
 

Metoder og faglige tilgange på Kafferisteriets dagcenter og 
Bofællesskabet Lokegården 

Borgere visiteret ift. §103, §104 og §85 

 

Helt overordnet arbejder medarbejderne på Kafferisteriets dagcenter og Lokegården ud 

fra en systemisk tilgang til borgerne. Vi påvirker hinanden gensidigt, når vi er sammen 

i aktivitet. Personalet bruger meningsfuld aktivitet for den enkelte borger til at skabe 

relationsdannelse og træne borgerens færdigheder; såvel sociale færdigheder som mere 

praktiske. 

Vores forståelse af psykiatri og psykiske symptomer hænger nøje sammen med en 

neuropædagogisk forståelse; hvordan vores hjerner fungerer forskelligt og hvorfor 

nogle mennesker, derfor er udfordret ift. deltagelse i og udførelse af særlige aktiviteter. 

Måden vi sanser på – og fortolker de indtryk vi møder i vores omgivelser, er afgørende 

for hvordan vi vil handle i dagligdagen. 

Som medarbejdere har vi fokus på tilrettelæggelsen af aktiviteten, konteksten og 

tidsrammen og forsøger at planlægge dette ud fra borgerens nærmeste 

udviklingszone. 

Sammen er vi bedre – vi italesætter hinandens ressourcer og dér hvor vi lykkes. Vi 

spiller hinanden gode via en anerkendende kommunikativ tilgang. Dagcentret er et 

mødested, hvor der er mulighed for at danne relationer og nye sociale netværk. 

 

VUM-fokusområder ift. §141 handleplan: 

 Praktiske opgaver i hjemmet 

På dagcentret arbejder vi med dette fokusområde ift. en neuropædagogisk 

opmærksomhed på aktivering af spejlneuroner og overførbarhed fra en kontekst 

(dagcentret) til en anden (eget hjem). Aktiviteten skal kunne gradueres således, 

at borgeren fx skal kunne lave samme ret mad i sit eget køkken, som han/hun 

gjorde inde på dagcentret. 

Andre eksempler kan være motivation til en sundere livsstil (vaneændring), 

igangsættelse af motion som en naturlig del af hverdagen (Pilates, fitness, gåture, 

svømning, cykelture eller badminton) eller (op-)træning af kognitive funktioner 

som fx hukommelse. Dette kan være ved brug af spil/regler eller blot ved samvær 

med andre og samtale om begivenheder der kalder på refleksive funktioner og 

måske sanselige erindringer. 

 

På Lokegården arbejdes der ud fra ADL-taxonomien (vurdering af 

færdighedsevne omkring almindelig daglig livsførelse) og at støtte borgerne til at 

have opmærksomhed på at få holdt deres hjem. Der benyttes strukturskemaer 

for daglige aktiviteter, fokus på mængden af energi og døgnskemaer. Der er 



altid tale om et samarbejde mellem personalet og borgeren og borgeren beslutter 

og prioriterer dagens opgaver i hjemmet. 

 

 Egenomsorg 

Ud fra en grundtanke om at mennesket er et socialt væsen, som har brug for at 

være i relation med andre, handler egenomsorg også om at træne sociale 

kompetencer. Fx ved at spejle/kopiere hvad andre gør i bestemte situationer. På 

dagcentret benytter vi kognitive metoder som fx socialfærdighedstræning, 

når vi træner fokusområdet egenomsorg. 

Alle måltider, der indtages på dagcentret, er pædagogiske måltider med 

borgerne; det vil sige, personale og borgere spiser sammen. Borgerne kan 

observere personalets adfærd i spisesituationen – hvor stor en mængde spiser 

man til et måltid, at vi samtaler under måltidet, giver hinanden plads i samtalen, 

samtaler med alle om bordet, bærer brugt service ud i køkkenet og deltager i 

opvasken efterfølgende. 

Egenomsorg kan også være opmærksomhed på, hvilken sanseprofil den enkelte 

borger har. Personalet har opmærksomhed omkring, om det er en borger, der fx 

er meget lyd sensitiv eller i dagens løb har brug for at få grounding for at kunne 

mærke sig selv og sine kropslige grænser. Personalet kan afhjælpe dette ved at 

skærme borgeren eller bruge husets fysiske indretning af mange små rum. 

Der er Nada-café hvor borgerne kan få hjælp til bl.a. abstinens- og 

angstbehandling. 

 

På Lokegården er en del af egenomsorg også at have fokus på borgerens hygiejne, 

tøjvask og at borgeren generelt får udført sine daglige meningsfulde aktiviteter. 

 

 Socialt liv 

På dagcentret arbejdes der ud fra en systemisk tankegang, om at vi påvirker 

hinanden. Vi er sociale væsener og har alle brug for at være en del af et socialt 

fællesskab, hvor man er accepteret, som den man er. Dagcentret er rammen og 

aktiviteter som ferieture, fester, grupper og værested er midlet til at opnå 

relationer borgerne imellem. At borgerne kan opbygge sociale netværk, der også 

bærer uden for dagcentret, er en af kerneopgaverne på dagcentret. 

Personalet har i det sociale rum fokus på konfliktforebyggelse (low arousal) 

og graduering i kommunikation, at der er mange måder at forstå livet på 

(multiverser); accept af at ikke alle tænker ens eller har de samme 

holdninger/værdier og en rummelighed omkring, at vi godt kan være sammen 

socialt alligevel – måske er det forskelligheden, der gør relationen interessant? 

 

På Lokegården bruges meget af personalets tid på fælles-tid for alle beboerne. I 

fælleslejligheden er der fællespisning, der er ture og planlægning af/forslag til 

aktiviteter borgerne imellem i tidsrummet, hvor personalet ikke er der. 

 



 

 

 Sundhed 

Sundhed handler om balance og udførelse af meningsfulde aktiviteter; at man 

”er herre i eget hus” og dermed i sin egen recoveryproces. Vi har 

ergoterapeutstuderende i praktik på Kafferisteriet og i Lokegården og de 

studerende anvender undersøgelsesredskaber sammen med borgerne som fx 

copm (Canadian Occupational Performance Measure – et redskab for 

selvrapportering af borgerens egen oplevede udførsel og tilfredshed med 

individuelle meningsfulde daglige aktiviteter). Resultater fra copm bliver bl.a. 

brugt ifm. statusbeskrivelser og planlægning af træningsopgaver. 

På dagcentret udbydes der et bredt udsnit af aktiviteter som både har fokus på 

fysiske og mentale komponenter hos den enkelte borger fx pilates, fitness 

musik, kor, kreativgr. og sundhedsgr. 

Miljøterapi og tilrettelæggelse af en kontekst er metoder og redskaber, 

personalet på dagcentret og i Lokegården benytter i samarbejde med borgerne; at 

bringe borgernes ressourcer i spil i aktiviteterne, at give plads til at borgerne nogle 

gange tager teten og bliver ”underviseren” i gruppen; at give borgerne oplevelsen 

af ejerskab af dagcentret og at de har indflydelse på aktiviteterne i dagligdagen 

samt at de er en del af planlægningen på længere sigt, når der er husmøder eller 

stop op dage.  

Personalet skal have et så godt kendskab til de enkelte borgeres ressourcer, at de 

kan graduere i de krav aktiviteterne stiller til borgernes færdigheder og skabe en 

kontekst for low arousal.  

 

 Kommunikation 

På dagcentret og i Lokegården arbejder vi på flere forskellige måder ift. 

kommunikation. Personalet har løbende kontaktpersonssamtaler med den 

enkelte borger ift. fokusområderne i handleplanen og om de daglige udfordringer, 

den enkelte har. At kommunikere handler om at dele viden/erfaring og at være 

nysgerrig på den anden og personalet er konstant på jagt efter nye kapitler i 

den enkelte borgers livshistorie. Dette gøres i ustrukturerede samtaler i 

værestedet eller mere struktureret ved fx udførelse af et OPHI-2 interview 

(Occupational Performance History Interview - livshistorieinterview). Hér benyttes 

narrativ metode, når borgeren fx fortæller om sig selv i negativt perspektiv 

(dominerende historie) udøver personalet jeg-støtte og tilbagegiver alternative 

positive historier til borgeren om borgeren selv. Vi taler sammen om dér, hvor 

borgeren lykkes og verbalisere ressourcer, som borgeren måske ikke selv lægger 

mærke til. 

Personalet gør en indsats for at styrke borgernes indbyrdes samtale; Hvad og hvor 

meget skal man fortælle, hvornår skal man lade være eller være stille i samtalen 

og hvordan man anerkender hinanden i samtalen (appreciative inquiry, AI). 

 

 

 



Der er også plads i samtalen til det ikke alle oplever - men nogen gør; at tale om 

og med stemmerne, synsoplevelserne og andre fornemmelser af noget, der 

måske er. Dette giver borgeren mulighed for at prøve at forstå og finde sin egen 

mening med oplevelserne, sat i forhold til livshistorien. 

Personalet kan støtte, hvis borgere har brug for hjælp i kommunikationen med 

andre offentlige instanser; det sig være e-boks, borger.dk, sundhed.dk, breve fra 

kommunen m.m. 

 

 Mobilitet 

Indebærer at kunne komme rundt – fx fra eget hjem/Lokegården til dagcentret. 

Personalet på dagcentret og i Lokegården har opmærksomhed på, at borgeren kan 

færdes omkring, dér hvor borgeren ønsker det. Det kan handle om: at træne at 

benytte offentlige transportmidler, at lære at tackle sin angst - at eksponere 

sig for det der er vanskeligt, at erfare, at man måske har ukendte ressourcer til at 

udføre det alligevel eller at cykle og nyde/sanse/bemærke naturen. Fysisk at 

bevæge sig og forebygge livsstilssygdomme i bevægeapparatet. Bruge “Walk 

and talk” som metode, når det er udfordrende at tale ansigt til ansigt. Mentalt at 

bevæge sig ud af sin lejlighed, at være sammen med andre og forebygge 

isolation. 

 

 Samfundsliv 

Dagcentret opleves af borgere forskelligt. For nogle er det et fristed, andre en 

træningsbane og for andre igen er det et arbejde. Dagcentret modtager også 

borgere i §103 og ressourceforløb via jobcentret. 

Dagcentret har faste ugentlige aktiviteter. Man kan træne færdigheder i den 

enkelte aktivitet, træne at være i et socialt rum, at komme til tiden eller måske at 

øge sin koncentration m.m. På dagcentret kan der trænes færdigheder, der siden 

kan styrke borgeren i andre kontekster fx ved uddannelse, arbejde eller familiære 

sammenkomster. 

Borgerne har mulighed for at være frivillige for hinanden; at dele viden og  

ressourcer. 

På Lokegården er der opmærksomhed på, om borgerne har mulighed for at have 

en meningsfuld dagligdag rettet i et samfundsorienteret perspektiv. Det kan fx 

være deltagelse i undervisningsforløb, at have skånejob, at være frivillig at være 

engageret i foreningsliv eller klubber, komme på dagcentret m.m. 

 

 Omgivelser 

Både på dagcentret og i Lokegården er omgivelser både de fysiske rammer og de 

sociale. I Lokegården støttes borgerne via gruppetid til gode naboskaber og hvis 

der opstår problemer med selve lejligheden kan der fx ydes hjælp til kontakt til 

viceværten, hvis borgeren ikke selv har ressourcer til dette. Borgeren støttes i at 

mestre sine omgivelser, at kunne agere i dagligdagen og i de relationer 



borgeren er en del af. Borgerne kan støttes i at være lidt på forkant med deres 

omgivelser: hvad kan man forvente af omgivelserne, hvordan kan man agere i 

omgivelserne, hvis det uventede sker? Opøve evne til mentalisering og empati 

for andre mennesker ved at træne den kognitive forestillingsevne. 

Borgerne træner i at være i ukendte kontekster fx når dagcentret eller Lokegården 

tager på fredagsture eller sommerferier.  

Borgerne støttes i at turde lade sig forstyrre af omgivelserne og lade sig 

inspirere og blive motiveret til deltagelse og ejerskab i livet. 

 

 


