dele mange 

personlige forhold med bostøtten, men at bostøtten ikke tilsvarende kan dele deres liv med dem. En 

af de interviewede beskriver i nedenstående citat, at hun nogle gange oplever, at det kan være 

svært for hende at sætte grænsen: ”Vi er en ulige relation, og de må jo ikke svare på spørgsmål om 

deres privatliv. Det kan være lidt svært at finde den grænse. Jeg vil i hvert fald gerne undgå den 

ubehagelige situation, at jeg stiller et spørgsmål, som de ikke må svare på”. Relationen opleves dog 

kun ulige i form af den information, der kan deles, og påvirker ikke tilfredsheden. Nogle af de 

interviewede fortæller, at ligesom de holder af deres bostøtte, kan de også mærke, at deres bostøtte 

værdsætter dem og holder af dem: ”Men man mærker jo også, at de holder af en. Så føler man sig 

tryg. Jeg oplever det [at blive holdt af] ved at få ros. Ros for noget, man har gjort”. 

Mange af de interviewede fremhæver, at det er det ”personlige forhold” til bostøtten, som er af 

særlig betydning; ”Min faste bostøtte har jeg et meget personligt forhold til. De andre er mere bare 

personer fra kommunen. Grunden til, at forholdet er tættere med den faste bostøtte, er nok, fordi 

hun har været der længst”. Foruden de ovenstående parametre omkring match, anerkendelse og 

ligeværdighed har støttens varighed en betydning for, om relationen opleves som personlig. Blandt 

de brugere, som har haft den samme bostøtte over flere år eller blandt dem, som har flere 

bostøtter, italesættes relationen til den bostøtte, som har været tilknyttet dem længst tid, ofte mere 

positivt end den nye bostøtte: ”Der har været forskellige bostøtter, men den sidste, jeg har haft, har 

jeg haft i 10 år. Og det betyder meget med kontinuiteten”. Det handler bl.a. om, at det for nogle af 

brugerne tager tid at opbygge tillid til et nyt menneske og involvere dem i deres liv. En af de brugere, 

som for nylig har fået ny bostøtte, fortæller om, at hun endnu ikke taler så meget om sin familie med 

den nye bostøtte: ”Det er anderledes at have ny bostøtte, når vi taler om fx familie og fysiske 

helbredsproblemer (…) det har også noget at gøre med, at det er en ny relation”. Det tager således 

tid at opbygge en god bostøtterelation, som bygger på anerkendelse og ligeværdighed, og som 

brugerne har tillid til. 

 

 INDFLYDELSE OG INDDRAGELSE  5.4

Netop da relationen til bostøtten opleves som personlig af mange brugere og derfor kræver tillid, er 

det også af stor betydning for brugerne, at de oplever at blive inddraget i tilrettelæggelse af såvel 

den daglige bostøtte som ændringer i bostøtten. 

Størstedelen af brugerne fortæller, at de sammen med bostøtten beslutter, hvad de skal lave med 

bostøtten, når bostøtten kommer. Brugerne oplever generelt, at de selv bestemmer, hvad de skal 

lave sammen med bostøtten, men at bostøtten også skubber lidt på for udvikling: ”Jeg synes nok, at 

det er mig, der har bestemt forløbet. Så har bostøtterne jo, når de har erfaret, at jeg selv har kunnet 

købe ind, så har de sagt, at nu synes de nok, at vi skal bruge tiden på noget andet”. Hvis brugerne 
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ikke er enige i det, bostøtten foreslår, fortæller de, at det er muligt at sige fra: ”Bostøtten kan godt 

sige: ’Kan vi ikke gøre sådan her’, men i sidste ende, så er det mig, der har ordet”.  

Der er dog en enkelt bruger, der oplever, at bostøtten i for høj grad blander sig i hans personlige 

forhold, og ligeledes en anden bruger, der udtrykker, at hun godt kunne tænke sig mere vejledning i 

forhold til sundhed. Det fremgår dog ikke klart af sidstnævnte interview, hvorvidt hun har givet 

udtryk for dette til sin bostøtte.  

Brugerne oplever generelt også at blive inddraget i større ændringer i form af eksempelvis støttens 

frekvens og bostøttemedarbejder. Mange af de interviewede brugere har oplevet, at 

bostøttetimeantallet er blevet nedjusteret. Brugernes oplevelse varierer, og i interviewene kan 

identificeres to former for inddragelse i forhold til nedskæring i antallet af timer:  

 Fuld selvbestemmelse: Der er nogle brugere, som fortæller, at det var dem selv, som bad 

om færre timer med bostøtten, bl.a. fordi de ikke synes, at de har behov for så meget hjælp 

længere. Det fortæller en bruger om her: ”Tidligere var det en time hver uge. Men så synes 

jeg, at det blev for meget. Jeg havde ikke altid stof nok til, at det gav mening”. En anden 

bruger fortæller også, at han valgte at skære ned i bostøtten, fordi han ønsker at blive mere 

selvstændig.  

 Fælles beslutningstagning: For de fleste af brugerne har det i højere grad været en fælles 

beslutning, hvor bostøtten har givet udtryk for, at de godt mener, at brugeren kan klare sig 

med mindre hjælp. En bruger fortæller herom, hvordan han har oplevet løbende at blive 

både op- og nedjusteret afhængigt af hans helbred: ”Så er der et lille møde på kommunen, 

hvor vi snakker om, om det går godt eller skidt, og om der skal justeres i antallet af timer. Jeg 

har fået justeret det et par gange”. En anden bruger fortæller om, at det kan være svært i 

starten at blive nedjusteret, men at han efter et stykke tid godt kunne se, at han godt kan 

klare sig med færre timer.  

Der er ingen af de interviewede, som giver udtryk for ikke at være blevet inddraget, når de er blevet 

skåret i bostøttetimer.  

Der opleves endvidere en stor fleksibilitet fra bostøtten i forhold til antallet af timer, fx når brugerne 

oplever store omvæltninger i deres liv, hvor de har behov for mere støtte, eller der opstår en akut 

situation, hvor de har behov for bostøttens hjælp. I dette citat fortæller en bruger om, hvordan hans 

bostøtte håndterede en akut situation ”Fx var der en gang noget i min lejlighed, som var gået i 

stykker, og så tog bostøtten ud efter arbejde og købte det til mig. Det var SÅ flot, og det der med at 

bostøtten giver noget af sig selv”. Bostøttens fleksibilitet i forhold til brugeren er således noget, som 

de interviewede brugere både lægger mærke til og sætter pris på. 

Flere brugere oplever at opbygge et nært forhold med deres bostøtte over tid, og flere af dem 

oplever et slags afsavn, når de skal skifte bostøtte, hvor skiftet sjældent er deres eget valg. Skiftet er 

dog ikke noget, som blot sker fra den ene dag til den anden, men en proces hvor brugerne oplever at 

blive involveret. En bruger fortæller blandt andet om sin oplevelse: ”Jeg har haft mange forskellige 
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bostøtter. Den, der sidst kom til, fik jeg for et halvt års tid siden. Det foregik sådan, at den gamle 

bostøtte fortalte mig det, og så kom der en ny”. De eneste brugere, som i interviewene giver udtryk 

for, at de har oplevet, at en bostøtte pludselig forsvandt, var relateret til bostøtter, som de ikke kom 

godt ud af det med (jf. 5.3 Relationens betydning for tilfredsheden). 

 

 UDFORDRINGER OG FREMTIDSUDSIGTER 5.5

Størstedelen af de interviewede fortæller, at de oplever at blive udfordret af deres bostøtte. 

Udfordringerne hænger ofte sammen med at træne en adfærd og derigennem at opbygge brugernes 

tro på, at de selv med tiden kan udføre denne adfærd (self-efficacy2), således at brugeren får de 

redskaber, som er nødvendige for, at de på sigt kan opnå et selvstændigt og meningsfuldt liv uden 

yderligere funktionsnedsættelse.  

Brugerne giver forskellige eksempler på dette i interviewene, fx bliver det nævnt, at bostøtten 

udfordrer dem i selv at tage offentlig transport, ringe op til lægen, gå til arrangementer alene mv. En 

bruger fortæller eksempelvis: ”Jeg skulle også prøve at tage hjem fra hospitalet selv (…) vi har på den 

måde øvet mig i at gøre noget, der ikke var så let”.  

Overordnet ser brugerne disse udfordringer som positive: ”I det hele taget animerer han mig til 

mange forskellige ting, fx at gå til arrangementer alene. Det havde jeg aldrig tænkt på før. Det er 

klart en god ting. Det er somme tider godt at blive sparket lidt bagi”. En anden bruger fortæller, at 

det er godt at få noget ”kvalificeret modspil” og at blive ”udfordret”. At blive udfordret er også 

noget, som, brugerne selv italesætter, er med til at opbygge deres tro på, at de har de evner, der 

skal til for at udføre en opgave (self-efficacy). Fx fortæller en bruger: ”Fordi det hjælper mig til at 

tænke ’Gud jeg kan sgu da mere, end jeg havde troet’. Sådan noget som selv at ringe til banken”. 

Self-efficacy er noget, som opbygges over tid fx igennem succesoplevelser med at gennemføre en 

adfærd. At opbygge en persons self-efficacy kan således være med til at føre personen i retningen af 

at blive uafhængig af en bostøtte. 

Der er dog enkelte af brugerne, som ikke altid opfatter udfordringerne som positive, muligvis fordi 

de ikke er bevidste om, at det er en udfordring, men i stedet opfatter det som en afvisning: ”Så var 

der engang, jeg ville have dem [bostøtterne] til at hjælpe med at ringe til lægen, og det gad de ikke. 

Så nogle gange er de sådan, SÅ vil vi bare hjælpe, og andre gange så siger de bare, det må du selv 

                                                           

2
 Self-efficacy er et sundhedspsykologisk begreb, som er udviklet af psykologen Albert Bandura. Self-efficacy 

dækker over mere end blot selvtillid, men kan oversættes som ”troen på at man har evnerne til at udføre en 
specifik adfærd”. Self-efficacy er den faktor i sundhedspsykologien, som er tættest relateret til, at en person 
efterfølgende optager eller ændrer en adfærd.  
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klare”. Hvorvidt denne bruger er blevet informeret om formålet med selv at ringe til lægen, fremgår 

ikke klart af interviewet, men det er evaluators opfattelse, at involveringen i, ”hvorfor” brugeren selv 

skal udføre en opgave, ligeledes er en vigtig del af at blive udfordret.  

I interviewene kommer det til udtryk, at flere af brugerne med tiden forventer at skulle klare sig 

uden en bostøtte, mens andre i højere grad ser bostøtten som en fortsat varig del af deres liv. Denne 

forskel ser blandt andet ud til at hænge sammen med brugerens funktionsnedsættelse og 

bostøtterelationens karakter og varighed. 

Der, hvor støtten hovedsageligt er af praktisk karakter, har brugerne større forventning om at skulle 

leve selv, end der hvor støtten er af en mere psykologisk karakter. Flere af de brugere, som med 

tiden forventer at klare sig uden bostøtte, har selv en forestilling om, hvornår dette vil være 

realistisk: ”Jeg regner kun med, at det er nogle år, og til jeg er kommet på den rigtige vej og med 

arbejde. Jeg regner stadig med at have bostøtte, når jeg er på arbejde, men bare lige nogle år eller 

halvandet”. De brugere, hvor støtten har en mere psykologisk karakter, giver ikke på samme måde 

udtryk for, at de på et tidspunkt skal leve uden bostøtten: ”Jeg har ikke brug for mere, end det jeg får 

nu, men jeg er afhængig af bostøtten. Hvis jeg skulle undvære bostøtten, skulle jeg rekonstruere hele 

mit liv, og det har jeg altså ikke overskud til. Og ud over mine forældre så er der ikke andre, der 

tænker på mig”.  

Denne skelnen mellem relationens karakter ser således ud til at hænge sammen med, hvorvidt 

brugerne med tiden forestiller sig at skulle undvære deres bostøtte. De praktiske færdigheder kan 

opøves med tiden, mens bostøttens centrale funktion som støtteperson i nogle brugeres netværk er 

sværere for brugerne at forestille sig erstattet.  

For flere af de interviewede påvirker det dem dog også negativt, at de ikke kender til relationens 

varighed, men at denne skal vurderes og justeres hvert år igennem handleplansmøderne: ”Ej det 

værste er, at jeg kun har fået bevilliget det i et enkelt år. Det giver meget usikkerhed ikke at vide, om 

man har det om et år ”. Flere giver udtryk for, at de på et tidspunkt vil være klar til at slippe 

bostøtten, men at de samtidig oplever et pres fra kommunen, hvor de skal forsvare, at de forstsat 

har behov for bostøtte. En bruger fortæller: ”Og jeg prøver at gøre det klart over for kommunen, at 

man skal lige tage en ting ad gangen, og det er meget vigtigt, at bostøtten ikke bliver sluppet for 

tidligt, fordi man lige vil spare”.  

 

6. BOTILBUD  
I dette afsnit behandles brugernes tilfredshed med botilbuddene under Hørsholm Kommunes 

administrative enhed Center for Børn og Voksne. Tilfredsheden behandles i forhold til følgende 

emner: 

 Faciliteter, tilbud og støtte i botilbuddene 

 Det sociale miljø og relation til personalet 
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 Indflydelse, inddragelse og udvikling  

Afsnittet bygger på interviews med i alt fem brugere (to brugere fra Solskin, to fra Gutfeldshave og 

én fra Højmose Vænge) samt en til to tilsynsrapporter for hvert af de fem botilbud.  

Der bliver helt overordnet, både i tilsynsrapporter og i de gennemførte interviews, givet udtryk for, 

at botilbuddene har haft og fortsat har en stor betydning for brugernes tilværelse. Flere brugere 

giver udtryk for, at tilbuddet har gjort en afgørende forskel i deres livssituation. En bruger fra et 

botilbud beskriver eksempelvis i et interview, hvordan vedkommende forestiller sig, at hendes liv og 

udvikling ville have set ud, hvis det ikke havde været for botilbuddet: ”Jeg tror, at mit sygdomsforløb 

havde været længere, og jeg ville have haft sværere ved at begå mig i det sociale og sådan. Og det 

har hjulpet mig til at blive ”rask”. Det ville nok være sket, men ikke nær så hurtigt”. En anden bruger 

fra et botilbud fortæller, at det bedste ved at være i botilbuddet er, at der altid er nogen hjemme, og 

brugeren nævner senere i interviewet, at ”Hvis jeg stadig boede hjemme, tror jeg bare, jeg havde 

kedet mig”. De to udtalelser repræsenterer ganske godt to overordnede funktioner ved 

botilbuddene, som brugere fremhæver både i de gennemførte interviews og i tilsynsrapporterne: 

Botilbuddene har dels en betydning som en rampe for personlig udvikling og dels som en base for 

tryghed og socialt samvær. Begge udtalelser kommer fra brugere, der er tilknyttet et midlertidigt 

botilbud, men på baggrund af tilsynsrapporterne for både Solskin og Bolero fremstår brugerne også 

her som overordnet tilfredse med at opholde sig på botilbuddene.  

På baggrund af ovenstående vurderes det, at botilbudsordningen i høj grad fungerer, som den er 

tiltænkt. Brugerne er overordnet set meget tilfredse med både de fysiske rammer samt med deres 

relation til personalet. Enkelte brugere giver udtryk for, at de godt kunne ønske mere involvering og 

engagement fra de øvrige brugere, men der er her tale om enkelttilfælde, mens størstedelen af 

brugerne giver udtryk for, at det sociale samvær brugerne imellem fungerer godt. Det kommer 

endvidere til udtryk, at brugerne både oplever at blive udfordret til personlig udvikling, samtidigt 

med at bostedet tilbyder brugerne nogle trygge og faste rammer, som brugerne kan udvikle sig på 

baggrund af.  

 

 FACILITETER, TILBUD OG STØTTE I BOTILBUDDENE 6.1

Center for Børn og Voksne administrerer i alt fem forskellige botilbud (se figur 1.1). Tre af tilbuddene 

henvender sig, i henhold til servicelovens § 107, til brugere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk 

funktionsevne eller særlige sociale problemer, mens de to øvrige botilbud, i henhold til servicelovens 

§ 108, er henvendt til brugere med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Man 

kan dermed overordnet skelne mellem midlertidige og varige botilbud.  

Formålet med de to varige botilbud er at levere en langsigtet støtteydelse til brugerne, mens 

formålet med de tre midlertidige tilbud i højere grad er at udvikle og selvstændiggøre brugeren til i 

fremtiden at kunne tage hånd om sig selv.   
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Figur 14. Oversigt over de fem botilbud og deres målgrupper 

 

Et botilbud består overordnet af tre hovedelementer:  

 For det første får brugeren sin egen lejlighed eller eget værelse. 

 For det andet tilbydes brugeren deltagelse i en række sociale og praktisk orienterede 

aktiviteter. 

 For det tredje er der tilknyttet personale til botilbuddet, der dels skal fungere som 

individuelle kontaktpersoner/hjemmevejledere for den enkelte bruger og dels skal facilitere 

samværet mellem botilbuddenes brugere som helhed. 

Brugeren får tildelt egen lejlighed eller eget værelse, der ligger placeret i et boligkompleks med 

andre botilbudsboliger. Brugerne, der er tilknyttet et botilbud, bor dermed tæt på andre brugere 

med lignende udfordringer, som de deler en række fællesfaciliteter med – eksempelvis køkken, 

computerrum, fjernsynsstue e.l. Brugerens private bolig består på botilbuddene Rosen, Solskin og 

Gutfeldshave af en lejlighed med eget køkken og badeværelse. På botilbuddene Bolero og Højmose 

Vænge deler brugerne køkken-, bade- og toiletfaciliteter.  

Brugernes hverdag forløber meget forskelligt fra bruger til bruger. Nogle er i gang med et 

uddannelsesforløb eller passer et job, mens andre brugere er på overførselsindkomster (fx i form af 

kontanthjælp og førtidspension). På botilbuddet Solskin var alle brugere således, ifølge en 

tilsynsrapport, i 2013 tilknyttet et beskæftigelsestilbud, mens ingen brugere fra botilbuddet Bolero, 

ifølge en tilsynsrapport fra sommeren 2014, har ressourcer til at passe uddannelse eller 

beskæftigelse.   

I samtlige botilbud er fællesspisning en fast bestanddel af ugens forløb. I nogle af tilbuddene, fx 

Solskin, er der ifølge tilsynsrapporterne fællesspisning hver aften, mens det i andre tilbud, fx Rosen, 

kun foregår tre gange om ugen. Tilslutningen og engagementet varierer også mellem botilbuddene. I 

botilbuddet Højmose Vænge er madlavning og fællespisning et vigtigt socialt element, hvor 

brugerne, ifølge en tilsynsrapport, synes, at det er sjovt at prøve nye retter, og hvor brugerne er 

gode til at hjælpe hinanden. Omvendt fremgår det af tilsynsrapporten for botilbuddet Bolero, at 

brugerne her ”(…) ikke sidder længe ved bordet, men hurtigt spiser, rejser sig og går til egne 

Bolero 

Fem borgere 
omkring 40 års-

alderen, med 
angst, depression 

og forandret 
virkelighedsopfatt
else. Tilbuddet har 

et varigt sigte. 

Solskin 

Ti udviklings-
hæmmede 

borgere i alders-
gruppen 30-50 år. 
Tilbuddet har et 

varigt sigte.  

Gutfeldshave 

Otte borgere 
mellem 18-35 år, 
der er præget af 

angst eller 
forandret 

virkelighedsopfatt
else. Tilbuddet har 

et midlertidigt 
sigte.  

Rosen 

Otte borgere med 
angst, depression, 

forandret 
virkelighedsopfatt

else og 
selvskadende 

adfærd. Tilbuddet 
har et midlertidigt 

sigte 

Højmose 
Vænge 

Fire borgere 
mellem 18-35 år 
med fysisk eller 

psykisk 
funktionsnedsætte
lse. Tilbuddet har 

et midlertidigt 
sigte.  
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værelser”. Personalet har, ifølge tilsynsrapporten, forklaret, at brugerne er begyndt i højere grad at 

trække sig tilbage til værelser efter implementeringen af et rygeforbud på fællesarealerne.  

Brugerne bliver også tilbudt at deltage i forskellige sociale aktiviteter, som de ofte selv er med til at 

planlægge i samarbejde med personalet. Det kan være mindre omfangsrige aktiviteter som 

biografture, restaurantbesøg eller dagsudflugter til natur- og kulturattraktioner. Men det kan også 

være aktiviteter af mere omfattende karakter som fx længerevarende ture/rejser til både ind- og 

udlandsdestinationer. Brugerne fra Højmose Vænge og brugerne fra Solskin har eksempelvis 

sammen været til ”Tour de Bornholm”, en aktivitetsuge for personer med forskellige handicap, mens 

brugerne fra Gutfeldshave, ifølge en tilsynsrapport, bl.a. har været en tur i Polen.  

Personalet har som nævnt to overordnede funktioner for brugere i botilbuddene. For det første har 

brugerne på botilbuddene hver tilknyttet mindst én kontaktperson/hjemmevejleder, som aflægger 

brugeren et givent antal besøg om ugen. Besøgsfrekvensen varierer fra bruger til bruger og 

afhænger i udgangspunktet af den enkelte brugers behov. 

For det andet har personalet en mere fællesskabsorienteret funktion, der drejer sig om at facilitere 

brugernes interne samvær og tilbuddets fællesaktiviteter. Det varierer på tværs af botilbuddene, 

hvor mange timer personalet står til rådighed for brugerne. På et af de midlertidige bosteder 

fortæller én af de interviewede brugere således, at der er personale til stede på fællesområderne 

fire dage om ugen, mens der ifølge en tilsynsrapport for bostedet Solskin, hvor brugerne typisk er 

udviklingshæmmede, er bemanding alle dage. Flere brugere giver dog både i de personlige 

interviews og i tilsynsrapporterne udtryk for, at de føler, at de i praksis altid kan komme i kontakt 

med personalet, hvis de pludselig skulle få behov for det.  

Personalets konkrete opgaver varierer afhængigt af brugernes behov. Men for de fleste brugeres 

vedkommende har personalet dels en praktisk støttefunktion og dels en social støttefunktion, som 

naturligvis varierer alt efter, om der er tale om individuel støtte eller fællesskabsorienteret støtte.  

Den praktiske individuelle støtte kan eksempelvis bestå i hjælp til kommunikation med offentlige 

myndigheder, banker, forsikringsselskaber og lignende, rengøring og oprydning i lejligheden, 

uddannelses- og jobvejledning eller påmindelser om brugerens aftaler. Dette gælder både for de 

varige og midlertidige botilbud, omend graden af den praktiske støtte varierer. Af en tilsynsrapport 

for det midlertidige botilbud Højmose Vænge fremgår det således, at ”(…) beboerne hurtigt får lært 

de praktiske funktioner i forhold til f.eks. tøjvask eller rengøring, og at den socialpædagogiske 

bistand primært handler om at hjælpe beboeren med at skabe struktur og rækkefølge over de 

forskellige opgaver, fastholde overblik og motivation, at vurdere hvor lang tid opgaven tager, 

vurdere en vares værdi i forhold til, hvad den koster etc.”. På det varige botilbud, Bolero, hvor 

brugerne er særligt udfordrede, er støtten tilpasset brugernes relativt færre ressourcer. Fx fokuserer 

personalet konkret, ifølge en tilsynsrapport, på en af brugernes sundhedstilstand, hvor arbejdet sker 

”(…) med små skridt som f.eks. at udskifte sødmælk med skummetmælk”.  
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Den individuelle sociale støtte består typisk af samtaler mellem bruger og kontaktperson om 

personlige problemer og udfordringer. I interviewene med brugere af midlertidige bosteder 

fremhæves eksempelvis en specifik kontaktperson, der er ”god at snakke med”. En anden bruger fra 

Højmose Vænge fortæller, ifølge en tilsynsrapport, at ”de (personalet) hjælper mig meget, hvis jeg 

bliver ked af det eller forvirret. De har også hjulpet mig til at blive bedre til at turde tale om tingene”. 

Den fællesskabsorienterede støtte varetages fx på faste husmøder, hvor både brugere og personale 

kan komme med input. Af tilsynsrapporten om Højmose Vænge fremgår det, at man har afholdt et 

møde med fokus på mobning, hvor brugere og personale bl.a. har diskuteret, hvordan man bør 

kommunikere på Facebook eller over sms. Derudover bidrager personalets tilstedeværelse i 

brugernes fællesskab til, at konflikter og optrin mellem brugerne undgås, hvilket en tilsynsførende 

myndighed oplevede under sit besøg på botilbuddet Solskin: ”Enkelte ansatser til småkonflikter 

bliver taget i opløbet på en meget afdæmpet måde med bistand fra bofællesskabets leder”.  

 

 DET SOCIALE MILJØ OG RELATION TIL PERSONALET 6.2

Brugerne har igennem botilbuddet overordnet mulighed for at indgå i relationer dels med 

personalet og dels med de øvrige brugere. Der bliver generelt givet udtryk for, at relationerne til 

både personalet og de øvrige brugere er gode. Afgørende for brugerens relation til personalet er 

tillid og tilgængelighed. Det er desuden vurderingen, at brugernes varierende sociale behov 

anerkendes af både personale og de øvrige beboere, også selvom nogle brugere efterspørger en 

større tilslutning til botilbuddets sociale aktiviteter. 

Brugerne ytrer sig generelt i meget positive vendinger, når de omtaler personalet, og overordnet er 

der ifølge brugerne især tre elementer, der karakteriserer den gode personalerelation. For det 

første skal personalet kunne levere enten social og praktisk støtte, for det andet skal relationen være 

præget af tillid mellem bruger og personale, og for det tredje har personalets tilgængelighed i sig 

selv betydning for brugeren. 

Personalet fungerer som nævnt dels som en praktisk og dels som en social støtte, og overordnet 

giver brugerne, både i tilsynsrapporter og i de personlige interviews, udtryk for stor tilfredshed med 

personalet i begge henseender. Det er desuden gennemgående, at de fleste brugere er bevidste om 

og gør brug af personalets dobbeltfunktionalitet. En bruger fra et midlertidigt botilbud fortæller 

eksempelvis, at vedkommende er tilfreds med begge sine kontaktpersoner, bl.a. fordi den ene er 

god til det praktiske, mens den anden er god at snakke med.   

Afgørende for brugerens oplevelse af både den praktiske og den sociale del af relationen er dog, at 

brugeren oplever at have tillid til personalet. I et interview med en bruger af et midlertidigt botilbud 

kobles tillid og tilfredshed, når vedkommende beskriver sine relationer til sine to kontaktpersoner: 

”Min ene bostøtte er jeg meget glad for. Den anden har jeg ikke den samme tillid til”. Brugeren 

henviser især til kontaktpersonens evne til at ”spørge ind til de rigtige ting”. Andre giver udtryk for, 
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at den tillidsfulde relation mellem personale og kontaktperson afhænger af, hvor lang tid relationen 

har varet. En bruger fra et varigt tilbud fortæller eksempelvis, hvordan man, når der bliver ansat nyt 

personale, lige skal ”(…) se det personale an, der bliver ansat”.  

Personalets tilgængelighed er også en gennemgående vigtig faktor for nogle af brugerne på både de 

varige og de midlertidige botilbud. En af de interviewede brugere fra det midlertidige botilbud, 

Gutfeldshave, fortæller således, hvordan det er en kilde til tryghed, at vedkommende ”(…) ved, at 

hvis der skulle opstå problemer, så kan man kontakte sin kontaktperson eller holde et møde”. 

Tilsvarende fremgår det af en tilsynsrapport, at brugerne fra det varige botilbud Solskin også lægger 

stor vægt på det forhold, at personalet altid fysisk befinder sig i nærheden af brugerne.  

Der bliver generelt givet udtryk for, både i de gennemførte interviews og i tilsynsrapporterne, at de 

interne relationer mellem brugerne på botilbuddene er relativt problemfrie. Der er til gengæld en 

vis variation fra bruger til bruger, når det gælder antallet af relationer, som brugerne danner internt 

i botilbuddene. Der kan i den henseende overordnet skelnes mellem tre brugertyper.  

 Én type af brugere giver udtryk for, at de har et relativt tæt forhold til nogle af de andre 

brugere. Relationerne begrænser sig i disse tilfælde typisk til et par personer fra botilbuddet, 

som vedkommende ofte er sammen med. Eksempelvis fremhæver en bruger fra et varigt 

tilbud i et interview to brugere: ”[navne] – dem hænger jeg meget ud med i huset”.  

 En anden type af brugere beskriver snarere deres relation til de andre brugere som en 

fællesskabsrelation. Disse brugere omtaler deres relationer til de andre brugere i mere 

generelle vendinger og fremhæver ikke enkelte personer, som de bruger mere tid med end 

andre. En bruger fra botilbuddet Rosen fortæller eksempelvis, ifølge en tilsynsrapport, at 

vedkommende ”(…) har det fint sammen med de andre beboere, som jeg dagligt mødes med 

til eftermiddagskaffe i fælleslejligheden og til fællesspisningen tre gange om ugen”. 

 En tredje type af brugere giver udtryk for, at de ikke nødvendigvis ønsker at være en del af 

det sociale fællesskab. Dette er eksempelvis tilfældet for en anden bruger fra botilbuddet 

Rosen, der ifølge en tilsynsrapport, fortæller, at ”Der er sådan set ikke noget i vejen med det 

fællesskab, der er mellem de andre beboere, det tiltrækker mig bare ikke”. Den samme 

bruger giver dog samtidigt udtryk for, at det er rart bare at vide, at der er andre mennesker 

omkring, da det bidrager til, at vedkommende ikke føler sig så alene, som da vedkommende 

boede for sig selv. Ligesom at personalets tilgængelighed, i henhold til afsnit 7.1 Faciliteter, 

tilbud og støtte i botilbuddene, i sig selv spiller en vigtig rolle for brugeren, så bidrager alene 

muligheden for at kunne indgå i det sociale, altså positivt til nogle af brugernes velvære. 

Denne opfattelse går desuden igen på tværs af de tre brugertyper, der generelt giver udtryk 

for, at bevidstheden om, at det sociale er tilgængeligt, i sig selv spiller en vigtig rolle for 

oplevelsen af botilbuddet.  

På den ene side kan det opfattes som et positivt forhold, at brugerne har mulighed for at involvere 

sig i det omfang, de har lyst til. Men på den anden side giver eksempelvis flere brugere fra 

Gutfeldshave, både i interview og i en tilsynsrapport, udtryk for, at involveringen og engagementet i 

botilbuddets sociale aktiviteter er relativt lavt. Adspurgt om hvad der fungerer mindre godt ved de 
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fællesture, som botilbuddet arrangerer, svarer en bruger af et midlertidigt tilbud således i et 

interview, at ”Det eneste dårlige ved turene er, at der ikke er nok, der tilslutter sig”. I en 

tilsynsrapport om Gutfeldshave citeres en bruger for en lignende udtalelse, idet vedkommende 

fortæller, at han ”(…) har det sådan set fint med de andre beboere, jeg ser dem bare ikke så meget”.  

 

 INDFLYDELSE, INDDRAGELSE OG UDVIKLING 6.3

Overordnet arbejdes der på tværs af alle botilbuddene både inddragende og udfordrende med 

beboerne. Brugerne giver udtryk for, at personalet i vidt omfang formår at tilpasse inddragelsen af 

brugerne til brugernes aktuelle tilstand og ressourcer, og tilsvarende giver de fleste brugere udtryk 

for, at personalet udfordrer dem på et behageligt og passende niveau.  

 

6.3.1 Indflydelse og inddragelse 

Generelt giver brugerne både i interviews og i tilsynsrapporter udtryk for, at de bliver medinddraget 

både individuelt, fx i forhold til brugernes personlige handleplaner, men også som fællesskab, hvor 

inddragelsen især sker på botilbuddenes faste husmøder. 

Målsætninger for de enkelte brugeres personlige udvikling sker bl.a. i de handleplaner, som 

personalet i udgangspunktet udarbejder i samarbejde med brugerne. På baggrund af både 

tilsynsrapporterne og de gennemførte interviews vurderes det, at de fleste brugere føler sig 

inddraget i udarbejdelsen af handleplanerne. En enkelt bruger fra et varigt botilbud giver dog i et 

interview udtryk for, at vedkommende ikke er helt klar over, hvad handleplanen er: ”Det er ikke 

noget, jeg kender så meget til, men hvis der sker noget, så får jeg det at vide af personalet. De 

fortæller os det og sender breve ud til vores forældre”. De fleste er dog bevidste om handleplanen. 

Eksempelvis fremgår det af tilsynsrapporten for botilbuddet Solskin, at brugerne, som tilsynet har 

talt med, ”(…) oplever at have stor reel indflydelse på deres handleplan (…)”. En bruger fra et 

midlertidigt tilbud fortæller tilmed, hvordan personalet også tilpasser inddragelsesfrekvensen til 

brugerens aktuelle ressourcer: ”I starten var det meget dem, der styrede retningen af, hvad der 

skulle ske, for der havde jeg ikke så godt. Men efterhånden har jeg fået mere at skulle have sagt”.  

Personalet forsøger også at inddrage brugerne i planlægningen af de aktiviteter og tiltag, der foregår 

gennem botilbudsordningen. Inddragelsen sker her typisk på de husmøder, som personalet og 

brugerne med varierende mellemrum afholder i fællesskab. Af tilsynsrapporten for Højmose Vænge 

fremgår det, at der på deres ugentlige husmøde ”(…) fx. bliver talt om husregler, larm, nye indkøb 

osv., samt evt. planlægning af weekenden”. En bruger fortæller tilsynet, at vedkommende ”(…) 

synes, det er godt, at de løbende diskuterer husreglerne på husmøderne, og at de af og til tilføjer 

noget nyt eller laver om i husreglerne, når beboerne selv synes, der er behov for det”. 
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Der berettes i tilsynsrapporterne om en varierende grad af brugerdeltagelse på møderne fra 

botilbud til botilbud. En bruger fra Gutfeldshave beskriver eksempelvis over for tilsynet, at ”(…) der 

ikke kommer så mange til husmøderne”, mens personalet supplerende bemærker, at det er ”(…) 

personalet, som sætter de fleste punkter på dagsorden til husmøderne”. Omvendt kommer det i 

tilsynsrapporterne for både Højmose Vænge og Solskin til udtryk, at brugerne i høj grad deltager og 

involverer sig i husmøderne.  

 

6.3.2 Udvikling og udfordring 

Et af de primære formål med de midlertidige botilbud er som nævnt, at brugeren på sigt skal kunne 

klare sig selv. Da brugerne på den ene side i høj grad har brug for og efterspørger tryghed og støtte, 

mens de på den anden side skal udvikle sig til at kunne fungere uden denne støtte, så skal 

botilbuddets personale operere balanceret mellem de to hensyn: faste rammer og personlig 

udfordring. 

Der bliver ikke i hverken tilsynsrapporter eller i de personlige interviews givet udtryk for, at brugerne 

på noget tidspunkt har følt sig negativt udfordret. En tidligere bruger af et midlertidigt botilbud 

beskriver i et interview, hvordan botilbuddets personale har udfordret vedkommende ved at tage 

den pågældende borger på ordet, da vedkommende ytrede ønske om at flytte i lejlighed uden for 

tilbuddet. Den tidligere bruger er nu flyttet fra botilbuddet og giver udtryk for at være meget glad for 

situationen. En anden bruger fra et midlertidigt botilbud fortæller, hvordan personalet italesætter, 

at botilbuddet skal opfattes som en udviklingsplatform: ”(…) de (personalet) sagde også noget, der 

var meget vigtigt – at det med at være hernede, i fælleslejligheden, det var en træningsbane for at 

være social. Det var ikke kun for hyggens skyld.”.  

Et af de primære formål med de midlertidige tilbud er som nævnt at gøre brugerne i stand til på sigt 

at kunne klare sig selv. En af brugerne af et midlertidigt tilbud fortæller i et interview, at 

vedkommende p.t. arbejder på at finde et andet sted at bo og dermed føler sig klar til at komme 

videre. En anden bruger forklarer, at det ”(…) ikke [er] noget, jeg har lyst til lige nu eller inden for de 

næste par år. Det er jeg slet ikke klar til”. Selvom de to brugere tydeligvis opererer ud fra to 

forskellige tidshorisonter, så er det tydeligt, at de er bevidste om tilbuddets tidsbegrænsning. På 

botilbuddet Rosen kommer det omvendte billede dog til udtryk i en tilsynsrapport, hvor det 

beskrives, at ”(…) begge interviewede beboere over for tilsynet giver udtryk for, at de oplever deres 

bolig i Rosen som et permanent tilbud, og ingen af de to beboere ønsker på sigt at flytte fra Rosen”. 

På trods af tilbuddets midlertidige sigte giver disse interviewede brugere altså udtryk for en anden 

opfattelse.  

Der bliver i tilsynsrapporterne for de varige tilbud til en vis udstrækning også givet udtryk for, at der 

arbejdes med at udvikle brugerne til mere selvstændighed. Men det fremgår samtidig også, at 

hverken personale eller brugere i samme omfang som på de midlertidige tilbud arbejder hen imod 

en fuldstændig løsrivelse. En bruger, der har boet på det varige tilbud Bolero i 22 år, udtaler således 
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til en tilsynsmyndighed, at brugeren vil blive boende indtil vedkommende bliver ”båret ud”. 

Omvendt arbejder personalet på Bolero som nævnt eksempelvis konkret med udvikling af brugernes 

sundhed. Der bliver dermed også på de varige tilbud arbejdet aktivt med brugernes udvikling, om 

end omfanget, det foregår i, er tilpasset den enkelte målgruppes aktuelle ressourcer og 

udviklingspotentiale.  

 

7. VÆRESTEDET ÅSTEDET  
I dette kapitel beskrives tilfredsheden med værestedet Åstedet. Kapitlet behandler brugernes 

tilfredshed med følgende parametre: 

 De forskellige brugergruppers bevæggrunde for at benytte værestedet 

 Den overordnede tilfredshed og betydningen af værestedet for brugerne 

 Faciliteter og aktiviteter 

 Stemning og det sociale samvær på værestedet, herunder også relationen til personalet 

 Brugerinddragelse og medbestemmelse.  

Kapitlet er baseret på to gruppeinterviews samt 15 individuelle interviews. Heraf kan 13 borgere 

betragtes som faste brugere, fire som sporadiske brugere og 6 som ikke-brugere eller sjældne 

brugere (se mere herom i afsnit 5.1). 

  

 BRUGERNES BAGGRUNDE FOR BRUG AF VÆRESTEDET 7.1

Værestedet Åstedet er et uvisiteret sted for personer med en sindslidelse og er åbent både for 

borgere i Hørsholm samt Fredensborg Kommune. Mange af de borgere, som benytter værestedet, er 

førtidspensionister eller pensionister og har en psykisk lidelse 

I interviewene kan der skelnes mellem tre brugergrupper: De faste brugere, som benytter 

værestedet dagligt eller flere gange om ugen, de sporadiske brugere, som benytter værestedet i 

perioder, og ikke-brugerne, som kun sjældent eller aldrig benytter værestedet.  

 Faste brugere: Nogle af de faste brugere kommer næsten dagligt på værestedet, mens 

andre har én fast dag ugentligt. Fælles for gruppen er, at størstedelen engagerer sig i det 

sociale, aktiviteterne og/eller madlavningen. Blandt de interviewede faste brugere er det 

dog meget forskelligt, hvor længe de har benyttet stedet. Nogle har benyttet det lige siden 

start, dvs. i omkring 20 år, mens andre har fået kendskab til det inden for de seneste to til 

tre år.  

 Sporadiske brugere: Brugen af værestedet blandt de brugere, som bruger værestedet 

sporadisk, afhænger ofte af deres sygdomstilstand. Nogle sporadiske brugere giver udtryk 

for, at de hovedsageligt bruger værestedet, når de har det skidt: ”Der er nogle gange, hvor 
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jeg har det temmelig dårligt. Så søger jeg herhen for at finde nogle at snakke med”. Mens 

andre undgår værestedet, når deres symptomer er værst: ”Der var for mange mennesker. 

Jeg vil gerne bruge det, men der er for meget larm og støj (…). Derfor kan jeg ikke bruge det 

lige nu, for nu er jeg nok syg”.  

 Ikke-brugere: Blandt ikke-brugerne findes bl.a. de borgere, som aldrig har hørt om 

værestedet, samt borgere som har valgt ikke at komme der eller kun kommer meget 

sjældent. Et fravalg af værestedet begrundes bl.a. med, at borgerne ikke føler, de har behov 

for at komme der, eller at de ikke bryder sig om menneskene og selve atmosfæren på 

værestedet, som af nogen opleves som præget af sygdom. En ikke-bruger fortæller, at hun 

ikke bruger værestedet, da hun påvirkes negativt af at komme der: ”Der var mange 

mennesker med psykiske sygdomme, så det smitter lidt. For mig var det ikke godt at være 

der, men så tog jeg ud og gik ture med nogle af de almindelige civile mennesker”. Mens en 

anden ikke-bruger fortæller, at han ikke synes, at han har så meget tilfælles med de andre 

brugere. Ikke-brugerne er borgere, som er interviewet som brugere af eksempelvis bostøtte. 

Mange af brugerne har fået kendskab til værestedet igennem deres bostøtte. Enkelte har hørt om 

det andetsteds fx igennem deres arbejde, internettet eller bekendte. Nogle af de interviewede 

brugere nævner, at de godt kunne tænke sig, at værestedet blev mere positivt kendt i 

lokalsamfundet. For en bruger ser det bl.a. ud til at hænge sammen med lysten til at aftabuisere 

værestedet og flytte fokus fra, at det er et sted, hvor kun syge mennesker kommer til, at det er et 

dejligt sted at komme: ”Men det, jeg oplever, er, at jeg faktisk bliver næsten drillet, når jeg kommer 

her. Så det kunne også være dejligt, hvis man fik forklaret, at det var et dejligt sted [til 

lokalsamfundet]” (bruger).   

 

 BRUGERNES OVERORDNEDE TILFREDSHED 7.2

Alle nuværende brugere af værestedet Åstedet ytrer stor tilfredshed med værestedet. Når vi har 

spurgt de interviewede, hvilken karakter de vil give værestedet på en skala fra et til fem, hvor et er 

meget dårligt og fem er meget godt, har størstedelen givet enten et fire- eller femtal: ”Jeg har slet 

ikke fantasi til at finde ud af, hvad de skulle gøre ud over det, de allerede gør” (bruger som gav et 

femtal). Tilfredsheden er dog for nogle brugere også påvirket af, hvilke andre brugere der benytter 

stedet samt personalet. 

De interviewede brugere er særligt tilfredse med, at værestedet bidrager til deres liv med tryghed, 

hverdagsrutine, forebyggelse af ensomhed og et sted at møde ligesindede: 

 Tryghed: Mange af de interviewede fortæller, at viden om værestedets eksistens er med til 

at give dem tryghed: ”Jeg er glad for at komme ned og tale med personalet, og det giver mig 

rigtig meget tryghed, at man kan få hjælp til at tage de små beslutninger” (bruger). Det er 

dog ikke kun for brugerne, at værestedet skaber tryghed. Også blandt dem, som kun 

sjældent bruger værestedet, skaber det tryghed at vide, at der er et sted, de kan søge hen, 
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hvis de får det skidt: ”Jeg [er] rigtig glad for, at det er der, hvis man skulle gå helt ned med 

flaget” (ikke-bruger).  

 Hverdagsrutine: En stor del af værestedets brugere er karakteriseret ved at være 

førtidspensionister eller pensionister, for hvem værestedet indgår som en del af deres 

daglige rutine. Disse brugere anser værestedet som en essentiel del af deres dagligdag, som 

ikke kunne undværes: ”Hvis værestedet ikke fandtes, så ville jeg ikke have nogle steder at gå 

hen” (bruger). En anden bruger fortæller: ”Så skulle jeg sidde derhjemme hele tiden. Så ville 

jeg have det ad Pommern til. Jeg får det bedre af at være her” (bruger). Heri kan således 

også findes muligheden for at deltage i aktiviteter, fællesspisning samt udflugter, som de 

oplever at have medbestemmelse til at planlægge (jf. 7.5 Brugerindflydelse på værestedet 

Åstedet). 

 Forebyggelse af ensomhed: Mange af brugerne kommer også pga. muligheden for at 

engagere sig socialt, og for nogle brugere skaber værestedet derfor en kontaktflade til andre 

mennesker, som er med til at forebygge ensomhed: ”Dejligt at komme herned og møde 

andre mennesker og spise god mad. Jeg er jo et ensomt menneske ellers” (bruger). Dette er 

særligt blandt de brugere, hvis sociale netværk er begrænset til værestedet. ”Jeg kommer for 

ikke at være for meget alene. Der er søde folk, man kan snakke med” (bruger). 

 At være sammen med ligesindede: Værestedet benyttes hovedsageligt af borgere, som har 

en eller flere psykiske udfordringer i deres dagligdag. Mange oplever det at være samme 

med ligesindede som positivt, selvom der sjældent tales direkte om sygdom på værestedet.  

Betydningen af værestedet for de interviewede brugere kommer også til udtryk ved deres 

frustration og bekymring over, at Fredensborg Kommune overvejer at stoppe samarbejdet med 

Hørsholm Kommune, således at Fredensborgs borgere ikke længere kan benytte stedet. Dette 

gælder både Fredensborgs borgere, som vil være kede af at miste retten til at komme der: ”Så jeg 

ville være ked af, hvis samarbejdet skulle stoppe. Det er alt for koldt i Fredensborg. Her er der 

varmere” (bruger). Samt Hørsholms borgere, der bekymrer sig om de økonomiske ressourcer til at 

holde Åstedet kørende, hvis Fredensborg trækker deres midler ud: ”Vi frygter meget, at det bliver 

ændret, for Fredensborg overvejer at trække sine borgere tilbage til deres kommune, og så vil der 

ikke være lige så mange ressourcer til at holde lige så længe åbent” (bruger). Der er dog en enkelt 

borger, som kun sjældent stikker hovedet forbi værestedet, som udtrykker, at han synes, at 

værestedet i Fredensborg er hyggeligere, så for hans skyld har det ikke betydning, hvorvidt Åstedet 

lukker. 

 

 TILFREDSHED MED FACILITETER OG AKTIVITETER  7.3

Værestedet består af et opholdsrum, et stort køkken, et kreativt værkssted, et edb-rum, et alt-

muligt-rum, hvor der p.t. står en massagestol, som er doneret af en tidligere bruger. Dertil er der 

tilknyttet en have med en stor ny tilbygget terrasse samt en gymnastiksal, hvor der bl.a. bliver 
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undervist i yoga. Ved evaluators besøg var det særligt opholdsrummet og udearealerne, som blev 

benyttet af brugerne. Disse fremhæves ligeledes positivt i interviewene.  

Nedenfor beskrives, hvilke aktiviteter brugerne deltager i, når de benytter værestedet: 

 Fællesspisning: Næsten alle de interviewede brugere fortæller, at maden er en vigtig årsag 

til, at de bruger værestedet: ”Jeg kommer for maden. Det er sund og god og nærende kost, 

lavet fra bunden” (bruger). Maden er ligeledes det, som flere af brugerne fremhæver, som 

det bedste ved værestedet, og der er således kun et fåtal af brugere, som bruger værestedet 

uden at spise med, når de er der. Det er brugerne selv, som står for at købe ind og lave 

maden sammen med personalet. Brugerne betaler 35 kr. for at deltage i fællesspisningen, 

hvilket overordnet opfattes som en rimelig pris. Der er dog en bruger, som giver udtryk for, 

at han godt kunne tænke sig at benytte stedet oftere og deltage i fællesspisningen, men at 

han ikke har økonomisk mulighed for det. 

 Aktiviteter: Der foregår en række forskellige aktiviteter på værestedet. De interviewede 

brugere nævner fx syning, yoga, litteraturgruppe, kunst og kulturgruppe og ture i 

svømmehallen. Aktiviteterne bestemmes af brugerne selv på halvårlige møder (dette 

uddybes i 5.5 Brugerindflydelse på Værestedet). 

 Udflugter: Der arrangeres udflugter, som brugerne kan melde sig til, fx biografture, middage 

ude af huset, besøg til forskellige seværdigheder, strandture, mv. I sommerferien er der 

typisk en dagsudflugt en gang om ugen, og der har også været længere ture til fx Bornholm, 

som nogle af de interviewede brugerne har deltaget i. En bruger omtaler disse ture meget 

positivt: ”Og så skal man jo ikke glemme, at jeg har været på nogle rigtig dejlige ferier med 

værestedet. (…). Den slags ture betyder rigtig meget” (sporadisk bruger). Der er dog også en 

bruger, som fortæller, at han i sommer havde bedt personalet kontakte ham, når de tog på 

nogle specifikke udflugter. Han fortæller, at de aldrig ringede til ham, og at han senere hen 

fandt ud af, at de havde været af sted til destinationer, hvor han havde ytret ønske om at 

komme med. 

 Unge- og seniordage: Da brugerne har meget forskellig alder, afholdes der hver uge 

henholdsvis en unge- og en seniordag, hvor der ligeledes er tilknyttet udflugter ca. en gang 

om måneden.  

 Det sociale: Ud over maden og aktiviteterne fortæller flere af brugerne, at de kommer for 

det sociale samvær: ”Jeg kan godt lide at være her. Jeg sidder bare og snakker” (bruger). En 

anden bruger fortæller: ”Ja, og så samværet, når jeg kommer, siger folk hej, og man bliver 

mødt med et smil” (bruger). 

 Information: Brugerne har mulighed for at læse om de månedlige aktiviteter, fællesspisning 

samt udflugter i et blad, som udgives på værestedet: ”Og der bliver udgivet et blad, hvor der 

står, hvad der kommer til at ske. Og så kan man sidde og krydse af, hvad man gerne vil have. 

Både om mad og udflugter og det hele” (bruger). Medlemsbladet sendes enten elektronisk 

eller med posten til brugerne. 
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Værestedets mange forskellig tilbud imødekommer således også brugernes forskellige ønsker og 

behov, og der er generelt tilfredshed med muligheden for at vælge aktiviteter til og fra efter behov, 

samt at kombinere fx samvær, fællesspisning og en aktivitet. 

 

 STEMNING OG DET SOCIALE MILJØ I VÆRESTEDET ÅSTEDET 7.4

Atmosfæren på værestedet og det sociale samvær er en betydningsfuld faktor for tilfredsheden hos 

både brugere og ikke-brugere. Således nævnes atmosfæren og det sociale samvær som begrundelse 

for høj tilfredshed hos brugerne, men også som begrundelse for ikke at bruge værestedet hos ikke-

brugerne. 

For mange brugere er det sociale samvær – som tidligere nævnt – en væsentlig årsag til brug af 

værestedet, herunder at sidde og snakke, drikke kaffe, deltage i fællesspisning mv. Samværet og det 

sociale miljø beskrives overordnet i positive vendinger: ”Det er dejligt, at jeg kan komme herned, og 

så er der nogen, der siger til en, at de har savnet en” (bruger). Nogle brugere beskriver de andre 

brugere i værestedet som en slags familie eller venner ”Man kommer til at kende nogen over tid. Det 

er lidt ligesom at have venner” (bruger). Det sociale miljø har således stor betydning for, at brugerne 

har lyst til at komme der og fremhæves ligeledes i interviewene af flere brugere, som deres primære 

formål med at komme på værestedet.  

Selvom størstedelen af brugerne værdsætter hinandens selskab, fortæller flere brugere, at 

samværet holdes isoleret til værestedet, og at de således ikke mødes med hinanden uden for 

værestedet: ”Man møder ikke nødvendigvis folk, man tager med hjem til middag, men man kommer 

og møder nogen, der har det lidt på samme måde som dig selv ” (bruger).   

De brugere, som sætter pris på det sociale samvær på værestedet, beskriver atmosfæren på 

værestedet som rummelig og præget af en fællesskabsfølelse. En bruger beskriver værestedet: ”Som 

varmt og rummeligt og socialt og kærligt” (bruger). Ligeledes fremhæves det af en bruger, at det er 

et sted, som ikke er præget af konflikter, som han har været vant til fra andre steder. I denne 

rummelighed og fællesskabsfølelse ligger også, at man har viden om, at de andre ligesom en selv har 

en psykisk lidelse – at man er sammen med ligesindede. Dette skaber en mulighed for, at ”man kan 

være syg uden rigtig at være syg” (bruger), som en bruger fortæller det.  

Mange af de interviewede regelmæssige brugere oplever således en rummelighed på værestedet, 

hvor der også er plads til en, hvis man har det skidt. Der gives udtryk for blandt størstedelen af 

brugerne, at de dog sjældent oplever, at sygdom er i fokus på værestedet: ” Det er rart, at man ikke 

har så meget fokus på det med sygdom” (bruger). Ligeledes fortæller flere af brugerne, at man selv 

skal komme til personalet, hvis man ønsker at tale med dem om noget relateret til sin sygdom.  

Det er dog ikke alle brugere, som kommer lige godt ud af det med alle: ”Der er nogle borgere, jeg 

godt kan lide at snakke med. Men det er desværre et lotteri, om de er her. Det havde været skønt, 



 
  
 
 HØRSHOLM KOMMUNE 

39 

 

hvis man vidste det. Så nogle gange kan det også være, at man går hurtigt igen” (bruger). I andre 

interviews bliver det tydeligt, at alder ser ud til at have betydning for opfattelsen og involveringen i 

det sociale fællesskab på værestedet for nogle brugere. En af de yngre brugere fortæller, at han 

savner flere på sin egen alder, hvorfor han bl.a. foretrækker et andet tilbud i sit nærområde, hvor 

der er flere yngre brugere, dette har dog kun åbent to gange om ugen. Ligeledes udtrykker nogle af 

de ældre brugere, at de bedst kan lide at være sammen med personer på deres egen alder, hvorfor 

de bl.a. gør mest brug af seniordagen og seniorudflugter. Der er også nogle brugere, som bare ikke 

føler, at de har så meget tilfælles med de andre, som kommer i værestedet. En bruger fortæller bl.a., 

at det er, fordi han ikke føler, at han har så meget tilfælles med de andre brugere, som kommer der. 

Han kommer der derfor ikke så meget, selvom han synes, at det er et dejligt sted: ”Det er trist, for 

det er virkelig et dejligt sted at være. Det er simpelthen så dejligt” (ikke-bruger). 

Få af de interviewede brugere og flere ikke-brugere giver således udtryk for, at de oplever, at 

atmosfæren på værestedet er præget af en psykiatrisk stemning, hvilket bl.a. påvirker deres lyst til at 

deltage i det sociale samt deres lyst til at komme på værestedet (jf. 7.1 Brugernes baggrunde for 

brug af værestedet). En af de interviewede fortæller, at han foretrækker at være sammen med sine 

raske venner fx, hvis han også har været på sygehuset den dag, så bliver det lidt for meget 

sygdomsstemning også at komme på værestedet. En anden af brugerne fortæller, at han sjældent 

deltager i det sociale, da han ”ikke kan fordrage, at der er den her psykiatriske tilgang” (bruger). 

Også de fysiske rammer fremhæves og sættes i relation med sygdom af en ikke-bruger: ”Åstedet 

minder mere om en psykiatrisk afdeling. Det er bygningerne” (ikke-bruger).  

 

7.4.1 Tilfredshed med samværet med personalet 

De interviewede brugere tilslutter sig alle en stor tilfredshed med personalet, som beskrives som 

flinke, søde og hjælpesomme samt en ”broget personalegruppe”. At personalegruppen er broget, 

betragtes positivt blandt brugerne, hvor det fremhæves, at brugerne har mulighed for at finde det 

personale, de kan bedst med: ”Det er en blandet personalegruppe, og det er godt. Folk har nogen, de 

kommer bedre ud af det med” (bruger).  

Ligeledes fremhæves det af nogle brugere, at noget af personalet i højere grad besidder 

kvalifikationer til at få brugerne til at fungere sammen end andre medarbejdere: ”Når vi sidder i 

grupper, så er der nogle af personalet, der er bedre til at komme med nogle ting, der gør, at vi alle 

sammen kommer med” (bruger).  

De fleste brugere benytter værestedet pga. dets aktiviteter og det social samvær med de andre 

brugere, som er med til at give dem rutine og samvær med ligesindede i deres hverdag. Der er dog 

også nogle af de interviewede faste og sporadiske brugere, som nævner, at de kommer på 

værestedet for at tale med personalet. Her nævnes både en uformel snak og en mere formel snak, 

hvor brugerne kan opsøge personalet, hvis de har behov for fx at tale om deres sygdom. Flere 

brugere fremhæver, at det skaber tryghed at vide, at personalet er tilgængeligt, hvis de har behov 
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for en snak: ”Jeg synes ikke, kommunen har været så god. Så det betyder uendeligt meget, at jeg må 

komme her. Så kan jeg få lidt styr på det her sammen med personalet” (bruger).  

De interviewede brugere opfatter, at det i høj grad er dem selv, som skal tage initiativ, hvis de skal 

tale om personlige ting som fx sygdom med personalet. Det opfattes dog positivt hos flere brugere, 

fordi det også træner dem i selv at opsøge hjælp fra andre. Der er dog også en enkelt bruger, der 

fortæller, at hun ikke altid oplever, at personalet har tid til at tale: ” Jeg synes ikke, at de problemer, 

man har, hvis man tager dem over i værestedet, så er det ikke sikkert, at de to personaler, der er på 

arbejde, har tid til at tage sig af det, fordi der er travlt” (bruger).  

Desuden fortæller nogle få af de interviewede brugere, at de godt kunne tænke sig større åbenhed 

fra personalet, fx at der bliver fulgt op på de ting, der sker i værestedet (fx konflikter mv.), og at de 

nogle gange oplever personalet som ”hemmelighedsfulde”.  

 

 BRUGERINDFLYDELSE PÅ VÆRESTEDET ÅSTEDET 7.5

Af interviewene fremgår det, at brugerinddragelsen sker på flere forskellige niveauer på værestedet; 

på et dagligdags plan, organisatorisk plan samt på et højere administrativt plan.  Overordnet oplever 

brugerne at blive inddraget både i udførelsen og planlægningen af aktiviteter og udflugter på 

værestedet. Det er dog ikke alle brugere, som kender til eksempelvis brugerrådets eksistens.  

Det er dog langt fra alle brugere, som benytter sig af muligheden for indflydelse og inddragelse. At 

nogle brugere ikke deltager på møderne og ikke engagerer sig i denne del af værestedet tyder ikke 

på manglende oplysning om medbestemmelse, men et aktivt valg: ”Jeg kunne godt få indflydelse, 

hvis jeg ville” (bruger).  

I det nedenstående vil hvert af de tre niveauer blive gennemgået i en større detaljegrad. 

 På et dagligdags plan er flere af brugerne involveret i planlægningen og udførelsen af 

daglige indkøb og madlavning. Det er ligeledes brugerne selv, der underviser i flere af de 

aktiviteter, der foregår eller har foregået på værestedet, herunder syning, yoga, linedance, 

mv. Flere af de brugere, som underviser, fortæller positivt om deres oplevelser med at 

undervise andre, også selvom det har været en udfordring til at starte med. Involveringen af 

brugerne på det daglige plan ser også ud til at være med til at skabe et ejerskabsforhold til 

stedet, og en bruger omtaler bl.a. værestedet som ”vores sted” (bruger). 

 Brugerinddragelsen foregår desuden på det mere organisatoriske plan i forhold til 

planlægningen af aktiviteter. De interviewede brugere fortæller, at de har to årlige møder, 

hvor aktiviteterne planlægges. Disse møder kaldes ”spaghetti og planlægning”, fordi der 

spises spaghetti med kødsovs, og brugerne brainstormer på næste halve års aktiviteter. 

Størstedelen af de interviewede brugere giver udtryk for at kende til disse møder: ”Man kan 

godt få indflydelse. Vi har sådan noget (..) ”spaghettimøde”. Der kan vi sige, hvad vi vil et 
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halvt år frem” (bruger). En bruger fortæller ligeledes, at der er personale med til mødet, som 

administrerer programmet. Der stemmes derefter om aktiviteterne på det efterfølgende 

månedlige husmøde. Husmøderne bliver desuden brugt til, at brugerne kan komme og ”sige 

hvis de har noget på hjertet”, som en bruger udtrykker det (bruger). Brugerne er også selv 

med til at planlægge de årlige udflugter. Om sommeren bliver en stor plakat hængt op, hvor 

de kan få indflydelse på de udflugter, der skal forløbe over sommeren.  

 Der er også nogle brugere, som engagerer sig på et højere administrativt plan i brugerrådet. 

I interviewene kommer det dog til udtryk, at flere af brugerne ikke kender til brugerrådet, og 

nogle spørger ind til, hvordan man bliver valgt ind, og hvad der sker. Muligheden for at få 

indflydelse i brugerrådet opfattes desuden forskelligt blandt brugerrådsmedlemmerne (både 

tidligere og nuværende). De oplever at blive lyttet til, men en enkelt ytrer ønske om at få 

mere administrativ indflydelse.  

 

8. METODE OG DATAGRUNDLAG 
Undersøgelsen er gennemført i perioden fra september til december 2014 og bygger på et 

metodetriangulerende undersøgelsesdesign. Det betyder, at dataindsamlingen er foregået i to spor 

– et kvalitativt og et kvantitativt. De to tilgange bidrager hver med deres styrker til undersøgelsen og 

er både blevet anvendt supplerende til at belyse de samme aspekter fra forskellige vinkler og 

enstrenget, når dette har været mest hensigtsmæssigt. 

For indledende at få indblik i det specialiserede voksenområde i Hørsholm Kommune har Epinion 

faciliteret en opstartsworkshop med deltagelse fra både brugere, medarbejdere og Handicaprådet. 

Formålet har været at få afdækket, hvilke aspekter af området, der er vigtige at komme omkring i 

evalueringen. Indsigterne fra opstartsworkshoppen har med andre ord bidraget til efterfølgende at 

kvalificere det videre undersøgelsesdesign. På opstartsworkshoppen har følgende aktører deltaget:  

 Fra værestedet Åstedet: én koordinator, to medarbejdere to brugerrepræsentanter (heraf 

en fra team Rosen og en medarbejder fra Gutfeldshave) 

 Fra Solskin: én leder og én medarbejder 

 Fra Højmose Vænge: en tidligere beboer 

 Fra Voksenteamet: én leder, to rådgivere (heraf den ene fra Ungeteamet) 

 Én repræsentant fra Handicaprådet 

Konkret har indsigterne fra opstartsworkshoppen dannet grundlag for formuleringen af de 

spørgerammer, der har været udgangspunktet for en række kvalitative dybdeinterview med brugere 

af både bostøtte- og botilbudsordningen samt brugere af værestedet Åstedet. Opstartsworkshoppen 

gav endvidere input til udformningen af de to spørgeskemaer, som udgør undersøgelsens 

kvantitative del.   
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 DE KVALITATIVE DATA 8.1

8.1.1 Kvalitative interview med brugere 

For at sikre på den ene side den rette spredning på forskellige typer borgere og på den anden side 

hensyn til borgernes behov og udfordringer har Hørsholm Kommune selv stået for at udvælge og 

kontakte de brugere, der har deltaget i denne del af evalueringen. Målgruppens udfordringer taget i 

betragtning må det derfor antages, at den mindst ressourcestærke del af målgruppen ikke er 

repræsenteret i undersøgelsen. Dette har været et uundgåeligt vilkår for undersøgelsen, men ikke 

desto mindre et forbehold der skal medregnes i evalueringens konklusioner. Til gengæld er det 

blevet efterstræbt, at de rekrutterede interviewpersoner har repræsenteret en spredning på køn og 

alder, hvilket i nogen grad er lykkedes. Alle de kvalitative dybdeinterviews er gennemført i perioden 

fra den 29. september til den 7. oktober 2014.  

Der er blevet gennemført i alt 15 interviews med brugere af bostøtte. Brugerne har selv haft 

mulighed for at bestemme, hvorvidt de ønskede, at interviewet skulle foregå i deres eget hjem eller 

på værestedet Åstedet. Dette var med henblik på at skabe en tryg interviewsituation. Et enkelt 

interview er desuden foretaget med borgerens bostøtte som bisidder efter ønske fra brugeren selv.  

Nedenfor er anført, hvor mange interviews, som er afholdt med personer i botilbud, der modtager 

bostøtte, og som benytter værestedet Åstedet: 

 Botilbud: Der er blevet afholdt ét gruppeinterview med to brugere af botilbuddet 

Gutfeldshave, samt tre individuelle interviews med brugere af botilbuddene Solskin og 

Højmose Vænge. I udgangspunktet var det meningen, at der skulle have været 3-4 deltagere 

til gruppeinterviewet, men kun to mødte op på dagen.  

 Bostøtte: Der er gennemført 15 interviews med brugere i Hørsholm kommune, som 

modtager bostøtte.  

 Værestedet Åstedet: Der er blevet gennemført to gruppeinterviews med brugere af 

værestedet Åstedet med henholdsvis to og seks deltagere i hver gruppe. Det har primært 

været ældre brugere, der har deltaget i de to gruppeinterviews, hvor den yngste person var 

27 år, mens den næstyngste var 61 år. Dette skal dog ses i lyset af, at værestedet Åstedet 

også primært benyttes af ældre personer. Ud over de to gruppeinterviews bygger 

evalueringen af værestedet Åstedet på observationer foretaget af Epinion under et af 

besøgene på stedet, individuelle interviews med fire brugere, samt 10 interviews med 

brugere af bostøtte, som også benytter værestedet 

.   

Interviewene er gennemført på baggrund af semistrukturerede spørgerammer, som har været brugt 

som en overordnet retningsskaber for interviewene, da evaluator så vidt muligt har efterstræbt en 

naturlig og samtalebaseret interviewsituation.  
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I alle interviewsituationer har mindst to personer fra Epinion været til stede – en interviewer samt 

en referent. I størstedelen af interviewene blev der også givet lov til fra informantens side at optage 

interviewet på diktafon med henblik på at berige referaterne fra interviewene efterfølgende.  

Alle anvendte citater og historier fra interviews er blevet anonymiserede. Anonymiseringen er 

foretaget ved for det første at fjerne alle person- og stednavne, for det andet visse steder at 

ombytte køn, han/hun, og for det tredje ved at tale i generelle termer om specifikke situationer og 

ting.  

 

8.1.2 Tilsynsrapporter 

Derudover bygger evalueringen af botilbudsordningen på en systematisk gennemgang af i alt syv 

tilsynsrapporter:   

 To tilsynsrapporter fra botilbuddet Højmose Vænge (udarbejdet i henholdsvis 2012 og 2013) 

 To tilsynsrapporter fra botilbuddet Solskin (udarbejdet i henholdsvis 2012 og 2013) 

 Én tilsynsrapport fra Gutfeldshave (udarbejdet i 2013) 

 Én tilsynsrapport fra botilbuddet Rosen (udarbejdet i 2013)  

 Én tilsynsrapport fra botilbuddet Bolero (udarbejdet i 2014) 

Alle tilsynsrapporter er refereret i teksten, således at det er tydeligt, hvorvidt citatet kommer fra 

interview gennemført af Epinion eller interview gennemført af en tilsynsførende.  

 

 KVANTITATIVE DATA 8.2

Der er blevet gennemført to kvantitative spørgeskemaundersøgelser, der har haft til formål at 

afdække både brugernes egne og deres pårørendes oplevelse af og tilfredshed med den kontakt, de 

har med Hørsholm Kommunes Unge- og Voksenteam. Ved begge undersøgelser er der først blevet 

indsamlet data via en webbaseret undersøgelse, hvorefter der er blevet fulgt op på de respondenter, 

der endnu ikke havde svaret via telefoninterview.  

 

8.2.1 Brugerundersøgelsen 

Brugerundersøgelsen består af et spørgeskema med i alt 26 spørgsmål. Der er i spørgeskemaet 

forsøgt taget højde for, at der i målgruppen er en stor kognitiv spredning. Spørgeskemaet er derfor 

formuleret i et simpelt og lettilgængeligt sprog, og svarkategorierne er også illustreret med ”smileys” 

for at gøre skemaet lettere overskueligt.  
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For at opnå den højest mulige svarprocent i denne del af undersøgelsen er der den 8. oktober blevet 

udsendt breve til målgruppen (i alt 371 borgere, der har haft kontakt med Unge- og Voksenteamet i 

2014). I brevet er der blevet oplyst om undersøgelsens indhold og formål og angivet et web-link og 

et unikt password, som borgeren har skullet indtaste for at få adgang til undersøgelsen. Derudover 

har der været oplyst et telefonnummer til en kontaktperson fra Epinion, som borgeren har kunnet 

kontakte med spørgsmål vedrørende undersøgelsen.  

Den webbaserede del af undersøgelsen blev afsluttet fredag den 24. oktober, hvor i alt 40 borgere 

havde svaret. Epinions Callcenter har den 27. oktober påbegyndt telefonisk indsamling af svar fra 

borgere, der ikke havde svaret på webversionen. De interviewere, der har været tilknyttet 

undersøgelsen, har fået en udførlig indføring i undersøgelsens formål og i de udfordringer, der måtte 

forventes at være forbundet med interviewene. Der er blevet ringet på i alt 235 numre, hvoraf 

Hørsholm Kommune har leveret de fleste numre, mens resten er fundet gennem Epinions 

nummerberigningsprogram (yderligere oplysninger se tabel nedenfor). Call-centeret har ringet til og 

med den 5. november, hvor der var blevet indsamlet i alt 100 besvarelser på telefon.  

Nedenfor kan ses en oversigt over svarprocenter. 

  Antal Svar-
procent 
blandt 
mulige 

Svar-
procent af 
mulige 

WEBUNDERSØGELSE 

Antal personer, der har været i kontakt med Hørsholm 
Kommunes Unge- og Voksenteam i 2014 

371   

Besvarelse via web-undersøgelse 40 11 % 11 % 

UNDERSØGELSE VIA TELEFON 

Antal telefonnumre på borgere, som ikke har besvaret på 
web 

235 / 
71 % af total 

  

Intet svar 11   

Nægtere 16   

Ikke truffet efter 10 opkald 41   

Fejlnumre 50   

Andet (sygdom, sprog, stoppede) 17   

Gennemførte på telefon 100 43 % 27 % 

Totale interview på web og telefon 140 60 % 38 % 

 

I den efterfølgende databehandling viste det sig, at i alt 14 af de brugere, der havde svaret ”andet” 

til spørgsmålet om, hvilken ydelse de har modtaget af Voksen- og Ungeteam, har angivet en ydelse, 

der ikke hører ind under Unge- og Voksenområdet. Der er derfor en sandsynlighed for, at disse 

respondenter har svaret på baggrund af deres oplevelse med en anden del af den kommunale 

forvaltning. Derfor har Epinion efterfølgende ”omkodet” disse besvarelser, så de i stedet fremgår 

som respondenter, der ikke har kunnet huske at have været i kontakt med Unge- og Voksenteamet. 
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Dette har medført, at deres besvarelser på en række af de efterfølgende spørgsmål ikke er 

medregnet i den endelige analyse. 

 

8.2.2 Pårørendeundersøgelsen 

Der er både i den web- og telefonbaserede brugerundersøgelse blevet spurgt ind til, om brugeren 

har ønsket at give samtykke til, at Epinion har måttet kontakte en pårørende med henblik på at 

spørge til denne målgruppes tilfredshed med deres inddragelse som pårørende.  

Der er blevet indsamlet i alt 41 samtykkeerklæringer og oplyst e-mailadresser til 18 pårørende og 

telefonnumre til 31. Ligesom ved brugerundersøgelsen har der først været sendt et webbaseret 

spørgeskema ud til de pårørende, hvortil der var blevet oplyst e-mailadresse. Spørgeskemaet til de 

pårørende bestod af i alt 33 spørgsmål. Webundersøgelsen var åben for besvarelse fra den 

31.10.2014 til den 21.11.2014, hvor i alt fire pårørende har svaret. Fra den 11.11.2014 til den 

21.11.2014 er der blevet ringet til pårørende, der ikke havde svaret på webversionen, og her har i alt 

23 svaret. I alt er der dermed blevet indsamlet 27 besvarelser fra pårørende.   

Indsamlings-
metode 

 Antal 
besvarelser 

Svarprocent 
blandt mulige 

Svarprocent 
blandt indhentet 
samtykke 

Svarprocent 
blandt alle 
borgere, der har 
besvaret 
spørgeskemaet 

SAMTYKKEERKLÆRINGER 

Samtykke-
erklæringer 

Mulige 
samtykker 

140    

Indhentede 41    

WEBUNDERSØGELSE 

Antal e-mails på 
pårørende 

 18    

Besvarelser på web   4 22 %  10 % 3 % 

TELEFONINTERVIEW 

Antal telefonnumre 
på pårørende 

 31    

Besvarelser på 
telefon 

 23 74 % 56 % 16 % 

Totale antal 
besvarelser 

 27 66 % 66 % 19 % 

 

I undersøgelsen har otte af de pårørende svaret, at deres pårørende modtager bostøtte, og heraf 

har fem været i kontakt med personalet. Af hensyn til anonymitet har det derfor været nødvendigt 

at undlade afsnittet omhandlende tilfredshed med personalet på tilbud, som der også blev spurgt 

ind til i pårørendeundersøgelsen. 
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Vi er et af Skandinaviens største konsulent- og analysefirmaer med 

kontorer i Danmark, Grønland, Norge, Storbritannien, Sverige, 

Tyskland, Vietnam og Østrig.  

Vi er en mangfoldig arbejdsplads med internationalt perspektiv og 

samarbejdspartnere i hele verden og beskæftiger mere end 150 

fastansatte medarbejdere og 500 interviewere. 

Vi leverer skræddersyede undersøgelser, der sikrer et solidt 

grundlag for optimale beslutninger. Vores mål er altid at 

præsentere analyseresultater og yde rådgivning af højeste 

kvalitet. 

 

DANMARK     GRØNLAND     NORGE     STORBRITANNIEN     SVERIGE     TYSKLAND     VIETNAM     ØSTRIG 



PRÆSENTATION: 
BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DET
SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE
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BAGGRUND

Undersøgelse af borgernes tilfredshed med Center for Børn og Voksnes ydelser på voksenområdet i Hørsholm Kommune.

Undersøgelsens formål:

• At undersøge og dokumentere brugernes oplevelser og tilfredshed med tilbuddene

• At bidrage med viden og læring til Hørsholm Kommunes videre arbejde på området.

Undersøgelsen omfatter Center for Børn og Voksnes fire indsatsområder: 

• Myndighedsarbejdet i Unge- og Voksenteamet

• Bostøtte

• Socialpsykologisk værested Åstedet 

• Kommunens fem botilbud: Bolero, Solskin, Gutfeldshave, Rosen og Højmose Vænge

Derudover også tilfredsheden blandt de pårørende til borgere, der modtager en ydelse
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METODE
Undersøgelsen har bestået af en kvantitativ og en kvalitativ del

Webundersøgelse 371 borgere
40 besvarelser 

(11 %)

Opfølgning på 
telefon

235 telefon-
numre

100 
besvarelser 

(43% af 
mulige)

Pårørende-
undersøgelse

Samtykke fra 
41 ud af 140 

mulige

27 pårørende 
besvarelser (66 

% af mulige)

KVANTITATIV DEL

• Formål: At afdække borgernes tilfredshed med 

sagsbehandlingen i Unge- og Voksenteamet

• Metode: Spørgeskemaundersøgelse blandt borgere og 

pårørende

• I alt har 140 borgere ud af 371 borgere og 27 ud af 41 

pårørende besvaret undersøgelsen.

KVALITATIV DEL

• Formålet: At få indblik i borgernes tilfredshed 

med bostøtte, botilbud og værestedet Åstedet, 

samt forståelse hvad der ser ud til at påvirker 

deres tilfredshed

• Metode: Kvalitative-, individuelle- eller 

gruppeinterview, heraf:

• Interview med 15 borgere som 

modtager bostøtte

• 22 borgere er interviewet om 

værestedet Åstedet, heraf er 17 brugere 

af værestedet

• Interview med 5 brugere af botilbud

Tilsynsrapporter fra fem botilbud er inddraget i 

undersøgelsen.
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OVERORDNEDE KONKLUSIONER

Overordnede konklusioner:

• Brugerne  er overordnet tilfredse med Center for Børn og Voksne på voksenområdet, uanset om vi ser på myndighedsarbejdet, 

værestedet Åstedet, bostøtte eller botilbud, 

• Værestedet, bostøtte og botilbud for flere borgere supplerer hinanden godt

Af stor positiv betydning for brugernes tilfredshed på tværs af tilbud:

• Kontinuitet og stabilitet 

• Ligeværdig, anerkendende, tillidsfuld og tryg relation - det gælder særligt bostøtten, som kommer i borgerens hjem og liv, men 

også i forhold til de andre personalegrupper er det vigtigt for borgerne, at de føler, at de bliver hørt og taget alvorligt, og at 

personalet taler til dem ”i øjenhøjde”

• Inddragelse og medbestemmelse – på ydelsen, men i særdeleshed også på eget liv

• Enkel og letforståelig kommunikation og klar forventningsafstemning
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MYNDIGHEDSOMRÅDET (I)

• 31 procent af brugerne kender ikke til Unge- og Voksenteamet eller kan ikke huske at 

have været i kontakt med teamet, selvom de får forklaret, hvad teamet laver. 

• 82 procent af de brugere, som kan huske at have været i kontakt med teamet, er meget 

tilfredse eller tilfredse med sagsbehandlingen i Unge- og Voksenteamet, og kun 11 

procent er utilfredse eller meget utilfredse.

• Flertallet af brugerne i spørgeskemaundersøgelsen oplever:

• at tale med den samme rådgiver hver gang eller de fleste gange

• at rådgiverne er nemme at komme i kontakt med

• at rådgiverne lette at forstå

• at rådgiverne har forståelse for brugerens perspektiv

• Utilfredshed med sagsbehandlingen begrundes oftest med utilfredshed med sagens 

afgørelse, at informationer eller vejledning er uklar eller svær at finde frem til eller lang 

ventetid på afgørelser.

Overordnet stor tilfredshed, men mange kender ikke til teamet

Figur. Hvor tilfreds er du samlet set med din 
sagsbehandling i Unge- og Voksenteamet i 
Hørsholm Kommune? (n= 97)

53%

29%

6%

4%

7%

1%

Meget tilfreds

Tilfreds

Hverken/eller

Utilfreds

Meget utilfreds

Ved ikke
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MYNDIGHEDSOMRÅDET (II)

HANDLEPLANSMØDER

• 22 procent af brugerne ved ikke, hvad et 

statusmøde/opfølgningsmøde/handleplansmøde er

• Blandt de resterende brugere ved 40 procent ikke, hvad 

formålet med møderne er

• De kvalitative interviews viser dog, at flere borgere godt 

kan huske at have deltaget i møderne, når de får 

forklaret, hvad det er for et møde, selvom de ikke kender 

mødernes navn

• Brugernes oplevelse med møderne:

• Bekymring for, om de vil blive frataget deres ydelse

• En nødvendig eller endda positiv evaluering af brugerens 

forløb med henblik på at sikre borgeren den rette ydelse

Manglende kendskab til møderne samt bekymring for at blive frataget en ydelse

8%

17%

3%

4%

4%

4%

12%

12%

16%

18%

20%

29%

Ved ikke

Andet,…

Ligeglad

Vred

Irriteret

Bange

Bekymret

Glad

Spændt

Afslappet

Neutral

Nervøs

Figur. Hvordan har du det typisk inden sådan et møde? (n=76)
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PÅRØRENDE

• Selv om en tredjedel af de pårørende føler sig alene i 

håndteringen af deres pårørendes sag, er knap halvdelen 

(48 procent) meget tilfredse eller tilfredse med den måde, 

hvorpå kommunen støtter dem i deres rolle som 

pårørende

• Kun 7 procent er utilfredse eller meget utilfredse

• Forbedringsforslag i indsatsen over for pårørende: 

• Klar og tydelig information om hvilke 

kontaktpersoner, der kan rettes henvendelse til

• Koordinering mellem afdelinger - mere tværfagligt 

samarbejde 

• Tilbud til de pårørende om så stor mulighed for 

inddragelse som muligt

• Etablering og facilitering af pårørende-

/forældregrupper

Overordnet stor tilfredshed

Figur: Pårørendes tilfredshed opgivet som gennemsnit på skala fra 1 til 

5, hvor fem er den mest positive kategori

3,67

4,00

4,00

4,06

4,07

4,13

4,13

4,38

4,76

Har du typisk kontakt til den
samme rådgiver?

Kan du få oplysninger om, hvordan
kommunens

sagsbehandlingsprocedure er?

Forklarer rådgiverne dig
procedurer/regler/sagsbehandling

på en forståelig måde?

Kan du som pårørende få god
information om din pårørendes

sag?

Lytter rådgiverne til dig som
pårørende?

Er rådgiverne i Unge- og
Voksenteamet nemme at komme i

kontakt med?

Har rådgiverne god forståelse for
din rolle som pårørende?

Har du mulighed for at stille
spørgsmål til rådgiverne?

Er rådgiverne i Unge- og
Voksenteamet venlige og

imødekommende?
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BOSTØTTE (I)

• Generelt meget tilfredse med deres bostøtte, som de selv oplever som uundværlig og af meget stor betydning for deres funktion 

i dagligdagen

• Bostøtten beskrives som tryghedsgivende, en social kontakt, en støtte i dagligdagen og som motivator for udvikling

• Brugerens oplevelse af relationen til bostøtten er af afgørende betydning for deres tilfredshed

• Den gode relation beskrives som:

• Et godt match med god kemi mellem bruger og bostøtte 

• En anerkendende og ligeværdig relation, hvor borgeren føler sig tryg og forstået

• En personlig relation, hvor bostøtten udviser oprigtig interesse for brugeren, og hvor brugeren har oplevelsen af, at bostøtten 

kender dem godt

• En professionel, men personlig relation. Brugerne er meget bevidste om, at der er tale om en professionel relation, som er 

ulige, men dog ligeværdig

• En sådan relation tager tid at opbygge, hvorfor stabilitet får stor betydning for tilfredshed

En professionel, men personlig relation
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BOSTØTTE (II)

Inddragelse og medbestemmelse – brugerne oplever:

• At det er dem, der beslutter, hvad der skal ske, når bostøtten kommer

• At blive inddraget i forbindelse med større ændringer i bostøtteydelsen som fx op-

eller nedjustering af antallet af støttetimer

Udfordringer i dagligdagen fra bostøtten:

• De oplever, at bostøtten udfordrer dem i dagligdagen. De fortæller selv, at 

udfordring – når det sker på den rigtige måde – er med til at udvikle dem, så de kan 

mere selv

• Den udvikling er betydningsfuld for brugerne, fordi de i udgangspunktet gerne vil 

kunne så meget som muligt selv

En betydningsfuld støtte i deres hverdag

”Jeg synes nok, at det er mig, der har 

bestemt forløbet. Så har bostøtterne jo, 

når de har erfaret, at jeg selv har 

kunnet købe ind, så har de sagt, at nu 

synes de nok, at vi skal bruge tiden på 

noget andet”. 

”Fordi det hjælper mig til at tænke ’Gud 

jeg kan sgu da mere, end jeg havde 

troet’. Sådan noget som selv at ringe til 

banken”
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BOTILBUD (I)

• Generelt tilfredshed – botilbuddene er en base for tryghed og socialt samvær og en rampe for personlig udvikling 

• Særligt i de midlertidige tilbud, hvor brugerne generelt er opmærksomme på, at de på et tidspunkt skal fraflytte botilbuddet

• Tilpasning til beboernes behov og forudsætninger

• Variation mht. bemanding, antallet af fælles aktiviteter og omfanget af den personlige støtte fra personalet 

• Forskellige sociale behov anerkendes og tilgodeses. Enkelte brugere ærgrer sig dog over, at der nogle gange kan være relativt 

lav tilslutning til nogle af de fælles aktiviteter

• Medbestemmelse værdsættes - brugerne bliver udfordret af personalet til at træne hverdagsfærdigheder, så de gradvist 

opnår større mestring af eget liv

• Brugerne er generelt meget tilfredse med relationen til personalet

• Tillid og tilgængelighed

• Praktisk og social støtte

• Relationens varighed har betydning for brugernes oplevelse af relationen

En base for tryghed og socialt samvær og en rampe for personlig udvikling
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VÆRESTEDET ÅSTEDET (I)

• De faste brugere af værestedet er overordnet meget tilfredse med stedet

• Positivt bidrag til deres liv - tryghed, hverdagsrutine, forebyggelse af ensomhed og et sted at være sammen med ligesindede

• Forskellighed blandt brugere og personale er en styrke – lette at finde ”god kemi”

• Stemningen og det sociale samværs karakter er både årsagen til mange brugeres store tilfredshed med stedet og forklaringen 

på, hvorfor flere ikke-brugere ikke bruger værestedet

• Brugere: Atmosfæren har stor positiv betydning - fællesskab, rummelighed og ligeværdighed 

• Nogle ikke-brugere oplever, at sygdom fylder meget, og at det minder for meget om en psykiatrisk institution – andre ikke-

brugere synes,  det er trygt og godt at vide, at stedet findes, hvis de får behov for det

• Der er mulighed for brugerindflydelse - både daglige aktiviteter og den langsigtede planlægning af aktiviteter

• Mens nogle af de interviewede brugere vægter muligheden for indflydelse meget højt, er det af mindre betydning for andre

Rummer mange forskellige borgere med meget forskellige behov
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OPSAMLING

Fire centrale områder:

1. Tryghed versus udvikling: Nogle borgere er indstillet på, at de på sigt skal klare sig uden ydelsen, mens andre borgere ikke kan 

forestille sig nogensinde at kunne undvære ydelserne. En af udfordringerne er således, hvordan man bedst støtter og udfordrer 

disse borgere i forhold til deres egen parathed, således at de oplever en større mestring af eget liv for på sigt at kunne leve et 

mere selvstændigt liv med mindre støtte

2. Kommunikation fx inden og under handleplansmøder: Undersøgelsen viser, at handleplansmøderne for nogle borgere er 

forbundet med bekymring for, om de vil blive frataget deres ydelse. For nogle borgere betyder den bekymring, at de er bange 

for at få det bedre

3. Pårørende: De pårørende er en vigtig del af rehabiliteringsprocessen. Hvis de i de kommende år skal spille en større rolle i 

støtten til udsatte borgere, skal det sikres at de får hjælp og støtte til at kunne indtage en mere aktiv rolle

4. ”Hvem er kommunen”: Flere brugere opfatter botilbud, værested og bostøtte som enheder, der er adskilt fra kommunen. 

Således foregår møder med visitatorer, sagsbehandlere eller rådgivere ”i kommunen”, mens bostøtter mv. ikke på samme måde 

omtales som en del af kommunen

Overordnet stor tilfredshed og udbytte af ydelserne, som har afgørende positiv betydning for brugernes 

velbefindende og funktion i dagligdagen
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Til Handicaprådet 

Forventet behov for botilbud til unge/voksne med handicap 

 

Nedenfor er en oversigt over de eksisterende botilbud/bofællesskaber i Hørsholm Kommune.  

I vedhæftede bilag er en oversigt over de børn, unge og voksne som fremadrettet forventes at få 

behov for en støttet boform. 

Beskrivelse af Hørsholm Kommunes egne tilbud: 
 

Botilbuddet Rosen 
Rosen er et midlertidigt botilbud efter servicelovens § 107, til voksne med en sindslidelse.  

Botilbuddet består af 8 selvstændige lejligheder og en fælleslejlighed, som er samlingspunktet for 

beboerne.  

 
Bofællesskabet Bolero 

Bolero er et længerevarende botilbud efter servicelovens § 108, til voksne med en svær sindslidelse. 

Bofællesskabet består af 5 værelser med adgang til fælles toilet og bad. Beboerne har adgang til 

fælles stue og køkken/alrum. Fællesfaciliteterne danner rammen om de 5 beboers hverdag.  

 

Botilbuddet Gutfeldtshave  

Gutfeldtshave er et midlertidigt botilbud efter servicelovens § 107, til unge mellem 18-35 år med en 

sindslidelse. Botilbuddet består af 7 selvstændige lejligheder og en fælleslejlighed, der danner 

rammen om et fællesskab. 

  

Botilbuddet Solskin 
Solskin er et længerevarende botilbud efter servicelovens § 108, til voksne udviklingshæmmede. 

Botilbuddet består af 10 selvstændige lejligheder og fælles stue og køkken. Fællesfaciliteterne danner 

rammen for de 10 beboeres fællesskab. 

 

Botilbuddet Højmose Vænge  
Højmose Vænge er et midlertidigt botilbud efter servicelovens § 107, for unge mellem 18–30 år, der 

har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Bofællesskabet består af 4 værelser med adgang til 

fælles toilet/bad. Beboerne har adgang til fælles stue og køkken/alrum, som danner rammen om 

fællesaktiviteter for beboerne. 

 



Forventet boligbehov Hvornår Diagnose Nuværende bolig

Botilbud  § 107 2015 Autist Forældre

Bofællesskab - evt. Højmose Vænge 2015 Udviklingshæmmet Forældre

Botilbud § 107 2015 ADHD/psykomotorisk retardering/dyspraksi Forældre

Evt. andet botilbud efter ophold i HV 2015 Udviklingshæmmet Højmose Vænge

Botilbud §107 2015 Svær ADHD STU

Evt. andet botilbud efter ophold i HV 2015 Intellektuel/kognitiv forstyrrelse Højmose Vænge

Bofællesskab §107 2015 Hjerneskadet Forældre / efterskole

Bofællesskab 2016 Fysisk/psykisk udvh. Autistisk træk

Botilbud / mor er interesserede i HV 2016 ADHD/Epilepsi/Encoprese STU

Egen bolig 2017 Udviklingshæmmet Forældre

Botilbud §107 2017 Sindslidende Egen bolig

Botilbud for unge med autisme 2017 Asberger syndrom Hjemmeboende

Botilbud med døgnstøtte 2017 Fragilt X/udviklingshæmmet Døgnanbragt/Maguritten

Botilbud med støtte 2017 downs syndrom Hjemmeboende

Botilbud med døgnstøtte 2017 Hydrocephalus(vand i hovedet) CP Hjemmeboende

Botilbud for autister 2017 Autisme Hjemmeboende

Botilbud med støtte 2017 Sent udviklet/u.udredning for autisme Hjemmeboende

Botilbud med støtte 2017 Ekstremt tidlig født /hjerneskadet Hjemmeboende

Botilbud med døgnstøtte 2017 Fragilt X/udviklingshæmmet Hjemmeboende

Bofællesskab 2017 Udviklingshæmmet Forældre

Botilbud for asbergere/støtte -Forældre er interesserede i HV 2017 Asberger

Botilbud 2017 Blind og svær autist STU

Botilbud for unge med autisme 2018 Asberger syndrom Hjemmeboende

Botilbud med støtte 2018 Kromosomfejl/generelle indlæringsvanskeligh. Hjemmeboende

Botilbud med massiv praktisk og pædagogisk hjælp 2018 Rygmarvsbrok Hjemmeboende

Botilbud § 107 2018 Hjerneskadet Egen bolig

Bofællesskab 2018 Udviklingshæmmet STU

Botilbud med støtte 2019 Downs syndrom Hjemmeboende

Botilbud med døgnstøtte 2019 CP/nedsat syn/forstyrrelser/impuls Hjemmeboende

Botilbud med støtte 2020 Downs syndrom Hjemmeboende

Botilbud med massiv døgnstøtte 2020 Muskelsvind med døgnrespirator Hjemmeboende med hjælpehold hele døgnet

Botilbud med døgnstøtte 2020 Prader Willis  syndrom/udviklingshæmmet Hjemmeboende

Botilbud med døgnstøtte 2021 Retarderet/epolepsi/multihandicappet Døgnanbragt/Maguritten

Botilbud for unge med autisme 2021 Autisme Hjemmeboende

Botilbud med støtte 2021 Downs syndrom Hjemmeboende

Botilbud med støtte 2021 Downs syndrom Hjemmeboende

Botilbud med døgnstøtte 2021 Tuberøs scelrose/autisme Hjemmeboende

Botilbud med støtte 2021 Asberger/ADHD Hjemmeboende

Botilbud med støtte 2021 Tourette/OCD Hjemmeboende

Forventet behov for botilbud



Botilbud med støtte 2021 Mentalt retarderet Hjemmeboende

Botilbud med ADHD støtte 2022 Svær ADHD Hjemmeboende

Botilbud med støtte 2022 Downs syndrom Hjemmeboende

Botilbud for unge med ADHD 2022 ADHD Hjemmeboende

Botilbud for unge med autisme 2023 Asberger syndrom Hjemmeboende

Botilbud med døgnstøtte 2023 Autisme og ADHD Hjemmeboende

Botilbud for unge med autisme 2024 Infantil autisme Hjemmeboende

Botilbud for unge med ADHD 2024 ADHD Hjemmeboende

Botilbud med døgnstøtte 2025 CP/for tidlig født/sansesart Hjemmeboende

Botilbud med døgnstøtte 2025 Stofskiftesygdom/svært retarderet/autist Hjemmeboende

Botilbud med massiv støtte 2026 For tidlig født/svær autisme/sansesart Hjemmeboende

Botilbud for unge med autisme 2029 Autisme Hjemmeboende

Botilbud - fysisk behov 2030 Cerebral parese Hjemmeboende

??? Vides ikke - ? Nyblind 2014 Egen bolig

??? Vides ikke - ? Sclerose Egen bolig


