
Vi er et socialpsykiatrisk tilbud under Frederiksberg
kommune.

Vi er en gruppe erfarne medarbejdere med en
blandet socialfaglig baggrund.

Vi arbejder med følgende:
• at tage udgangspunkt i den enkeltes behov.
•  at tilstræbe en ligeværdig og respektfuld

kontakt.
•  at sygdom kun er en lille del af det hele

menneske.
•  at alle mennesker har potentiale til at udvikle sig.

Vi er til rådighed:
Mandag - torsdag kl. 7 - 19, og fredag kl. 7 - 13.

•  At du bliver tilknyttet en fast kontaktperson.
•  Hjælp og støtte til de ting, du har brug for, 

f.eks støtte til hverdagens praktiske gøremål, 
støttende samtaler, kontakt til offentlige 
instanser, støtte til netværksdannelse m.m.

•  Mulighed for at deltage i mestringsgrupper, hvor 
du i fællesskab med andre kan træne ting, du har 
svært ved. 

Desuden tilbyder vi akut opsøgende hjælp
vedrørende hjemløshed eller risiko for samme

Hvis du har behov for akut støtte, råd og
vejledning, kan du henvende dig direkte til os,
og du har da mulighed for at forblive anonym.

Hvis du har behov for længere vedvarende
bostøtte skal du henvende dig til din sags-
behandler i Social og psykiatriafdelingen. 
Han/hun kan så lave en indstilling, som skal 
godkendes i kommunen, og derfra går videre til os.

Hvem er vi? Hvad tilbyder vi? Hvordan får du en 
kontaktperson



Hvem kan få en Støtte og 
kontaktperson?

Vores tilbud er målrettet:

•  Voksne borgere, der bor i egen bolig, og som 
enten har en sindslidelse, et misbrug, og/eller 
større psykosociale problemer.

•  Borgere, som er hjemløse eller truet af 
hjemløshed.

Er du i tvivl om du er i målgruppen til en
Støtte og kontaktperson, så kontakt os endelig
for afklaring. 

STØTTE OG 
KONTAKTPERSON-
ORDNINGEN

Hvis du har brug for 
at vide mere:

Støtte og kontaktpersonordningen
i Frederiksberg kommune

Christian Paulsens vej 30 1.-4, 
2000 Frederiksberg

Forstander Niels Henrik Jensen
Telefon: 3821 3896

Kontakt os på:
3821 3886 eller 2898 3878 
eller 2898 3866.

Se mere på: 
www.frederiksberg.dk/skp www.frederiksberg.dk/skp


