“DEN VARME STEMME”

Hjælp og sparring

Hjælp til strukturering

Påmindelser

”... en effekt som er

medvirkende til bedre
fastholdelse i eget hjem

”

24

timer

Med “den varme stemme“ har borgeren:

oplevet øget brud på negative tankemønstre og reducering af
angst. Borgeren har herved opnået større grad af
selvstændighed.
fået hjælp til strukturering af daglige opgaver herunder
oprydning, sovetider, bad, aftaler mm. Dette har resulteret i
bedre fremmøde på arbejde/uddannelse.
fået støtte til stabil medicinering gennem faste, personlige
påmindelser.

Vores veldokumenterede service har:
- Afhjulpet angst
- ført til mere stabilitet
- understøttet stabil medicinering
- understøttet en bedre døgnrytme
- givet bedre struktur i dagligdagen

fået tryghedsskabende samtaler, som har ført til mindsket
behov for vejledningstimer.
opnået en bedre ernæringsstatus gennem fokus på struktur og
motivation.
generelt oplevet øget motivation i dagligdagen.

Samtaler ved angst

Støtte til ernæring

Motivering

”Vi har observeret en

meget
virksom
effekt
hos flere borgere, som
er medvirkende til bedre
fastholdelse i eget hjem

”En planlagt

opjustering
i hjemmevejledningstimer
blev ikke nødvendig,
da flere borgere er
blevet stabiliseret
med CEKURAs
service

”

Bostøtte for en borger,
socialpsykiatrien, Svendborg

Leder af et botilbud,
socialpsykiatrien, Svendborg

Effekt
- Afhjulpet angst
- Brudt negative
tankemønstre
- Skabt bedre
døgnrytme
- Ført til stabil
medicinering
- Ført til bedre
ernæring

”

Resultat
- Øget stabilitet
hos borgeren

Når vi samarbejder med en kommune er vores primære fokus
at implementere vores løsning, så den tilrettelægges ud fra
kommunens arbejdsgange, individuelt tilpasset til borgerens
behov.
Kontakt os og få en dialog om hvordan vores service kan være
med til at støtte jeres indsats på psykiatriområdet.

32 31 60 50
Allan Hotchkiss			
27 78 99 99		
alho@cekura.dk			

Søren Nielsen
23 35 12 71
sornie@cekura.dk

- Meget bedre
forudsætning for
at bo i eget hjem
- Mindre behov for
bostøtte
- Bedre kvalitet af
vejledningstimer
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