Overordnet beskrivelse af Socialpsykiatrien & Center for afhængighed
praktiksteder for elever og studerende

Dato: 01.09.2016
Organisation og
opbygning:

Socialpsykiatrien i Guldborgsund kommune består af to hovedområder: Et døgntilbud
efter § 108 og § 107 i serviceloven og et § 85 støttetilbud ligeledes efter serviceloven.
Herudover er der et mindre § 99 SKP team med opsøgende funktion samt et uvisiteret
§ 104 tilbud, Huset i Nykøbing med aktivitets og samværstilbud.
Vi har yderligere 2 teams – UFS – (udredning - forebyggelse og støtte) som tilbyder
forløb for at forebygge en § 85 foranstaltning og Socialt Støtte team som yder støtte
til komplekse borgere, som er vanskelige at indgå faste aftaler med.
§ 85 området støtter op om borgere med sindslidelser og andre sociale
problemstillinger i Guldborgsund kommune ud fra en central visitation og
kvalitetsstandard
Døgntilbud § 108 og § 107 er et botilbud til borgere med svære sindslidelser, demens,
senhjerneskade og sindslidende med misbrugsproblematik. Aktuelt er de fleste døgn
boliger beliggende på matriklen Saxenhøj i Sakskøbing. Herudover er der botilbud i
Nykøbing og Kettinge. Borgere i døgntilbud har behov for hyppig medarbejderkontakt,
og støttebehov på ydertidspunkter af døgnet og ugen (sen aften, nat og weekend).
Fra 1.7.15. har vi også fået beskyttet beskæftigelse efter SEL § 103, snedkeri og bog
plast, samt flere aktivitets og samværstilbud efter SEL § 104. Klub senhjerneskade og
Labyrinten er § 104 tilbud til mennesker med sen hjerneskade
Center For Afhængighed (CFA):
Tilbyder vederlagsfri alkoholbehandling efter Sundhedsloven § 141 til behandling for
alkoholmisbrug.
Og vederlagsfri stofbehandling iht. §§ SEL 101 og Sundhedsloven 142 til behandling
for stofmisbrug.
Samt anonym stofmisbrugsbehandling efter § 101a.
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•

Ambulant rusmiddel behandling

•

Pårørende behandling

•

NADA behandling

•

Medicinsk behandling – Antabus/substitutionsmedicin

•

Gruppebehandling

•

Omsorgstilbud

•

Rådgivning og vejledning

Herudover rummer tilbuddet også en omsorgscafé og et ungetilbud.
Adresser:

Socialpsykiatrien, Guldborgsund kommune
Nørrevang 24, 4990 Sakskøbing
Center for afhængighed (CFA), Guldborgsund kommune
Nørregade 21 A, 4800 Nykøbing F

Tlf.:
E-mail adresse:
Hjemmeside adresse:
Åbningstider:
Organisationsleder:
Antal borgere og
medarbejdere:

Pr. 1.1.17: Skolegade 3 B,1, 4800 Nykøbing F
+ 45 5473 3036
lgttl@guldborgsund.dk
www.guldborgsund.dk – Borger – Social og handicap
Afhængig af tilbud
Sekretariatet: kl. 8 – 15.00, hverdage – fredag kl. 12
Lone Gøttler
Borgere:
§ 108/§107: 70 døgnpladser
§ 85: Varierende antal borgere – aktuelt: 300 borgere
§ 99: Varierende antal – aktuelt: 354 borgerkontakter om måneden. Gennemsnitligt
mellem 100 – 120 borgere.
Værested/aktivitet og samværstilbud: Varierende antal – aktuelt: 473 besøgende om
mdr. – flere borgere kommer dagligt
CFA: Mellem 200-300
§ 104, beskæftigelse - aktuelt visiterede: 85 borgere
§ 103, beskæftigelse - aktuelt visiterede: 15 borgere
Medarbejdere:
§ 108/§107: 100 medarbejdere inkl. vikarer
§85: 43 medarbejdere
§99: 6 medarbejdere
Værested/Huset: 6 medarbejdere
UFS: 5 medarbejdere
Socialt støtteteam: 3 medarbejdere
§ 103 og § 104, beskæftigelse: 19 medarbejdere
CFA: 19 medarbejdere
Ledelse: 1 overordnet leder og 7 gruppeledere
Administration/sekretariat: 3 medarbejdere
Service: 3 medarbejdere

Aldersgruppe:

Fra 18 år –

Beskrivelse af
målgrupperne/tilbud/indsa
tsområder:

Borgere med sociale og/eller psykiske problemer støttes til at kunne leve et så
selvhjulpent og selvstændigt liv som muligt - gennem at skabe en hurtig og
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sammenhængende social og psykiatrisk indsats, i forhold til borgerens situation.
Det forudsætter at:
• indsatsen er en helhedsindsats
• der er kontinuitet i tilbuddene
• tilbuddene forankres lokalt
• borgerne får let adgang til hjælpen
Tilbuddene til borgerne gives med udgangspunkt i følgende:
Støtte/vejledning efter servicelovens § 85:
Der er oprettet 5 støtte/kontaktcentre med forskellig geografisk placering i
kommunen. I Stubbekøbing, Sakskøbing og Nysted på de gamle rådhuse. I Nykøbing
på Skolegade 3 B, 2. og i Væggerløse på Gl. Marielystvej 9. Støtte/kontaktcentrene er
udgangspunkt for de medarbejdere, der skal yde støtte i borgerens hjem. Støtten kan
også gives på Støtte/kontaktcentrene i form af ene samtaler eller i grupper.
For at modtage tilbuddet skal der søges gennem visitationsenheden, Socialområdet.
Væresteder/samværstilbud:
Der er 2 uvisiterede brugerstyrede væresteder i Guldborgsund Kommune samt 2
uvisiteret aktivitets og samværstilbud, § 104:
Værestedet Pilehytten, Strandvej 13 G, brugerstyret
Værestedet Stop op, Jernbanegade 24, Nysted, brugerstyret
Samværstilbud Huset, Dronningensgade 10, Nykøbing , som rummer forskellige
aktivitets og samværstilbud. Der er stor brugerindflydelse på alle aktiviteter og tilbud,
og høj inddragelse af frivillige
Værestederne dækker et stort kontakt- og omsorgsbehov, og giver mulighed for
samvær og netværksdannelse.

Opsøgende arbejde efter serviceloven § 99:
Opsøgende arbejde varetages af et team på 6 medarbejdere med base på CFA i
Nykøbing F.
Teamet skal opbygge og sikre kontakt til sindslidende, hjemløse og socialt udsatte ud
fra pågældendes egne forudsætninger og behov, skal sætte den sindslidende og/eller
hjemløse/udsatte i stand til at benytte eksisterende hjælpeforanstaltninger, formidle
netværks skabende initiativer med henblik på at modvirke isolation og sikre
pågældende forbedrede livsvilkår.
Bo tilbud efter serviceloven § 108 og § 107:
Socialpsykiatrien råder over et antal boliger til voksne sindslidende beregnet på
henholdsvis længerevarende og midlertidigt ophold.
Størstedelen af boligerne er fysisk placeret på Bo og støttecenter Saxenhøj i
Sakskøbing.
Herudover er der 18 boliger placeret på Merkurs plads i Nykøbing samt aktuelt 7
boliger på adressen Kettingevej 61, Kettinge
For at få tilbudt en bolig, skal der søges gennem visitationsenheden, Socialområdet.
Arbejdsmetoder:
Vi arbejder helhedsorienteret med udgangspunkt i borgernes egne værdier, behov og
ønsker. Vi arbejder ud fra begrebet: Recovery – ”at komme sig ”.
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I praksis anvendes kognitive metoder og rehabilitering
Tværprofessionelt
samarbejde:
Faggrupper som
institutionen samarbejder
med:

Hjemmeplejen/ældreområdet.
Hjemmesygeplejerskerne.
Distriktspsykiatrien, regionen
Oringe, Regionen.
Praktiserende læger.
Sygehuse, regionen
Borgerservice Guldborgsund
Politi.
Jobcenter Guldborgsund.
Boligselskaberne

Medarbejdergruppens
sammensætning:

Medarbejdergruppen består hovedsagligt af Social – og sundhedsassistenter,
Socialpædagoger, Socialrådgivere og Værksstedsassistenter.
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