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Høringssvar vedr. udvikling af Københavns Kommunes 
aktivitets- og samværstilbud for borgere med sindslidelser 

Amager Øst Lokaludvalg vurderer, at de foreslåede ændringer af 
aktivitets- og samværstilbuddene har potentiale til en forbedret indsats 
for mennesker med psykiske lidelser. Der har været en grundig proces 
med bred inddragelse forud for udarbejdelse af forslagene til en ny 
organisering, og i det store og hele kan lokaludvalget støtte forslagene.  
 
Ændringen betyder en sammenhængende flade af tilbud på tværs af 
bydelene og en bedre koordinering på tværs af forvaltninger og 
sektorer. Vi vil understrege betydningen af, at der fortsat arbejdes med 
individuelle målsætninger og findes individuelle løsninger på 
brugernes problemer og inklusion i samfundet.  
 
Skal helhedstænkningen, som ændringerne lægger op til, have effekt 
er det nødvendigt at en del af kompetencerne er lagt ude i tilbuddene 
som fremskudt sagsbehandling tæt på borgerne, da det er brugerne, 
der skal mærke samarbejdet og sammenhængen i indsatsen. Ligeledes 
opfordrer vi forvaltningerne til at øve sig på et tværgående 
samarbejde, som kan fornemmes ude på tilbuddene.  
 
Vi vurderer at centerstrukturen kan betyde en mere professionel 
indsats og faglig udvikling og vidensdeling, ikke kun horisontalt men 
også vertikalt. Vi vil påpege betydningen af fra begyndelsen at 
inddrage distriktspsykiatrien og hospitalspsykiatrien i samarbejdet og 
koordinere især udskrivningen af patienterne og udvide samarbejdet 
om patienterne. Især udskrivning op til en weekend er vanskelig at 
håndtere for psykisk sårbare. En del af problemerne i lokalpsykiatrien 
hænger sammen med at hver sektor handler ud fra egne behov.  
Det er ligeledes af væsentlig betydning at inddrage bruger- og 
pårørende grupper i samarbejdet, da de besidder en særlig ekspertise. 
 
Ændringen er drevet af recovery-tankegangen. Recovery er yderst 
brugbar i indsatsen over for mennesker med psykiske lidelser, men vi 
advarer mod at lade uddannelse og beskæftigelse være det eneste 
saliggørende for gruppen. Recovery er udtryk for en individuel proces, 
ofte defineret af recovery-teoretikere som at skabe og opretholde håb, 
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genskabe en positiv identitet, skabe et meningsfuldt liv, samt at man 
tager ansvaret for sig selv og ikke føler, at sygdommen dominerer ens 
liv.  
 
For brugerne skal aktivitets- og samværstilbuddene lokalt have brede, 
åbne døre og en lav tærskel og et tilbud til dækning af umiddelbare 
behov. Vi opfordrer forvaltningen til at være opmærksom på at 
strukturerede, visiterede forløb ikke virker ekskluderende. 
Brugergruppens mobilitet generelt er begrænset, hvorfor vi opfordrer 
til at finde gode transportsystemer til og fra aktiviteterne i andre 
bydele.  
 
Angående etablering af aktivitetstilbuddene opfordrer vi til at benytte 
medarbejdernes kompetencer og erfaringer og den ekspertise, der 
findes, senest en rapport fra Videncenter for Folkeoplysning om 
undervisning af psykisk sårbare, som vi opfordrer forvaltningen at 
konsultere. Se 
http://www.vifo.dk/vidensbank/downloads/aftenskolerne-og-psykisk-
saarbare-/dd12df89-7cab-43cd-9867-a59a00fb43a9 
 
Den nye struktur kan medføre en indskrænkning i den hidtidige 
mangfoldighed i tilbuddene. Vi opfordrer forvaltningen til hele tiden 
at lytte til medarbejdernes og brugernes erfaringer og ikke 
udelukkende lade sig styre af strukturelle overvejelser. Ligeledes 
opfordrer vi til at investere flere penge i kvalitetsudvikling, f.eks. de 
brugerdrevne aktiviteter og faglige udviklingsspor.  
Vi opfordrer forvaltningen til at overveje en udvidet åbningstid i 
aftener og weekender og i forbindelse med højtider, evt. at der på 
mindst et af tilbuddene i kommunen er en telefonvagt 24 timer.  
 
Om Amager ønsker vi at bemærke at vi kan støtte intentionerne med 
Nabocenter og Kompasset. Vi synes ligeledes at det er en god ide med 
en mobil satellitfunktion. Satellitfunktionen bør imidlertid ikke 
udelukkende tilknyttes boligforeninger. Vi foreslår at satellitten bl.a. 
samarbejder med socialforvaltningen, som modtager 
bekymringsopkald fra borgerne og bl.a. indrette sin søgen efter disse 
opkald, især hvis der er et geografisk mønster i opkaldene. Det kan 
f.eks. være fra haveforeninger.  
 
Amager har længe været markant underforsynet med væresteder og 
økonomi. Ændringen retter i nogen grad op på dette, men slet ikke 
fuldt ud. Efter objektive kriterier er Amager berettiget til et betydeligt 
større beløb end de foreslåede 8,6 mio. kr., som udgør 15 pct. af 
udgifterne til aktivitets- og samværstilbuddene.  Der bor 120.000 
borgere i Amager Øst og Amager Vest, svarende til 20 pct. af 
kommunens indbyggere. Det ventes at vokse til 147.000 i 2025 og vil 
da udgøre 22 pct. af det samlede indbyggertal. Vi anmoder 
forvaltningen om at have dette in mente ved den endelige fordeling af 
ressourcerne.  
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