Oversigt: Praktikstedet for SSA-elever i psykiatripraktik. Socialafdelingen Silkeborg Kommune.
Praktikstedsadresse
Bostøtte Team Øst
Amerikavej 49, 8883 Gjern
Team Birkeparken
Kejlstrupvej 32 A, 8600 Silkeborg

Fleksibel Bostøtte
Falkevej 5, 8600 Silkeborg

Team Langsø
Færgevej 1, 1., 8600 Silkeborg

Team Nord
Bakkevænget 22, 8620 Kjellerup

Bostedet Kjellerup
Vestergade 42 c, 8620 Kjellerup
Tlf. 40 86 91 51

Praktikstedets målgruppe/grundydels
Bostøtte efter Servicelovens § 85 til voksne borgere i eget hjem med betydelig
nedsat funktionsevne på det sociale og psykiske område.
Teamet dækker den østlige del af Silkeborg Kommune og drifter bofællesskaber på
Amerikavej, Narvikvej og værestedet i Gjern.
Der er tale om bofællesskabslignende for 12 borgere i alderen 35-65 år i henhold til
Servicelovens § 107. Borgerne har almene psykiatriske og sociale problematikker.
Der er ingen nattevagt i tilbuddet.
Som elev indgår man i opgaverne omkring individuel støtte af bofællesskabets
borgere. Herudover vil man indgå i almen §85 bostøtte til et antal silkeborgborgere i
eget hjem, ligesom man indgår i opgaver i Bofællesskabet Lupinvej, som teamet
drifter. Her kører man altså væk fra Birkeparken.
Fleksibel bostøtte i eget hjem efter Servicelovens § 85 til borgere fra 18 år med
betydelig psykisk funktionsnedsættelse. Teamet dækker hele Silkeborg kommune.
Der er tale om fleksibel bostøtte, idet støtten kan ydes om aftenen, mere massivt og
med hurtig visitation.
Eleven må forvente praktikopgaver med kompleksitet i skiftende vagter og en del
kørsel.
Bostøtte efter Servicelovens § 85 til borgere med betydelig psykisk
funktionsnedsættelse og sammensatte sociale problemstillinger. Der er psykisk
sårbarhed og/eller rusmiddelbrug, og eventuel afhængighedsdiagnose til stede,
samtidig med udfordringer som hjemløshed, helbredsproblemer, manglende
tilknytning til arbejdsmarkedet, økonomiske problemer, prostitution, kriminalitet mv.
Der er tale om opgaver med stor kompleksitet.
Teamet yder desuden opgaver efter Servicelovens § 99 og varetager opgaven i
bofællesskabet Enghusene.
Bostøtte efter Servicelovens § 85 til voksne borgere i eget hjem med betydelig
nedsat funktionsevne på det sociale og psykiske område.
Teamet dækker den nordlige del af kommunen fra det nordlige Silkeborg og nordpå
til kommunegrænsen.
Teamet drifter værested på Bakkevænget og bofællesskab på Fuglemosevænget.
Uddannelsessted for både SSA-elever og ergoterapeutstuderende. Eleven er nødt til
at have kørekort (og gerne bil).
Socialpsykiatrisk botilbud efter Servicelovens § 107 og 108.
Der bor 17 borgere med psykisk sårbarhed, fordelt på to etager. Alderen er 18 år og
opefter. Boligerne er alle to værelses lejligheder, der støder op til fællesarealerne.
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Botilbuddet HC Branners Vej
HC Branners Vej 1P, 8600 Silkeborg
Tlf. 89 70 38 00

Mødestedet
Estrupsgade 4, 8600 Silkeborg
Tlf. 21 51 50 01

Botilbuddet Horsensvej
Horsensvej 3, 8653 Them
Tlf. 30 36 79 73
(Horsensvej flytter til Nylandsvej og bliver
en del af Alderslyst pr. 01.01.2020)
Botilbuddet Solbakkevej, H-Huset
Solbakkevej 20, 8600 Silkeborg
Tlf. 20 33 57 49

Frydenslund Døgn
Grønnegade 10, 8600 Silkeborg
Tlf.
Autismeområdet
HC Branners vej 1p, 8600 Silkeborg
Tlf.

Den primære diagnose blandt borgerne er skizofreni, og for nogles vedkommende
kombineret med misbrugsproblematikker.
Der er nogle borgere, der har § 104 beskæftigelsestilbud på Bostedet.
Uddannelsessted for SSA-elever og Sygeplejestuderende.
Nyoprettet botilbud efter Servicelovens § 107 og 108 med 24 lejligheder. Tilbuddet
henvender sig specielt til unge voksne i alderen 18-40 år, som på grund af en
psykisk sårbarhed, i en periode, har vanskeligt ved at mestre hverdagslivet.
De diagnosticerede sindslidelser som borgere kan have, vil hovedsageligt være
almene psykiatriske problematikker, som skizofreni, personlighedsforstyrrelser,
depression og angst. De mere komplekse problemstillinger, som enkelte borgere har
med spiseforstyrrelser, dobbelt- eller triplediagnoser vil også være en del af
målgruppen.
Uddannelsessted for SSA-elever og Sygeplejestuderende.
Mødestedet er for alle voksne borgere i Silkeborg kommune, som har psykiatri som
deres primære udfordring.
Mødestedet er både et uvisiteret tilbud og et visiteret tilbud. Pt. er der 15 pladser til
visiterede borgere. Til visiterede brugere af Mødestedet, tilbydes planlagte samtaler
med en medarbejder og en plan for brugen af Mødestedet.
Uddannelsessted for SSA-elever og pædagogstuderende.
Et bofællesskabslignende tilbud for voksne med en sent erhvervet hjerneskade og
psykiatrisk overbygning (§ 105, stk. 2). Der er nogle borgere, der har aktivitetstilbud
på Horsensvej.
Uddannelsessted for SSA og Pædagogstuderende.
Botilbud efter Servicelovens § 108.
Borgerne er voksne udviklingshæmmede, hvoraf flere har psykiatriske diagnoser
samt autismelignende udviklingsforstyrrelser.
På Solbakkevej er der to huse; Kernen og H-Huset. I hvert hus bor der 7 borgere i
egne lejligheder med fælleslokaler. I H-Huset er desuden tilknyttet en borger som
bor i egen lejlighed uden for matriklen. Som elev tilknyttes man H-huset.
Uddannelsessted for SSA-elever og pædagogstuderende.
Botilbud efter Servicelovens § 108, som omfatter 24 lejligheder.
Borgerne er voksne udviklingshæmmede, hvoraf flere har psykiatriske lidelser.
Der er nogle borgere, der har aktivitetstilbud på Frydenslund.
Uddannelsessted for SSA-elever og pædagogstuderende.
Tilbud efter Lov om Social Service § 107.
Målgruppen: Borgerne mellem 18-40 år med en autismediagnose.
Angst og depression ses ofte i forbindelse med autisme og nogle borgere har
dobbeltdiagnose.
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