
 

Deltagere: 

Fra socialudvalget deltog:
Malene Ringberg (socdem), Lars Lavridsen (soc.dem), Mira Bloch (alternativet), Frank 
Damgaard (soc.dem), 

Direktør Lone Rasmussen

Fra socialpsykiatrien: 
9 brugere, 

Svend Olesen (kontraktholder), Niki og Lars (medarbejdere)

Dagsorden (blev besluttet på brugermøde d. 7/9):
Dialog med socialudvalget om fremtidens socialpsykiatri. 
Socialpsykiatrien skal have nye lokaler. Hvor skal vi flytte hen? 
Hvornår har vi en dato for hvornår flytningen skal være?

Der er mange ønsker og tanker om nye lokaler. De skal være rummelige 
og fleksible nok til at kunne imødekomme mange forskellige ønsker og 
anvendelsesformål. Der har været politiske drøftelser om nye lokaler til 
socialpsykiatrien i mange år, i hvert fald siden 2014. Ellemosen blev tildelt 
som midlertidige lokaler i 2010. Der er dage, hvor der er så mange 
brugere i Væksthuset, at nogle af brugerne føler sig nødt til at gå igen.

Hvad har socialudvalget planlagt at nye lokaler skal indeholde for at give rammer for 
et godt tilbud? Værksteder, køkken, udgang til udendørsarealer, aktivitets- og 
opholdsrum, kontorer, samtalerum. 

Hvad har socialudvalget planlagt ift. brugerinddragelse: den kan handle om indretning 
af lokaler og variation af tilbud. 

Vil brugere af socialpsykiatrien blivende løbende orienterede og løbende inviteret i 
løbet af processen? 

Hvis det viser sig, at der er problemer i at tilbuddet er blevet uvisiteret, hvornår bliver 
det så evalueret? 

Er der planer for den kollektive trafik, som vil imødegå nuværende og fremtidige 
udfordringer? 



Referat:

Hvor skal Socialpsykiatrien flytte hen?

Det er sikkert, at Socialpsykiatrien skal flytte til Sølund. Der er fortsat nogle politiske 
godkendelser der mangler, men de kommer, så vi kan regne med det.

Der uddeles luftfoto af Sølund, så det er tydeligt hvilke bygninger der tales om.

Socialpsykiatrien skal være i P2. P2 kommer også til at rumme et center for frivilligt 
arbejde og der kommer en cafe, som kan bruges af alle i huset.

Hvornår har vi en dato for hvornår flytningen skal være?

Vi kan ikke endnu få svar på, hvornår vi skal flytte. Der er en del istandsætning og 
ombygning der skal gennemføres først.

Hvad har socialudvalget planlagt at nye lokaler skal indeholde for at give 
rammer for et godt tilbud?

Socialpsykiatriens værksteder, aktivitetsrum og samværstilbud skal samles her. Der vil 
komme muligheder for at der lokalt vil være nogle samlingsmuligheder f. eks. i Ry. 
Atelieret vil kunne være i den høje kælder, der er i P2. Men den endelige 
lokalefordeling er ikke besluttet endnu. 

Det vil komme til at fungere således, at lokalerne skal kunne bruges af så mange som 
muligt, så der bliver nogle tidspunkter, hvor f. eks. værksteder, musikrum mv. vil være 
tilgængelige for flere forskellige brugergrupper.

Huset bliver indrettet så hver etage får hvert sit formål. Værksteder og cafe vil ligge i 
bunden, Socialpsykiatrien vil få lokaler højere i bygningen, så vi også har lokaler for os 
selv. Der vil muligvis blive kontorer til socialpsykiatrien i P3 også.

Der er bekymring hos nogle brugere for, at de nye lokaler bliver for små, fordi det kan 
medføre at nogle brugere vil gå fra fællestilbuddet, fordi de ikke kan være blandt 
mange. Der er bekymring for, om dette problem vil blive større efter at tilbuddet er 
blevet uvisiteret.

Hvad har socialudvalget planlagt ift. brugerinddragelse: den kan handle om 
indretning af lokaler og variation af tilbud. 

Der er mange hensyn der skal tilgodeses i sådan nogle bygninger. Derfor bliver der 
nogle arbejdsgrupper som skal arbejde med forslag til lokalefordeling, indretning og 
anvendelse.

Vil brugere af socialpsykiatrien blivende løbende orienterede og løbende 
inviteret i løbet af processen? 

Betydningen af lokalemæssig nærhed mellem brugere og medarbejdere pointeres af 
både medarbejdere og brugere. 



Derfor kan det være vigtigt, at vi ikke får kontorfaciliteter, som tvinger os på afstand 
af hinanden.

Brugerinddragelse ift. lokaleindretning vil blive sat i gang, når det er besluttet, hvem 
der skal benytte de forskellige lokaler.

Processen vil altså blive sat i gang, når den politiske beslutning har sat rammerne. 

Er der planer for den kollektive trafik, som vil imødegå nuværende og 
fremtidige udfordringer? 

De deltagende brugere gør det meget tydeligt for politikerne, at de ser et stort behov 
for god kollektiv trafik, så de nye tilbud bliver tilgængelige også for borgere som er 
dårligt gående eller er afhængige af bustransport.

Det foreslås, at vi fremadrettet gør politikerne opmærksomme på behovet for at 
omlægge en af de eksisterende busruter, så det bliver muligt at komme til 
Sølundområdet med bus. 

Politikerne er lydhøre overfor behovet for forbedret kollektiv trafik til Sølund. 

Lone Rasmussen fortæller, at der også er planlagt yderligere parkering, så ikke alle 
gårdmiljøer bliver brugt til parkering. 

Hvis det viser sig, at der er problemer i at tilbuddet er blevet uvisiteret, 
hvornår bliver det så evalueret? 

Hvornår og hvordan evalueres der på, om det er en god måde at drive tilbuddet på, at 
det er uvisiteret.

Svaret er, at der er ikke en fast beslutning om, at der skal evalueres på et bestemt 
tidspunkt. Politikerne vil gerne høre, om det fungerer. Ellers er de i sidste ende klar til 
at genoverveje beslutningen på et senere tidspunkt.

Der er ikke deltagere på mødet, som har noget imod at der er et uvisiteret tilbud, men 
det efterspørges, om der skal være både et visiteret og et uvisiteret. 
Det skyldes, fortæller nogle af brugerne på mødet, at de har meget vanskeligt ved at 
komme når der risikerer at være mennesker til stede, som de ikke kender.

Det nuværende tilbud rummer både det brede uvisiterede, aktiviteter, som man selv 
melder sig til, og gruppetilbud, som man kan komme til på basis af visitation. Det er 
altså ikke et spørgsmål om enten eller, men et spørgsmål om både og.

Der er kommet ca. 20 nye brugere i huset siden det blev uvisiteret. Det betyder ikke 
at de ikke ville være kommet hvis de skulle visiteres først. Det kan sagtens betyde, at 
det bare er blevet lettere for dem at komme til et relevant tilbud.

Der vil altså også i et visiteret tilbud være mulighed for at der er nye mennesker til 
stede når man kommer.

Lone Rasmussen:



”Vær opmærksom på, om vi putter hinanden i kasser, når vi snakker om visitaiton 
eller ej. Vi er alle mennesker med forskellige ønsker og behov. ”

Vi opfordres til at løse så mange problemer som muligt i dialog mellem brugere og 
personale. 
Politikerne vil gerne hjælpe hvis, og kun hvis, vi ikke selv finder løsninger. 

Konklusioner på mødet:

Vi skal flytte

Der bliver brugerinddragelse ift indretning og lokaleanvendelse

Politikerne vil være villige til at overveje ændringer af buslinjer
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