Bilag 16: Udviklingsplaner for botilbud med over
100 pladser
Social & Tilbud – Esbjerg Kommune
Udviklingscenter Vest (UCV) er et bo- og servicetilbud til ca. 400 borgere. (ultimo 2019 tal).
Målgruppen er voksne over 18 år med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse.
Botilbuddene er beliggende i Ribe, Bramming og Esbjerg og er etableret som botilbud efter
Servicelovens §§ 107 eller 108 og som botilbud efter Almenboliglovens § 105. Hertil kommer botilbud
etableret i samarbejde med private, hvor kommunen har anvisningsret og yder støtte efter Servicelovens
§ 85.
UCV er en fusionering af 2 tidligere centre – Udviklingscenter Ribe og Udviklingscenter Esbjerg. Med
fusioneringen sikres en bedre ressourceudnyttelse, større vifte af faglige spidskompetencer og ikke
mindst sikres et ensartet serviceniveau for alle borgere i Esbjerg Kommune.
Centret er organisatorisk forankret i Social & Tilbud. 1 centerleder, 2 vicecenterledere og ca. 20
afdelingsledere varetager området.
I sommeren 2020 afsluttes en flerårig bygningsrenovering for hele centret således at alle boliger er
tidssvarende.
De tidssvarende boliger skal sikre, at der målrettet kan arbejdes efter Social & Tilbuds kerneopgave om
at støtte voksne med funktionsnedsættelser i at mestre eget liv, så den enkelte får mulighed for at leve et
liv så tæt på det almindelige som muligt.
Den pædagogiske opgaveløsning tager udgangspunkt i den enkelte borgers funktionsniveau og behov.
Kerneopgaven tages alvorligt. Et hvert menneske har behov for at bestemme så meget som muligt i sit
eget liv. Derfor arbejdes der målrettet med at udvikle den enkelte borgers sociale kompetencer og
færdigheder.
Dette betyder, at der arbejdes på, at borgere der har botilbud efter § 107 afprøves og udvikles til på sigt
at kunne mestre hverdagen i egen bolig. For alle borgere gælder det, at der arbejdes på at hverdagslivet
skal leves med mindst mulig indgriben.
Bo-Vejle - Vejle Kommune
Bo-Vejle ledes af en centerleder og en stedfortræder, samt 5 afdelingsledere. Personalegruppen består
af ca. 180 fastansatte + studerende og vikarer, der er sammensat af flere forskellige faggrupper;
overvejende pædagoger men også social – og sundhedsassistenter, ergoterapeuter,
omsorgsmedhjælpere og en sygeplejerske i flexjob. Endelig er der administration med HK uddannede,
tekniske servicemedarbejdere og rengøringsassistenter.
Der er tilknyttet ekstern supervisor, især med fokus på udvikling af den pædagogiske tilgang til borgerne.
Bo-Vejle stiller årligt 10 – 12 pladser til rådighed for pædagogstuderende og social- og
sundhedsassistent elever.
Bo-Vejles vision og kerneopgave er at sikre borgerne et værdigt liv på egne præmisser - et liv med
selvbestemmelse, hvor de med tilpas støtte kan klare mest mulig selv, og et liv, hvor borgeren selv
definerer, hvad en meningsfuld tilværelse handler om.
Kerneopgaven bliver således rettesnor for en faglig og reflekteret tilgang til borgerne, hvor vi til enhver
tid samtidig sikrer den nødvendige omsorg i forhold til sundhedsmæssige og andre mulige udfordringer.
Hverdagen i Bo-Vejle
Alle har mulighed for at udvikle sig og bestemme over eget liv. Vi arbejder derfor på at gøre hver enkelt
så selvhjulpen som overhovedet muligt, så borgerne får mest mulig indflydelse på eget liv og en højere
livskvalitet.
Vores pædagogiske tilgang tager afsæt i KRAP, neuropædagogik, sanseintegration og
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relationspædagogik, og vi indretter vores indsats i forhold til hver enkelt borgers forudsætninger,
ressourcer og behov. Rammen for arbejdet er funderet i etiske refleksioner, hvor vi som udgangspunkt
ønsker at støtte borgerne i at leve et liv på egne præmisser. Vi inddrager gerne moderne
velfærdsteknologi, bl.a. brug af tablets til at skabe struktur i hverdagen.
Om dagen har de fleste beskæftigelses- eller aktivitetstilbud på Karriereværkstedet (SEL §§103 og 104),
eller på en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU).
I fritiden er der forskellige aktiviteter som f.eks. festivaler, traditioner i den enkelte afdeling, aftenskole
med undervisning i samspil, IT, dans, mad med mere. En gang årligt arrangeres ferieture.
Udviklingsplan Bo-Vejle, Vejle kommune
Pårørendesamarbejde
Pårørende er vigtige ressourcer i borgernes liv, derfor lægger vi vægt på at samarbejde med de
pårørende. Dette samarbejde er konstant under udvikling, og i 2019/2020 har vi sammen med
pårørende udviklet materiale som sikrer bedre forventningsafstemning og understøtter vi får lavet
nødvendige aftaler i forbindelse med nye borgere.
Socialfaglige tiltag
Vi arbejder ud fra de §141 handleplaner, som udarbejdes af myndighed. Ud fra disse laves der
indsatsmål for hver enkel borger i tilbuddet. Disse evalueres løbende gennem året og en gang årligt
udarbejdes der status på indsatsmålene til myndighed.
For hver borger beskrives det i indsatsmålene, hvordan der evalueres på de udarbejdede mål. Alt
dokumenteres i Nexus (Vejle kommunes dokumentationssystem) - dels som daglige journalnotater som
kobles på indsatsmålene - dels som løbende evaluering.
Bo-Vejle udvikler løbende medarbejdernes kompetencer. Formålet er at sikre, at medarbejdergruppen
har den nødvendige viden omkring borgerne, så de kan arbejde med den enkelte borgers udvikling.
Organisatoriske og faglige udviklingstiltag
I 2018 og 2019 har vi uddannet i alt ca. 40 medarbejdere som ”etiske facilitatorer”. Formålet er at have
en række medarbejdere, som kan facilitere dilemmahåndtering i forhold til kerneopgaven, og på den
måde understøtte og sikre, at tilgangen til borgerne understøtter ressourcefokus og fokus på borgernes
selvbestemmelse, selvhjulpenhed og oplevelse af en meningsfuld tilværelse.
Vi har i 2019 arbejdet med en visualisering af kerneopgaven (kaldet ”Konge i eget liv”), så værdierne i
kerneopgaven bliver mere synlige, og lettere kan anvendes i arbejdet med borgerne.
I 2019/2020 er alle fastansatte medarbejdere (ansat over 15 timer/uge), som har direkte borgerkontakt i
hverdagen, i gang med KRAP uddannelse (6 undervisningsdage samt 3 netværksdage). Dette for at
styrke en fælles koordineret tilgang og forståelsesramme, som har fokus på borgernes ressourcer, samt
for at sikre et højt fagligt grundniveau for alle.
Center Døgn - Vejle kommune
Center Døgn er fysisk placeret på 3 adresser. Center Døgn rummer i alt 119 pladser efter servicelovens
§§ 105 – 107 – 108 - 101 samt sundhedslovens § 141. Desuden et Recovery Colleges og Peer-støtte
indsatser
Den ledelsesmæssige organisering består af 1 Centerleder og 7 afdelingsledere. Den ledelsesmæssige
organisering er i mindre omfang tværgående i forhold til de fysiske adresser.
Personalegruppen består af ca. 150 ansatte. Tværfagligt på sundhedsfaglige, pædagogfaglige og
socialfaglige uddannelser. Samt medarbejdere til service- og administrative funktioner. Desuden ca. 60
elever og studerende årligt i praktikforløb. Det drejer sig om sygeplejestuderende, pædagogstuderende
og SSA-elever i EUX-forløb, meritforløb og ordinære praktikforløb.
Målgruppen er voksne borgere i alderen 18 – 65 år, med nedsat funktionsevne på baggrund af
komplekse psykiatriske problemstillinger samt borgere med nedsat funktionsevne på baggrund af
komplekse psykiatriske problemstillinger og et eventuelt samtidigt misbrug. Borgere med en psykiatrisk
diagnose og en strafferetslig behandlingsdom. Borgere med et aktivt misbrug/afhængighed, samt
borgere med et aktivt alkoholmisbrug.
Hverdagen i afdelingerne i Center Døgn
Afdelingerne tilrettelægger arbejdet ud fra en individuel tilgang og anvender miljøterapi som den
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overordnede ramme. Der arbejdes gennem dialog og involvering men udgangspunkt i den enkelte
borgers indsatsplan ud fra SMART-mål og der udarbejdes mål og / eller indsatser i forhold til det brede
sundhedsbegreb. Der udarbejdes mål og / eller indsatser som understøtter borgerens recoveryproces og
understøtter inklusion i samfundet forhold til at bringe borgeren tættere på job og uddannelse.
Pårørendesamarbejdet
Vi betragter pårørende som væsentlige samarbejdspartnere. Samarbejdet med de pårørende er på
borgernes betingelser og accept. Vi inviterer løbende til samarbejde og dialog. Tilbud om samarbejde og
samtale er en fast del af vores rehabiliterende arbejdsgang. Netværksmøde i Åben Dialog er et løbende
tilbud til borgerne, og der afholdes sociale arrangementer afdelingsvis, hvor pårørende inviteres.
Socialfaglige og organisatoriske tilgange og udviklingstiltag
Centerets faglige fundament bygger på en systemiske, en kognitiv og en psykodynamisk
referenceramme Den rehabiliterende indsats tager afsæt i borgerens §141 handleplan. Vi arbejder
struktureret med relationel koordinering i borgerforløbene, ud fra den rehabiliterende arbejdsgang. Vi er
optaget af at udvikle samarbejdspraksis i overgange og snitflader.
 Vi har særligt fokus på den lærende organisation. Vi udvikler et introduktions- og
kompetenceprogram som skal sikre at nye medarbejdere hurtigt bliver klædt på til at løse opgaverne.
Der er ligeledes fokus på styrke forankringen af den rehabiliterende arbejdsgang, og videndeling i
forhold til de faglige metoder og tilgange.
Programmet kører fortløbende.
 Vi har særligt fokus på hvordan indsatsen understøtter borgerens Recovery. Dette gennem en række
fokusgruppeinterviews omkring praksisoplevelser, og en efterfølgende udledning af god praksis.
Der arbejdes fortsat på at inddrage tilbud i Recovery College og Peer-støtte hvor det er relevant for
borgeren.
 Vi har fokus og indsatser som forebygger vold og trusler / bedre trivsel. Gennem et Innovativt
udviklingsprojekt i samarbejde med VIFIN, udvikles et nyt Virtuel IT-learnings program som skal
styrke medarbejderens viden og kunnen i forhold til at arbejde deeskalerende i kritiske/truende
situationer. Programmet er udviklet med afsæt i centerets praksis.
Center Døgn, Rusmiddel Center Døgn– Vejle kommune
Rusmiddel Center Døgn er en del at Center Døgn og er selvstændigt organiseret med 8 fleksible pladser
i hhv. stof og alkohol behandling. Visitation af pladserne sker igennem Rusmiddel Center Vejle.
Rusmiddel Center Døgn er fysisk placeret på Tinghøj i Egtved
Den ledelsesmæssige organisering i hele Center Døgn er 1 Centerleder og 7 afdelingsledere. Heraf
udgør ½ afdelingslederstilling, ledelse i RusmiddelCenter Døgn.
Personalegruppen består af ca. 5 ansatte som tværfaglig fordeler sig på sundhedsfaglige-,
pædagogfaglige og socialfaglige uddannelser. Samt medarbejdere til service- og administrative
funktioner.
Målgruppen er voksne borgere i alderen 18 år +, med et aktivt stofmisbrug/afhængighed, samt borgere
med at aktivt alkoholmisbrug.
Hverdagen i RusmiddelCenter Døgn
Behandlingen tilrettelægges ud fra et helhedssyn på borgerens tilværelse og situation, så borgerens
ressourcer styrkes og sættes i spil, og belastningerne ved stof og alkoholmisbruget fjernes. Indsatserne
bygger på recovery- principper og rehabilitering. Den recovery-orienterede behandling indebærer at
borgeren skal opbygge et meningsfuldt og tilfredsstillende liv, defineret og styret af borgeren selv, og
hvor den personlige identitet, der ikke knytter sig til et misbrug, genopdages/opdages.
Socialfaglig og organisatorisk tilgang og udviklingstiltag
Indsats og behandling har afsæt i tre grundlæggende tilgange; systemisk – Kognitiv (ACT) og
psykodynamisk tilgang. Vi arbejder ud fra den rehabiliterende arbejdsgang, og relations pædagogik. Der
tages afsæt i en formuleret indsatsplan.
 Vi har fokus på at forankre psykoedukation som metode. Indsatsen består af undervisning i udvalgte
temaer.
 Vi har et særligt indsatsområde vedr. Sundhed – ensomhed og psykisk sårbarhed.
o Indsats og procesplan ift. fysisk aktivitet og bevægelse gennem planlagte aktiviteter.
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Undervisning i særligt tilrettelagte forløb omkring sundhed og skadevirkninger af misbrug.
Særlig indsats ift. introduktion i sunde netværksgrupper: Peer-fællesskabets cafétilbud og
fællesskaber, SMART recovery samt andre relevante aktivitets- og café- tilbud og
fællesskaber.
Vi har fokus og indsatser som forebygger vold og trusler / bedre trivsel. Gennem et Innovativt
udviklingsprojekt i samarbejde med VIFIN, udvikles et nyt Virtuel it-learning program skal styrke
medarbejderens viden og kunnen ift. at arbejde deeskalerende i kritiske/truende situationer.
Programmet er udviklet med afsæt i centerets praksis. Læringsprogrammet skal rulles ud i
organisationen i 2020.
o
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