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Høringssvar vedr. udvikling af aktivitets- og samværstilbud 

Amager har et uforholdsmæssigt højt antal bosteder med psykisk 
sårbare, ligesom der i de seneste år er flyttet en hel del psykisk 
sårbare til Amager i egne boliger. Billige boliger er blandt årsagerne 
hertil. 
 
Amager Vest Lokaludvalg afholdt i september 2015 en velbesøgt 
konference om psykiatriområdet på Amager. Dette høringssvar tager 
til dels udgangspunkt i de erfaringer og holdninger, der blev 
tilkendegivet på konferencen.  
 
En bruger af psykiatrien fortalte, at: 
 
”[Afstanden til et værested betyder]alt. Så lidt afstand som muligt, 
ellers magter jeg det ikke.”  
 
Og en anden: 
 
”Værestedet skal være tæt på, men man skal også have mulighed for 
at være flere steder.” 
 
Lokaludvalget tilslutter sig således ønsket om at oprette en fleksibel 
satellitfunktion på Amager, som kan rykke ud i lokalområdet, hvor 
der er behov, og anbefaler at dette tiltag realiseres. 
Samtidig er udvalget mere overordnet bekymret for tilbuddenes 
mangfoldighed og attraktivitet, når mindre aktivitetstilbud lukkes til 
fordel for større, samlede steder.  
  
Lokaludvalget har den opfattelse, at psykisk sårbare ikke er én 
homogen målgruppe. Eksempelvis er der lige så stor forskel på yngre 
og ældre brugeres behov, som der er hos den øvrige befolkning.  
Derfor opfordrer udvalget til, at aktivitets- og samværstilbuddenes 
placeringer og indhold tager hensyn til de forskellige målgruppers 
behov, og anbefaler i øvrigt, at der gøres en stor indsats for at 
understøtte eksisterende sociale fællesskaber, når tilbud lukkes og 
brugerne flyttes.  
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Vigtigt at mangfoldige tilbud prioriteres 
Ved konferencen gav flere brugere udtryk for, at lange åbningstider, 
tilstedeværelse af dygtigt personale og spændende aktiviteter er 
blandt ønskerne til et godt værested.  
Samtidig bliver det sociale samvær med ligestillede vægtet højt, og 
lokaludvalget anbefaler, at der også skabes rum til at ’hænge ud’. 
Udviklingen af aktivitets- og samværstilbuddene har meget fokus på 
læring og dataindsamling, men lokaludvalget opfordrer til, at de 
sårbare og pressede borgere, der benytter tilbuddene, får lov til også 
bare at mødes med hinanden uden at skulle pålægges konstant 
deltagelse i aktiviteter og læring.  
 
Lige nu er der kun to aktivitetstilbud til Amagers mange psykisk 
sårbare. Kompasset på Sundbygård er et større aktivitetstilbud, som - 
i modsætning til samværstilbuddene - er tænkt som en slags 
uddannelse af brugere indenfor sundhed. Desuden ligger Kompasset 
trafikalt meget dårligt.  
Derudover er N.A.B.O. Center, der drives af WeShelter, det eneste 
samværstilbud på hele Amager. Lokaludvalget erfarer dog, at psykisk 
sårbare brugere af N.A.B.O. Center oplever, at de har begrænset 
adgang til de tilbud, der er i centret, da de ikke hører til WeShelters 
egentlige målgruppe - som er hjemløse. 
Der er således grund til at tro, at hverken Kompasset eller N.A.B.O. 
Center vil virke tiltrækkende for mange af de psykisk sårbare, der bor 
på Amager. 
 
Hensyn til borgerne – på bosteder og i tilbud 
Det Socialfaglige Tilsyn i Hovedstaden, der siden 2014 ved lov er sat 
til at udarbejde tilsynsrapporter for bosteder for psykisk sårbare, 
skriver i deres seneste rapport vedr. Sundbygård, at beboerne er 
utrygge og ensomme. Lederen af Amagers bosteder oplyser i 
tilsynsrapporten, at man ikke arbejder med fællesskaber blandt 
beboerne, men med den enkelte i dennes lejlighed. Tilsynet er uenig i 
denne måde at arbejde på. 
 
På baggrund af hvad psykiatribrugere udtalte på lokaludvalgets 
konference samt Tilsynets påvisning af, at beboere på bosteder er 
utrygge og ensomme, er det vigtigt, at der bliver oprettet en række 
forskellige samværstilbud, hvor socialt samvær er muligt. 
Lokaludvalget anbefaler, at også små væresteder prioriteres.  
De små væresteder kan tænkes som en udvidet opholdsstue, hvor en 
overskuelig brugergruppe i trygge rammer kan snakke om hverdagens 
begivenheder.  
Udvalget finder ikke, at det er hensigtsmæssigt, at samværstilbuddene 
ligger på bostederne. Beboerne har brug for at komme ud i 
samfundet og få skabt kontakt med folk i nærområdet. 
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På konferencen deltog en gruppe beboere fra bostedet Skt. Annæ 
Hjem på Englands Vej. De var meget optagede af ændringer i deres 
bosituation, og fortalte, at de havde fået brev om, at deres botilbud 
skal nedlægges, fordi bygningerne ikke er tidssvarende. De fortalte 
om deres uro og bekymringer ved at skulle flytte fra noget, de var 
glade for. De udtalte, at de ønskede at blive sammen, da de var 
hinandens nærmeste relationer, og at de ønskede at blive på Amager. 
Udvalget kan dog konstatere, at beboerne flyttes fra Skt. Annæ Hjem 
til forskellige botilbud i byen. Lokaludvalget opfordrer til, at der reelt 
tages udgangspunkt i borgernes ønsker og situation, og at borgernes 
behov vægtes tungere end centralt udarbejdede planer for 
omstrukturering og centralisering. Både i spørgsmål om botilbud og i 
spørgsmål om aktivitets- og samværstilbud.   
 
Endeligt ser Lokaludvalget frem til et fortsat samarbejde med 
Socialforvaltningen og Socialudvalget om at udvikle tilbud og indsatser 
for bydelen sårbare målgrupper. 
 
Med venlig hilsen 
 
Lars Rimfalk Jensen 
Formand for Amager Vest Lokaludvalg 
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