§ 85 medarbejdernes beskrivelse af
bruger- pårørendesamarbejdet
Samarbejde generelt:

Vi mener som udgangs punkt at pårørende og netværk udgør en vigtig ressource i borgerens liv. Det er dog
altid borgerens egen vurdering hvorvidt og hvem der i netværket ønskes inddraget. Borgerens ønsker kan
ændre sig over tid, og derfor drøfter vi løbende emnet i vores samarbejde. Der følges desuden systematisk
op i forbindelse med udfyldelse og opfølgning af forandringskompasset.

Inddragelse af netværk/pårørende og tavshedspligt
Medarbejderne i socialforvaltningen og dermed også § 85 medarbejderne har tavshedspligt. Det betyder,
at oplysninger om borgerens private forhold kun videregives til pårørende efter informeret samtykke.

Oplysninger af generel karakter:
Pårørende og netværk kan få svar på spørgsmål af generel karakter hos både medarbejderne og ledelsen af
§ 85 medarbejderne. Vi anbefaler også brug af diverse relevante foreninger hvor pårørende kan få viden og
sparring.

Indflydelse
Borgerne har den direkte indflydelse på hverdagen, også i SEL§107 bofællesskaberne. Medarbejderne har
således ingen bestemmelsesret i hverken borgerens eget hjem eller i de kollektive bofællesskaber.
Medarbejderne kan råde og vejlede om alle forhold der vedrører fællesskabet, men ikke være
bestemmende.

Husmøder/demokrati i bofællesskaberne
Der ydes støtte til at afholde husmøder, såfremt beboerne ønsker det. De enkelte beboere bestemmer selv
dagsorden. I de fleste bofællesskaber skrives referat. Er der borgere der ønsker husmøder og andre der ikke
ønsker det, vil medarbejderne yde støtte til at gennemføre en demokratisk proces.

Pårørende arrangementer
Idet, der i de kollektive bofællesskaber ikke er eksterne lokaler/servicearealer til rådighed afholdes ikke
pårørendearrangementer. Det er ikke muligt at sikre privatlivets fred, under sådanne arrangementer i et
kollektivt bofællesskab.

Bruger- og interesseorganisationer
Her finder du en liste over de forskellige bruger- og interesseorganisationer, der beskæftiger sig med
psykiatrien. På deres hjemmesider kan du finde kontaktinformationer - herunder information om
eventuelle lokalgrupper i København.
Organisationer

Angstforeningen - www.angstforeningen.dk
ADHD foreningen – www.adhd.dk
Borderlineforeningen - www.borderlineforeningen.dk
Depressionsforeningen - www.depressionsforeningen.dk
Idræt for sindslidende (dai) - www.dai-sport.dk
Galebevægelsen - www.galebevaegelsen.dk
Landsforeningen bedre psykiatri (for pårørende til sindslidende) - www.bedrepsykiatri.dk
Landsforeningen Sind - www.sind.dk
OCD-foreningen - www.ocd-foreningen.dk
Landsforeningen af Psykiatribrugere (LAP) - www.lap.dk
Støtteforeningen til pårørende til spiseforstyrrede - www.pslandsforening.dk
Endeligt kan du som bruger og pårørende se mere om tilbuddene under Center City på –
www.centercity.dk

