
 
Kollegiets: Målgruppe- og ydelsesbeskrivelse §107  

 
Målgruppebeskrivelse 
 

Målgruppe Borgere over 25 år med sociale og psykiske problemstillinger. Borgerne har 
typisk en eller flere af følgende problemstillinger:  
 
-    Personlighedsforstyrrelser, angst og depression 
-    Lette fysiske funktionsnedsættelser forårsaget af langvarig social udsathed            
      og eller misbrug 
-    Problematisk forbrug af rusmidler, typisk alkohol og hash 
-    Vanskeligheder ved at indgå i konstruktive fællesskaber  
 
Derudover har en mindre andel af borgerne et opioid-misbrug. Dog skal 
borgeren være i et positivt stabilt behandlingsforløb.  
 

Støttebehov Borgerne har typisk: 
 

- Lettere til middelsvære sociale funktionsnedsættelser, herunder isolation 
og manglende socialt netværk. 

- Lettere til middelsvære fysiske funktionsnedsættelser 
- Lettere psykiske funktionsnedsættelser.  
 
Borgerne har som følge heraf behov for hjælp og støtte til:  
Botræning, social færdighedstræning og sundhedsfaglig behandling og pleje. 
 
Tilbuddet er bemandet med faglært personale døgnet rundt.  

 
 
 
Ydelsesbeskrivelse 
 
Støttebehov og 
ramme for støtte 

Overordnet tilbyder Kollegiet rehabilitering og botræning for udsatte borgere 
med henblik på fremtidig egen bolig. Rammen er døgndækning med 
sundhedsfagligt og socialfagligt personale. 
 
Kontaktpersonordning og plan for opholdet 
Kontaktpersonen udarbejder i samarbejde med borgeren en plan for den 
rehabiliterende indsats. Der etableres kontakt til relevante fagpersoner for 
videre pleje og behandling, som ikke kan varetages i tilbuddet. Det kan f. eks. 
være sygehus, egen læge, gadeplansteam, hospitalskontrol, Center for 



Rusmiddelbehandling, København og hjemmeplejevisitationen. Endvidere 
støtter kontaktpersonen beboeren i at følge lægeordineret behandling. 
 
Botræning:  
Den pædagogiske indsats kommer til udtryk ved motiverende samtaler samt 
træning i almen daglig livsførelse (ADL) i form af støtte til oprydning i bolig, 
tøjvask, madindkøb, madlavning og personlig hygiejne, samt deltagelse i 
rengøring på fællesarealer. 
 
Social færdighedstræning: 
Det pædagogiske personale arrangerer fora som giver mulighed for at træne 
sociale kompetencer f. eks beboerrådsmøder og gangmøder.  
Der tilbydes støtte til udvikling af sociale kompetencer, 
kommunikationsfærdigheder og konflikthåndtering.  
 
Sundhedsfaglig behandling og pleje: 
Plejepersonalet kan yde medicindosering, sårbehandling og hjælp til brug af 
brug af div. hjælpemidler f.eks. støttestrømper eller gangredskaber samt fysisk 
genoptræning.     
 

Afgrænsning af 
målgruppe 

Kollegiet kan ikke imødekomme:  
 

 Kørestolsbrugere (denne forudsætter mindre ombygninger på 
tilbuddet) 

 Borgere med fremskreden demens 

 Borgere med svære sindslidelser og psykotisk adfærd 

 Borgere med et kaotisk og vedvarende forbrug af illegale stoffer 

 Børn  
 

Fælles aktiviteter 
og arealer 

På Kollegiet Gl. Køge Landevej er der mange muligheder for socialt samvær. I 
huset er der b.la. en stor café, en stor have og flere andre fællesområder og 
aktiviteter. 

Normering 
(nattevagt mv.) 

Kollegiets normering på §107: 
 
Xx medarbejdere i dagtimerne  
Xx medarbejdere i aften og nattetimer  

Pædagogiske 
mål og metoder 

Kollegiet tilbyder midlertidige rehabiliterende boophold for borgere med 
sociale og/eller psykiske og fysiske problemstillinger i et omfang så de ikke kan 
bo i egen bolig. 
 
Det overordnede mål med opholdet er at borgeren udvikler og fastholder 
kompetencer, forøger sin livskvalitet og så vidt muligt reintegreres i det 
omgivende samfund, herunder egen bolig. 
 



På Kollegiet tilbydes støtte ud fra en anerkendende tilgang. Der benyttes 
pædagogiske metoder som botræning, social færdighedstræning og 
motiverende samtaler. 

 

 
Problem 
stillinger   
på 
samfundsniveau     

Stigmatisering, ensomhed, lavt selvværd og identitetsproblemer er 
problematikker som er kendetegnende ved borgere, som har haft 
længerevarende ophold på institutioner og boformer. 
Deltagelse i meningsfulde aktiviteter på samfundsniveau medvirker til at 
borgeren får indsigt i egen formåen, højner livskvalitet, skaber relationer og 
styrker selvværd og identitet. Deltagelse i samfundets mange arenaer 
medvirker til øget social integration og kan lette overgang fra boform til eget 
hjem.  
 

 
 


