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Forløbet – beboerfortællinger
FORLØB

BAGGRUND

MØDET MED BEBOERNE

Socialpsykiatrien  Høje-‐‑Taastrup  kommune  ønsker  et  systematisk  
fokus  på  beboernes  oplevelser  af  at  bo  i  de  enkelte  bomiljøer.  DeDe  
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.	
I  Porsehaven  har  vi  foretaget  interview  med  fem  beboere  ud  af  11,  
samt  med  stedets  leder.  Forud  for  interviewene  har  vi  besøgt  
bomiljøet,  og  deltaget  i  et  formøde  for  at  møde  beboerne  og  dermed  
skabe  bedst  muligt  udgangspunkt  for  de  efterfølgende  interview.  	
	
Interviewene  er  foretaget  der,  hvor  beboerne  selv  ønskede  det  –  
enten  i  eget  hjem  eller  i  fælleslokalerne  og  har  varieret  i  tid  fra  ca.  20  
minuDer  til  en  lille  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  lederen  
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
Denne  rapport  forholder  sig  til  fem  beboeres  fortællinger  om  at  bo  i  Porsehaven  –  et  bomiljø  under  
Socialpsykiatrien  i  Høje-‐‑Taastrup  kommune.  Porsehaven  har  11  beboere  fordelt  i  to  forskellige  huse  (Nr.  11  og  
33),  og  deres  målgruppe  er  psykisk  sårbare  unge.  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,  at  de  oplever  at  få  støDe  til  de  praktiske  udfordringer,  
der  kan  være  i  selvstændigt  at  håndtere  hverdagen.  Beboerne  giver  udtryk  for,  at  personalet  er  gode  at  snakke  
med,  men  at  de  selv  skal  være  opsøgende  i  forhold  til  støDe  og  udvikling  på  andre  områder  end  til  det  
praktiske  i  hjemmet.  	
	
Samlet  set  beskriver  beboerne  Porsehaven  som  et  bomiljø,  der  minder  om  et  kollegie  med  udmærkede  fysiske  
rammer  og  en  rolig  stemning,  der  generelt  giver  beboerne  en  følelse  af  tryghed.  	
	
I  anden  og  afsluDende  del  af  rapporten  præsenteres  en  kort  analyse  af  de  tværgående  temaer,  der  synes  at  
karakterisere  Porsehavens  tilgang,  et  oprids  af  opmærksomhedspunkter  til  disse,  samt  udviklingspotentialer  
med  hertil  hørende  konkrete  anbefalinger.  	
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De fysiske rammer
”Det er meget småt, men det er måske klart nok, når man bor sådan et sted her” – Beboer
Boligen  –  kollegieværelser	
Beboerne  beskriver  deres  værelser  i  Porsehaven  som  ﬁne,  men  ﬂere  af  beboerne  synes  dog,  de  er  lidt  små  og  
uden  mulighed  for  at  indreDe  sig  helt,  som  de  har  lyst.  De  synes  alle,  at  deres  værelse  fungerer  ﬁnt  i  
hverdagen  og  er  nemt  at  holde.  Det  bliver  fremhævet  som  positivt,  at  beboerne  selv  bestemmer  over  deres  
værelse,  samtidig  med  at  det  giver  en  følelse  af  tryghed  at  vide,  at  der  altid  er  nogen  man  kan  henvende  sig  
til.  Værelserne  størrelse  og  tæDe  beliggenhed  betyder,  at  nogen  af  beboerne  ikke  helt  kan  have  det  privatliv,  de  
ønsker  sig.  Blandt  andet  har  de  kun  i  begrænset  omfang  mulighed  for  at  invitere  gæster.  	
	
Fællesarealer  –  manglende  rammer  og  faciliteter	
Beboerne  har  delte  meninger  om  fællesarealerne.  Et  par  stykker  synes,  de  er  ﬁne,  mens  andre  beskriver  dem  
som  rodet  og  beskidte.  Flere  af  beboerne  savner  ﬂere  fælles  faciliteter  –  fællesarealerne  er  dog  begrænset  af  
kun  at  være  et  mindre  køkkenalrum  uden  for  eksempel  plads  til  et  sofahjørne.  Et  par  af  beboerne  mener,  at  
personalet  burde  tage  mere  styring  i  forhold  til  fællesarealerne.  De  efterspørger  ﬂere  regler  for  lokalerne,  samt    
mere  støDe  til  dem,  der  har  svært  ved  at  navigere  rundt  i  rammerne  for  brugen  af  lokalerne.	
	
Trygt  område    	
Beboerne  er  tilfredse  med  det  område,  Porsehaven  ligger  i.  De  beskriver  det  som  trygt  og  roligt  og  i  cykel-‐‑  
eller  gåafstand  til  station  og  butikker.  Det  synes  derfor  overskueligt  for  beboerne,  så  selvstændigt  som  muligt,  
at  klare  indkøb  og  transport.  Der  er  ingen  beboere,  der  har  noget  med  naboerne  eller  det  umiddelbare  
nærområde  at  gøre.	
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Hverdagslivet - aktiviteter
”Hvis man kunne gøre dagen12 timer kortere, ville det være dejligt, dagen er alt for lang… Jeg har for lidt at foretage mig”
- Beboer	
Stø<e  til  praktiske  gøremål  i  hverdagen	
Alle  beboerne  oplever,  at  de  i  Porsehaven  kan  få  hjælp  og  støDe  til  de  praktiske  gøremål  i  hverdagen  –  som  
rengøring,  tøjvask  og  indkøb.  Flere  af  beboerne  fremhæver,  at  de  er  blevet  bedre  til  selvstændigt  at  klare  
hverdagen,  og  at  de  nu  kan  overkomme  ting  som  indkøb  og  madlavning,  på  grund  af  personalets  støDe  og  hjælp.  	
	
Meningsfuld  dagsbeskæftigelse  –  manglende  fritidsaktiviteter	
Stort  set  alle  de  interviewede  beboere  har  noget  fast,  de  skal  passe  i  deres  hverdag  –  nogen  i  form  af  uddannelse  
eller  praktik  andre  i  form  af  a\laringsforløb.  De  er  alle  tilfredse  med  det,  de  er  i  gang  med.  Disse  dagsaktiviteter  
er  rigeligt  for  nogen  af  beboerne,  mens  andre  efterspørger  ﬂere  aktiviteter,  der  kan  udfylde  deres  hverdag.  Flere  
af  beboerne  giver  udtryk  for,  at  det  er  deres  sagsbehandler  og  jobcenteret,  der  har  hjulpet  dem  i  gang,  og  at  det  er  
dem,  de  hovedsageligt  snakker  med  om  dagsbeskæftigelse.  De  oplever  dog  samtidig,  at  de  kan  bede  personalet  
om,  for  eksempel,  at  tage  med  til  møder,  eller  hjælp  til  at  komme  op  og  af  sted  om  morgenen.  	
	
Traditioner  	
I  Porsehaven  er  der  ikke  som  sådan  faste  traditioner,  beboerne  fortæller,  at  de  sidste  år  havde  Mortensaften,  og  at  
de  engang  imellem  griller  om  sommeren.  Flere  af  beboerne  forklarer,  at  der  er  nogle  traditioner,  som  sommerfest  
og  fødselsdagsfejring  for  hele  socialpsykiatrien  i  Høje-‐‑Taastrup  kommune,  og  at  det  kan  være  hyggeligt  nok  at  
deltage  i,  men  at  de  ikke  føler,  de  helt  er  målgruppen  for  arrangementerne.  	
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Hverdagslivet - socialt liv
”Det kunne være fedt, hvis stedet arrangerede nogle ture, for at gøre lidt mere for fællesskabet – for eksempel tage ud at
fiske, eller gå en tur ved stranden eller et eller andet” - Beboer
Kollegie-‐‑stemning  	
Det  sociale  liv  i  Porsehaven  synes  overordnet  at  minde  om  et  kollegie  med  en  ﬁn  stemning.  Beboerne  
beskriver,  at  de  hilser  på  hinanden,  snakker  lidt  og  enkelte  besøger  også  hinanden  på  værelserne.  Ellers  
fortæller  beboerne,  at  man  mest  holder  sig  for  sig  selv.  Der  er  en  madklub  i  Porsehaven  33.  Madklubben  i  
Porsehaven  11  er  for  nyligt  blevet  droppet,  på  beboernes  eget  initiativ.  Beboerne  synes  dog  åbne  overfor  nye  
tiltag.  Beboerne  i  nr.  11  og  33  har  ikke  særlig  meget  med  hinanden  at  gøre,  ud  over  føromtalte  grillaftener  om  
sommeren.	
	
Ønske  om  stø<e  til  det  sociale  liv	
Det  passer  nogle  af  beboerne  ﬁnt,  at  der  ikke  er  mere  socialt,  mens  andre  beboere  efterspørger  mere  
fællesskab  og  mere  fokus  på  det  sociale  generelt.  Flere  af  beboerne  er  udfordret  på  det  sociale,  og  synes  det  
er  svært  selv  at  tage  initiativ  til  at  sæDe  noget  i  gang.  	
	
Beboerne  oplever,  at  det  mest  er  de  praktiske  gøremål,  som  personalet  støDer  dem  i.  Det  er  betydningsfuldt  
for  ﬂere  af  dem,  men  der  er  også  et  par  stykker,  der  efterspørger  mere.  Det  gælder  støDe  og  inspiration  i  
forhold  til  det  interne  sociale  liv,  for  eksempel  at  personalet  er  mere  synlige  i  fællesarealerne,  og  at  der  en  
gang  imellem  arrangeres  fællesture  eller  andre  fælles  aktiviteter.  Men  det  gælder  også  støDe  i  den  sociale  
kontakt  med  omverdenen.  To  beboere  oplever,  at  de  har  brug  for  meget  mere  støDe  i  forhold  til  det  sociale,  
end  hvad  de  kan  få  i  Porsehaven.  	
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Mål og ønsker
”De giver en hjælpende hånd hvis man spørger, og hvis man har brug for en at snakke med, er de der også” - Beboer
Struktur	
Beboerne  fortæller  om  en  hverdag  med  høj  grad  af  selvbestemmelse.  De  bestemmer  selv,  hvad  de  vil  lave  i  løbet  
af  en  dag.  Alle  beboerne  er  glade  for  personalet  i  Porsehaven,  og  det  bliver  enstemmigt  fremhævet,  at  de  er  gode  
at  snakke  med,  og  at  man  altid  kan  komme  til  dem.  Flere  af  beboerne  fortæller,  at  de  ikke  har  en  fast  
kontaktperson,  og  at  det  kan  være  forvirrende  for  dem,  at  der  er  mange  forskellige  mennesker  inde  over.  Kun  
nogen  af  beboerne  oplever,  at  der  er  faste  aftaler  mellem  dem  og  personalet,  for  eksempel  i  form  af  en  fast  vaske-‐‑  
eller  rengøringsdag.  Generelt  fortæller  beboerne,  at  de  kan  bede  om  støDe,  hvis  de  har  brug  for  det.  	
	
Handleplaner  &  personlige  mål	
Alle  beboere  ved,  at  de  har  en  handleplan  med  personlige  mål,  men  for  størstedelen  er  arbejdet  med  mål  ikke  
noget,  der  er  synligt  i  deres  hverdag.  Flere  af  beboerne  er  ikke  klar  over  hvilke  mål,  der  står  i  handleplanen,  og  et  
par  stykker  efterlyser  mere  støDe  til  at  udvikle  sig  på  de  punkter,  der  betyder  mest  for  dem.  	
  	
Beboermøder	
Beboerne  fortæller,  at  der  a_oldes  beboermøder,  hvor  blandt  andet  huslige  ting  som  oprydning  i  køkkenet  mm.  
diskuteres.  Tidligere  har  ﬂere  af  beboerne  ikke  haft  så  meget  lyst  til  at  deltage  i  beboermøderne,  men  ﬂere  
fremhæver,  at  det  nyeste  møde  med  deres  nye  leder  var  rigtig  godt,  og  de  er  meget  positivt  stemte  overfor  de  
kommende  beboermøder.	
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Hovedpointer
”Jeg kan godt lide, at der er liv i huset, at jeg ikke er alene. Der er nogen hvis jeg er ved at dejse om” - Beboer
	
Beboernes  fortæller  at  livet  og  hverdagen  i  Porsehaven,  er  præget  af  en  kollegiestemning,  hvor  de  synes  at  komme  
ﬁnt  ud  af  det  med  hinanden.  Beboerne  er  generelt  tilfredse  med  deres  værelser.  Flere  fortæller  dog,  at  den  lidt  
trange  plads  både  sæDer  en  begrænsning  i  forhold  til  indretning,  men  også  i  forhold  til  at  have  et  privatliv  med  
eksempelvis  ﬂere  gæster  udefra.  Fællesarealerne  i  de  to  huse  bliver  brugt  –  men  kun  i  det  små,  da  den  begrænsede  
plads  ikke  giver  mulighed  for  mange  aktiviteter.  	
	
Beboerne  fremhæver,  at  de  oplever  en  høj  grad  af  tryghed  ved  at  bo  i  Porsehaven.  De  beskriver  personalet  som  
gode  at  tale  med,  og  at  de  altid  kan  gå  til  dem,  hvis  de  har  behov  for  en  snak,  hjælp  eller  støDe.  De  oplever  generelt  
at  have  et  støDet  hverdagsliv,  hvor  de  samtidig  har  en  høj  grad  af  selvbestemmelse.  Den  store  grad  af  
selvbestemmelse  betyder  omvendt  også,  at  beboerne  skal  bede  om  hjælp  for  at  få  det,  og  det  kan  være  svært  for  
nogen  beboere.    	
	
Beboerne  giver  udtryk  for,  at  det  særligt  er  i  forhold  til  træning  af  de  praktiske  gøremål  i  hjemmet,  de  får  støDe.  Det  
er  betydningsfuldt  for  mange  af  beboerne,  der  også  fortæller,  at  de  har  rykket  sig  på  det  punkt.  Omvendt  er  det  
generelt  ikke  muligt  at  spore  et  tydeligt  støDearbejde  i  forhold  til  udvikling  af  de  enkeltes  sociale  kompetencer,  og  
beboerne  synes  at  mangle,  at  personalet  kommer  mere  på  banen  i  forhold  til  at  inspirere  og  igangsæDe  aktiviteter,  
der  kan  styrke  deres  sociale    liv  –  både  internt  og  eksternt.  	
	
Arbejdet  med  beboernes  individuelle  mål  synes  ikke  så  synlige  i  deres  hverdag.  	
	
Samlet  set  rummer  beboernes  fortællinger  ﬁre  gennemgående  temaer.  Det  er  ﬁre  temaer,  som  på  mange  måder  
opsummerer  ovenstående  og  samtidig  kan  siges  at  karakterisere  Porsehaven  (se  ﬁgur  på  s.  10).  	
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Fire gennemgående temaer
Figuren  er  en  visualisering  af,  hvad  vi  synes  at  kunne  sige  karakteriserer  Porsehaven  ud  fra  de  fem  
beboerfortællinger,  vi  har  fået.  De  tre  temaer:  Tryghed,  Træning  af  almindelig  daglig  levevis  og  StøDede  
meningsfulde  hverdagsaktiviteter  fører  til  det  vi  her  har  valgt  at  betegne  som  StøDet  hverdagsliv.	
•Porsehavens fysiske rammer, samt
personalets tilstedeværelse, synes at give
beboerne en overordnet følelse af
tryghed.

•I Porsehaven er der fokus på at træne
beboerne i den almindelige daglige levevis.
•Flere af beboerne føler, de har rykket sig og
er blevet bedre til at klare de praktiske
hverdagsaktiviteter, på grund af støtten fra
personalet.

Træning af
alminelig daglig
levevis

Støttede
meningsfulde
hverdagsaktiviteter
•Stort set alle beboerne er pt. i gang med
hverdagsaktiviteter, de betragter som
meningsfulde. Beboerne fortæller, at de i
den forbindelse kan bede om støtte og
praktisk hjælp fra personalet, der gør, at de
kan passe de aktiviteter, de er i gang med.

•Det faktum at beboerne ved, der altid er
nogen, de kan henvende sig til, hvis der
er behov for det, danner en tryg ramme
om hverdagslivet.

Tryghed

Støttet hverdagsliv
•Samlet set fortæller beboerne, at
Porsehavens støttende rammer skaber
tryghed og ro, der gør, at de kan
overskue hverdagens praktiske
gøremål, samt passe forskellige
dagsaktiviteter. Rammerne gør, at
beboerne kan leve et støttet
hverdagsliv.
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Opmærksomhedspunkter
Træning i Almindelig daglig levevis

	
Det  er  positivt  for  ﬂere  af  beboerne,  at  blive  støDet  og  
trænet  i  den  almindelige  daglige  levevis.  Flere  af  beboerne  
efterlyser  dog  samtidig  mere  støDe  i  forhold  til  deres  sociale  
liv.  Et  opmærksomhedspunkt  i  den  forbindelse  kunne  være  
et  fast  og  tydeligt  målarbejde,  hvor  beboernes  mål  og  
delmål  bliver  mere  tydelig  i  deres  hverdag  og  samarbejde  
med  personalet.  Det  giver  samtidig  mulighed  for  et  øget  
fokus  på  de  udviklingspunkter,  som  beboerne  selv  
betragter  som  vigtige,  og  at  personalet  kan  være  mere  
opsøgende  omkring  disse.	
	
	
	
 Støttede meningsfulde hverdagsaktiviteter
	
	
Det  er  positivt,  at  stort  set  alle  beboerne  i  Porsehaven  er  i  
gang  med  meningsfulde  hverdagsaktiviteter.  Flere  savner  
dog  alligevel  aktiviteter  i  hverdagen.  Et  opmærksomheds-‐‑
punkt  her  kunne  være  mere  fokus  på  tilbud  om/støDe  til  
faste  fritidsaktiviteter.  Aktiviteter  som  både  kunne  styrke  
beboernes  fællesskab  internt,  men  også  deres  orientering  
udadtil.  

Tryghed

	
Beboernes  oplevelse  af  Porsehaven  som  en  tryg  ramme  for  
deres  liv  og  dagligdag  er  positiv.  Beboerne  giver  udtryk  for  
glæde  ved  personalet  –  men  deres  fortællinger  vidner  
samtidig  om,  at  der  måske  er  et  uudnyDet  potentiale  i  
samarbejdet.  Her  kunne  en  større  kontinuitet  i  
samarbejdsrelationerne  måske  bidrage  positiv.  For  
eksempel  ved  at  beboerne  får  tilknyDet  et  team  af  
kontaktpersoner,  som  de  har  en  mere  fast  tilknytning  til.  	
    	
	

Støttet hverdagsliv

	
Beboerne  oplever  Porsehaven  som  en  tryg  ramme  for  et  
støDet  hverdagsliv  med  mulighed  for  høj  grad  af  
selvbestemmelse.  Det  er  dog  samtidig  en  ramme  hvor  krav  
til  og  fokus  på  den  enkelte  beboers  mål  ikke  er  en  tydelig  
del  af  hverdagen.  Det  efterlade  en  risiko  for,  at  Porsehaven  
ikke  giver  den  optimale  støDe  i  forhold  til  at  sikre  
beboernes  udvikling  –  særligt  i  relation  til  udviklingen  af  
deres  sociale  liv.	
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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.	
Fokuseret  målarbejde	
	
Visualisér  målarbejdet  for  den  enkelte  beboer,  for  eksempel  ved  hjælp  af  dialogredskaber  som  ”trappen  
	
mod  	
mine  mål”.  	
	
Hav  øget  fokus  på  hvad  beboerne  selv  beskriver  som  deres  aktuelle  udviklingspunkter.  	
	
Overvej  en  mere  fast  struktur  i  forhold  til  kontaktpersoner,  for  eksempel  et  team  af
	
kontaktpersoner  til  de  enkelte  beboere.  Teamet  kunne  have  et  fast  månedligt  tilbud  til  beboerne  om  et  
	
fokuseret  arbejde  med  egne  mål.    	
Tilbud  om  fritidsaktiviteter	
	
Tilbyd  i  perioder  faste  ugentlige  aktiviteter  i  husene  og  hold  fast  i  aktiviteterne,  selvom  der  måske  ikke  
	
umiddelbart  eller  altid  er  opbakning.  Indholdet  kan  både  være  baseret  på  idéer  fra  beboerne  og  fra  
	
personalet,  hvormed  de  også  kan  fungere  som  inspiration  til  andre/nye  aktiviteter.    	
	
Overvej  om  i  et  par  gange  om  året  kan  have  faste  ture  ud  af  huset,  både  som  en  fællesskabsskabende  
	
ting,  og  en  aktivitet  beboerne  kan  glæde  sig  til.  	
Fokus  på  fællesskabet	
	
Brug  et  beboermøde  til  målreDet  snak  om  beboernes  ønsker  for  fælleslokalerne-‐‑  med  fokus  på  hvordan  
	
de  kan  lægge  op  til  mere  fællesskab  .  	
	
Diskuter  med  beboerne  hvilke  faste  traditioner,  der  kan  laves  i  Porsehaven,  som  kan  styrke  
	
fællesskabet,  og  herunder  også  sammenhængen  mellem  nr.  11  og  33	
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