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Forløbet – beboerfortællinger
FORLØB

BAGGRUND

Socialpsykiatrien  Høje-‐‑Taastrup  kommune  ønsker  et  systematisk  
fokus  på  beboernes  oplevelser  af  at  bo  i  de  enkelte  bomiljøer.  DeNe  
for  at  sikre  kvalitet  i  deres  tilbud.  Ønsket  er  endvidere,  at  beboernes  
oplevelser  af  kvalitet  undersøges  med  blik  for  kriterierne  opstillet  i  
Socialstyrelsens  kvalitetsmodel,  særligt  kvalitets-‐‑kriterierne  1  –  7,  
samt  14.	

MØDET MED BEBOERNE

På  Thorsholm  har  vi  foretaget  interview  med  tre  beboere  ud  af  10,  
samt  med  stedets  koordinator.  Forud  for  interviewene  har  vi  besøgt  
bomiljøet,  for  at  møde  beboerne  og  dermed  skabe  bedst  muligt  
udgangspunkt  for  de  efterfølgende  interview.  	
	
Interviewene  er  foretaget  der  hvor  beboerne  selv  ønskede  det  –  i  
eget  hjem,  og  var  alle  ca.  en  halv  time.  Der  har  været  fokus  på  at  få  
deres  fortælling  om  tre  forskellige  områder;  1.  de  fysiske  rammer  2.  
deres  hverdagsliv  3.  arbejdet  med  mål  og  ønsker.  Interviewet  med  
koordinatoren  har  primært  fokuseret  på  at  indhente  
baggrundsviden.  Alle  beboere  havde  på  forhånd  fået  information  
om  forløbet  og  fået  tilbuddet  om  at  deltage,  og  alle  de  beboere,  der  
ønskede  at  deltage,  blev  interviewet.  	
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Introduktion
”Der, hvor jeg boede før, var der ikke nogen hjælp, og der var ikke nogen lige ved hånden, som der er her, og det
betyder noget” - Beboer
	
Denne  rapport  forholder  sig  til  tre  beboeres  fortællinger  om  at  bo  på  Thorsholm  –  et  bomiljø  under  
Socialpsykiatrien  i  Høje-‐‑Taastrup  kommune.  Thorsholm  har  10  beboere,  og  deres  målgruppe  er  socialt  udsaNe  
mennesker,  der  har  været  hjemløse  eller  hjemløsetruet.  Rapporten  er  udarbejdet  af  SocialRespons,  og  vi  
forholder  os  her  til  beboernes  fortællinger  med  et  særligt  blik  for  Socialtilsynets  Kvalitetsmodel.  	
	
I  den  første  del  af  rapporten  præsenteres  de  overordnede  temaer,  der  blev  berørt  i  løbet  af  interviewene.  	
Der  er  hos  beboerne  en  gennemgående  fortælling  om  et  hverdagsliv  med  en  høj  grad  af  selvbestemmelse  og  
privatliv.    Beboerne  beskriver  samlet  set  Thorsholm,  som  et  bomiljø,  med  gode  fysiske  rammer,  beliggende  i  et  
roligt  område.  	
	
Beboerne  oplever  at  få  støNe  til  de  udfordringer,  der  kan  være  i  selvstændigt  at  håndtere  hverdagen.  De  
fortæller  ligeledes,  at  det  er  betydningsfuldt,  at  der  er  hjælp  tæt  på,  men  at  de  selv  skal  være  opsøgende  i  
forhold  til  støNe  og  hjælp  til  andet  end  de  udfordringer  der  løbende  opstår  i  deres  hverdag.  Samlet  set  giver  
Thorsholms  rammer  beboerne  en  følelse  af  tryghed,  der  synes  at  gøre  det  overkommeligt  at  bo  i  egen  bolig.  	
	
I  anden  og  afsluNende  del  af  rapporten  præsenteres  en  kort  analyse  af  de  tværgående  temaer,  der  synes  at  
karakterisere  Thorsholms  tilgang,  et  oprids  af  opmærksomhedspunkter  til  disse,  samt  udviklingspotentialer  
med  hertil  hørende  konkrete  anbefalinger.  	
	
Det  understreges,  at  rapporten  kun  bygger  på  interview  med  tre  beboere,  som  er  blevet  suppleret  med  
evaluatorernes  oplevelser  af  stedet  igennem  to  korte  besøg  og  uformelle  snakke  med  beboerne.  	
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De fysiske rammer
”Det betyder meget for mig, at jeg har mit eget hjem, hvor jeg kan være og slappe af og låse af, og der ikke er andre,
der kan komme ind” – Beboer
Eget  hus  med  privatliv	
Thorsholms  beboere  fortæller,  at  de  overordnet  er  glade  for  deres  huse,  der  danner  rammen  om  en  hverdag  
med  en  høj  grad  af  selvbestemmelse.  To  beboere  fremhæver  deres  haver  som  en  meget  positiv  ting.  Det  
betyder  meget  for  ﬂere  af  beboerne,  at  de  ikke  ’deler  væg’  med  nogen,  og  at  der  ikke  er  nogen,  der  kan  kigge  
ind  i  deres  huse.  Den  høje  grad  af  privatliv,  synes  at  betyde  meget  for,  at  beboerne  føler  sig  trygge  og  tilpasse  i  
deres  hjem.  Det  synes  også  overskueligt  for  ﬂere  af  beboerne  at  bo  på  Thorsholm,  fordi  de  kan  få  umiddelbar  
hjælp  af  personalet.  Alle  beboerne  synes  dog  deres  hus  er  for  lille,  og  det  bliver  især  fremhævet,  at  der  kun  er  
et  lille  tekøkken,  med  meget  få  faciliteter.	
	
Begrænsede  fælles  faciliteter	
Et  par  af  beboerne  på  Thorsholm  fortæller,  at  de  bruger  fælleshuset  i  det  daglige.  Både  når  de  deltager  i  den  
ugentlige  fællesspisning,  når  de  kommer  forbi  og  får  en  kop  kaﬀe  og  en  snak  med  personalet,  og  når  de  skal  
have  hjælp  til  for  eksempel  at  få  åbnet  og  læst  breve.  Fælleshuset  bliver  dog  beskrevet  som  småt  og  kedeligt  
og  beboerne  efterspørger  ﬂere  faciliteter.  	
	
Afsides  beliggende  område    	
Beboerne  er  tilfredse  med  det  område,  Thorsholm  ligger  i.  Det  er  et  afsides  beliggende  område,  hvor  der  er  
fredeligt  og  stille,  og  ikke  mange  naboer  tæt  på.  Det  betyder  meget  for  ﬂere  af  beboerne,  at  der  er  ro  omkring  
dem,  og  som  tidligere  misbrugere  fortæller  ﬂere,  at  det  er  godt  der  er  langt  til  ’fristelserne’.  En  af  beboerne  har  
dog  en  følelse  af  at  være  gemt  lidt  væk,  på  grund  af  placeringen.	
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Hverdagslivet - aktiviteter
”Jeg mangler et eller andet til at få min kedsomhed til at gå væk, jeg er træt af bare at sidde og kigge på fjernsynet, man
bliver helt træt oven i låget af det” - Beboer
Selvbestemmelse	
Beboerne  i  Thorsholm  fortæller  om  en  hverdag  med  en  høj  grad  af  selvbestemmelse  i  forhold  til,  hvad  de  vil  lave  
i  løbet  af  dagen.  Beboerne  oplever  ikke,  at  personalet  prikker  til  dem,  for  at  få  dem  i  gang  med  diverse  aktiviteter,  
hvilket  synes  at  understøNe  den  overordnede  følelse  beboerne  har,  af  selvbestemmelse  og  privatliv.  	
	
Dagsaktiviteter	
For  beboerne  fylder  det  meget,  selvstændigt  at  håndtere  hverdagen  og  overkomme  praktiske  gøremål,  som  
indkøb  og  økonomi.  Her  oplever  de  at  få  støNe  fra  personalet,  i  det  omfang,  der  er  behov  for  det,  og  ﬂere  af  
beboerne  har  derudover  rengøring  og/eller  hjemmehjælp.  Ellers  beskriver  beboerne  en  hverdag,  der  
hovedsageligt  går  med  at  se  Zernsyn,  passe  haven  og  have  besøg  af  venner  og  kæreste,  som  de  også  tager  ud  af  
huset  og  besøger  en  gang  imellem.  På  Thorsholm  er  der  tilbud  om  en  ugentlig  fællesspisning,  men  derudover    er  
der  ikke  tilbud  om  andre  fællesaktiviteter.  	
	
Hjælp  lige  ved  hånden	
Alle  beboerne  beskriver,  at  de  ved,  de  altid  kan  opsøge  personalet  på  kontoret  i  fælleshuset,  hvis  de  har  
spørgsmål,  brug  for  hjælp,  eller  brug  for  en  at  snakke  med.  Det  er  positivt  og  giver  beboerne  en  følelse  af  
tryghed.  Omvendt  efterspørger  enkelte  beboere  lidt  mere  støNe,  inspiration  og  motivation  fra  personalets  side,  i  
forhold  til  at  skabe  aktiviteter,  og  for  eksempel  planlægge  ture  ud  af  huset  mm.	
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Hverdagslivet - socialt liv
” Jeg gad godt der var mere fællesskab, men det er jo et sted for psykisk sårbare sååe..." - Beboer
Blandet  beboergruppe	
To  af  de  interviewede  beboere  fortæller,  at  de  har  et  netværk  uden  for  Thorsholm  (kæreste  eller  venner),  som  
de  ses  med.  De  beskriver  alle,  at  der  ikke  er  særlig  meget  internt  socialt  liv  eller  fællesskab  på  Thorsholm.  En  
enkelt  fortæller,  at  han  snakker  med  de  ﬂeste,  mens  de  andre  ikke  synes  at  have  noget  særlig  med  hinanden  
at  gøre.  Det  er  en  bred  og  blandet  beboergruppe,  og  ﬂere  af  beboerne  synes  ikke,  de  har  noget  særligt  at  
snakke  med  hinanden  om,  mens  andres  relationer  er  plaget  af  konﬂikter.  Beboerne  fortæller,  at  konﬂikterne  
særligt  kommer  til  udtryk  i  weekenderne,  hvor  der  ikke  er  personale  i  fælleshuset.  Den  manglende  
bemanding  i  weekenderne  opleves  som  utryg  af  et  par  af  beboerne.	
	
Begrænset  ramme  for  det  sociale  liv	
Den  mest  samlende  aktivitet  på  Thorsholm  er  den  ugentlige  fællesspisning,  som  nogen  af  de  interviewede  
deltager  i.  Rammerne    omkring  fælleshuset  og  fællesspisningen  synes  generelt  ikke  at  fordre  et  fællesskab,  
hvor  beboerne  kan  deltage  på  forskellige  præmisser,  og  de  til  tider  konﬂiktfyldte  relationer,  gør  at  ikke  alle  
har  lyst  til  at  deltage,  eller  generelt  har  lyst  til  at  komme  i  fælleshuset.  Det  passer  nogle  af  beboerne  ﬁnt,  at  
der  ikke  er  mere  socialt,  mens  andre  beboere  efterspørger  mere  fællesskab  og  mere  fokus  på  det  sociale.  	
	
Beboermøder	
En  af  beboerne  fortæller,  at  der  er  beboermøder  en  gang  imellem,  og  at  han  deltager  i  dem.  Han  fortæller,  at  
de  på  møderne  blandt  andet  snakker  om  brugen  af  fælleshuset.  Han  fortæller  også,  at  det  tit  er  korte  møder.  
De  to  andre  interviewede  deltager  ikke  i  beboermøderne.	
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Mål og ønsker
” Pædagogerne, de er sgu meget søde” ” - Beboer
	
Handleplaner  &  personlige  mål	
Der  er  ikke  nogen  af  de  interviewede,  der  giver  udtryk  for,  at  de  har  mål,  delmål  eller  handleplaner,  og  det  er  
ikke  noget  der  fylder  meget,  eller  er  synligt  i  deres  hverdag.  Beboerne  får  hovedsageligt  støNe  til  praktiske  
gøremål,  og  problemer,  der  opstår  løbende  i  deres  dagligdag,  for  eksempel  betaling  af  regninger  osv.  Denne  
støNe  er  betydningsfuld  for  beboerne,  og  ﬂere  giver  udtryk  for,  at  det  er  deres  fremtidsønske  at  få  lov  til  at  blive  
boende  på  Thorsholm.  	
	
Udvikling  og  behov	
Der  er  en  gennemgående  fortælling  om,  at  det  i  høj  grad  er  beboerne,  der  inddrager  personalet  i  deres  
udviklingsbehov.  Det  er  positivt  for  ﬂere  af  beboerne,  og  bidrager  til  den  overordnede  følelse  af  selvbestemmelse  
og  privatliv.  Der  er  dog  et  par  beboere,  der  efterspørger  et  mere  opsøgende  og  synligt  personale,  som  har  øje  for  
mere  følelsesmæssige  behov  og  problemer  hos  beboerne.	
	
Sundhed	
Alle    de  interviewede  beboere  har  ønsker  i  forhold  til  en  mere  sund  livsstil  i  bred  forstand.  To  af  beboerne  ønsker  
at  komme  hash-‐‑  eller  alkoholmisbrug  til  livs,  men  synes  det  er  svært  at  overkomme.  De  efterspørger  en  højere  
grad  af  støNe  til  for  eksempel  at  få  kontakt  med  en  misbrugskonsulent  eller  Blå  Kors.  En  af  beboerne  efterspørger  
mere  fokus  på  sundhed  i  dagligdagen,  i  forhold  til  et  ønske  om  at  spise  sundere,  eller  en  form  for  faste  
motionstilbud.	
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Hovedpointer
” Jeg kan lukke dem ind jeg vil, og det er fint nok, jeg hygger mig og har mit fjernsyn og min telefon” - Beboer
	
Thorsholms  rammer,  placering,  og  det  at  hver  beboer  har  sit  eget  selvstændige  hus  med  have  og  ’egne  vægge’,  
synes  at  give  beboeren  en  stor  følelse  af  privatliv,  der  bliver  fremhævet  som  meget  positivt  hos  alle  interviewede.	
	
At  bo  på  Thorsholm,  synes  at  give  beboerne  en  overordnet  følelse  af  tryghed,  fordi  de  er  bevidste  om,  at  der  er  
hjælp  tæt  på  -‐‑  både  til  hverdagens  praktiske  gøremål,  til  en  snak  og  til  at  løse  de  udfordringer,  der  løbende  opstår.  
Flere  giver  dog  udtryk  for  at  de  mangler,  at  der  er  personale  til  stede  i  weekenderne.	
	
Beboerne  beskriver,  at  personalet  er  gode  at  tale  med,  og  at  de  kan  henvende  sig  til  dem  i  fælleshuset  –  hvilket  
bidrager  til  en  oplevelse  af  en  støNet  hverdag  med  en  høj  grad  af  selvbestemmelse.  Den  store  grad  af  
selvbestemmelse  betyder  omvendt  også,  at  beboerne  selv  skal  være  opsøgende  over  for  personalet,  hvilket  synes  
svært  for  enkelte  af  beboerne.    	
	
Der  er  ikke  et  stort  fællesskab,  eller  internt  socialt  liv  på  Thorsholm.  Det  er  en  blandet  beboergruppe,  og  rammerne  
synes  generelt  ikke  at  fordre  et  fællesskab,  hvor  beboerne  kan  deltage  på  forskellige  præmisser,  ligesom  der  ikke  er  
faciliteter  til  forskelligartede  aktiviteter.  	
	
Samlet  set  rummer  beboernes  fortællinger  ﬁre  gennemgående  temaer.  Det  er  ﬁre  temaer,  som  på  mange  måder  
opsummerer  ovenstående  og  samtidig  kan  siges  at  karakterisere  Thorsholm  (se  ﬁgur  på  s.  10).  	
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Fire gennemgående temaer
Figuren  er  en  visualisering  af,  hvad  vi  synes  at  kunne  sige  karakteriserer  Thorsholm  ud  fra  de  tre  beboerfortællinger,  
vi  har  fået.  De  tre  temaer:  Privatliv,  Hjælp  tæt  på  og  Selvbestemmelse  fører  til  det  vi  her  har  valgt  at  betegne  som  
StøNet  håndtering  af  livet  i  egen  bolig.	
•Thorsholms fysiske rammer, samt
personalets tilstedeværelse, synes at give
beboerne en overordnet følelse af
tryghed, hvilket er en vigtig faktor for at
beboerne kan overkomme hverdagen i
egen bolig.

•Den høje grad af privatliv, som beboerne
fortæller, at de har på Thorsholm, betragtes
som meget positiv. Følelsen af ikke at ’dele
vægge’ med nogen synes at fordre ro og
afslapning for beboerne.

Privatliv

Selvbestemmelse

•Beboerne fortæller om et hverdagsliv med
en høj grad af selvbestemmelse. Det er
betydningsfuldt for beboerne og bidrager til
at de føler sig tilpas og hjemme på
Thorsholm.

Hjælp tæt på

Støttet håndtering
af livet i egen
bolig

•Samlet set fortæller beboerne, at
Thorsholms støttende rammer, med
selvbestemmelse og privatliv, samt
hjælp lige ved hånden gør, at
beboerne kan håndtere livet i egen
bolig og overkomme hverdagen på
bedst mulig vis, i deres nuværende
situation.
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Opmærksomhedspunkter
Privatliv

	
Den  høje  grad  af  privatliv,  som  beboerne  fortæller,  at  de  har  
på  Thorsholm,  er  positiv.  Flere  giver  dog  udtryk  for,  at  de  
godt  kunne  tænke  sig  mere  fokus  på  det  sociale.  Et  
opmærksomhedspunkt  her  er,  at  overveje  om  der  er  et  
potentiale  i  at  udvide  tilbuddet  om  fælles  aktiviteter.  På  
grund  af  de,  til  tider,  konﬂiktfyldte  relationer  beboerne  
imellem,  kunne  det  overvejes  at  have  ﬂere  faste  aktiviteter  
med  fokus  på  fællesskab.  Det  skulle  være  tilbud  ud  over  
fællesspisningen,  så  der  er  ﬂere  forskellige  aktiviteter  for  
beboerne  at  vælge  imellem  at  deltage  i.	
	
	
	
Selvbestemmelse
	
	
Den  høje  grad  af  selvbestemmelse,  som  kendetegner  
beboernes  hverdag  er  positiv,  og  værd  at  værne  om.  Flere  
beboere  savner  dog  ﬂere  aktiviteter  i  hverdagen,  og  med  
den  høje  grad  af  selvbestemmelse,  er  der  en  risiko  for  at  
nogen  beboere  ikke  formår  at  give  udtryk  for  deNe.  Et  
opmærksomhedspunkt  i  den  forbindelse  er,  om  personalet  i  
højere  grad  kan  igangsæNe  aktiviteter  –  både  ud  fra  
beboernes  ønsker,  men  også  på  baggrund  af  deres  
kendskab  til  beboeren  og  deres  interesser.	
	
	

Hjælp tæt på

	
Det  er  positivt  at  beboerne  oplever  tryghed  i  at  vide,  at  
hjælpen  er  lige  ved  hånden,  når  behovet  opstår.  Det  synes  
hovedsageligt  at  være  i  forhold  til  hjælp  til  problemer,  der  
opstår  løbende  i  hverdagen,  at  beboerne  er  opsøgende  
overfor  personalet.  Et  opmærksomhedspunkt  i  den  
forbindelse  kunne  være  i  forhold  til  udviklingspunkter  hos  
beboerne,  som  de  ikke  selv  henvender  sig  til  personalet  
med.  Personalet  kunne  her  overveje  relevansen  af  et  mere  
synligt  målarbejde.  	
	

Støttet håndtering af livet i egen bolig

	
Beboerne  giver  udtryk  for,  at  Thorsholm  generelt  giver  dem  
en  støNede  ramme,  der  gør  det  muligt  for  dem  at  
overkomme  et  selvstændigt  liv  i  egen  bolig  –  og  alle  de  
ting,  der  følger  med.  Det  er  meget  positivt,  især  for  
beboerne  på  Thorsholm,  hvor  alle  har  været  hjemløse  eller  
hjemløse-‐‑truet.  Et  opmærksomhedspunkt  i  den  forbindelse  
er,  at  overveje  hvad  tilbuddet  bredt  set  skal  indeholde,  og  
om  der  udover  den  praktiske  støNe  eksempelvis  i  højere  
grad  skal  være  et  fokus  på  det  sociale  og/eller  på  beboernes  
relationer  som  naboer.	
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Udviklingspotentialer
På  baggrund  af  den  samlede  analyse  og  særligt  de  førnævnte  opmærksomhedspunkter  er  her  beskrevet  tre  
overordnede  udviklingspotentialer,  samt  konkrete  anbefalinger  til  implementering.	

Tilbud  om  fritidsaktiviteter  	
	
Overvej  om  det  vil  være  relevant  at  lave  aktiviteter  sammen  med  og  målreNet  enkelte  af  beboerne,  
	
hvor  der  er  interessefællesskab.  	
	
Tilbyd  ﬂere  forskellige  aktiviteter,  så  alle  beboerne  føler,  de  kan  være  med.  Indholdet  kan  både  være  
	
baseret  på  idéer  fra  beboerne  og  fra  personalet,  hvormed  de  også  kan  fungere  som  inspiration  til  
	
andre/nye  aktiviteter.  	
	
	
Tænk  sundhed,  i  bred  forstand,  ind  i  nye  aktivitetstilbud.	
Tilbud  om  målarbejde	
	
Snak  med  beboerne  om  mål  og  ønsker,  både  for  hverdagen  og  fremtiden.  Visualisér  målarbejdet,  for  
	
eksempel  ved  hjælp  af  dialogredskaber  som  ”trappen  mod  mine  mål”.	
	
Hav  øget  fokus  på  hvad  beboerne  selv  beskriver  som  deres  aktuelle  udviklingspunkter.  	
Fokus  på  fællesskabet	
	
Brug  et  beboermøde  til  målreNet  at  snakke  om  beboernes  ønsker  for  fælleshuset  -‐‑  med  blik  for,  
	
hvordan  det  kan  lægge  op  til  mere  fællesskab.  Evt.  også  med  fokus  på  udearealerne.	
	
Overvej  om  der  kan  være  bemanding  i  weekenderne,  eller  om  personalet  kan  tilkaldes  hvis  der  sker  
	
noget,  for  at  undgå  de  værste  konﬂikter  beboerne  imellem.	
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