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Paderuphus er et botilbud for dig,  
der er over 18 år og som har en kompleks sindslidelse 

 

Som beboer på Paderuphus kan du opleve at: 

 Få tryghed  

 Få nye venner 

 Lære at flytte hjemmefra og begå dig i en omskiftelig 

verden 

 Få støtte til beskæftigelse, uddannelse eller 

fritidsaktiviteter  

 Lære at forholde dig til din sindslidelse 

 Hjælp i hverdagen: Madlavning, indkøb, tøjvask, 

økonomi mm.  

Hvad du tager med dig af ovenstående er forskelligt fra 

person til person – det afhænger nemlig også af, hvad du selv 

er parat til at arbejde med. 

 

 

Formålet med din tid på Paderuphus er 
 

 At du oplever stabilitet og øget livskvalitet.  

 At du får din hverdag til at hænge så meget sammen, 

at du kan flytte til egen lejlighed eller i bofællesskab 

(eller evt. anden form for psykiatrisk bo støtte-tilbud). 

 

Om os 
 

Paderuphus er et SEL § 107- midlertidige botilbud under 

Randers Kommune. Det afgørende for opholdets varighed er, 

at formålet med opholdet er opfyldt, og at den pågældende 

efter opholdet kan klare sig uden den støtte, der ydes i den 

midlertidige boform og derfor skal tilbage i egen bolig igen, 

eller den pågældende skal tilbydes ophold i længerevarende 

botilbud f.eks. efter servicelovens § 108.  

 

 

 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=20733&exp=1
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Indsats tilpasset den enkelte  

 

Lige meget hvem man er, har man brug for opmærksomhed, 
nærvær, omsorg og støtte til at leve eget liv på egne 
præmisser. Men vi er alle unikke mennesker, så den 

opmærksomhed, det nærvær og den støtte, som vi hver især 
har brug for, er individuel.  

Derfor tilpasser vi støtten individuelt – lige præcis til dig og 
dine behov. I fællesskab finder vi frem til dine ressourcer og 

udfordringer.  
 

Kerneydelsen 

 

Kerneydelsen på Paderuphus er bo træning. Vi ønsker, at sikre 

dig ret til et liv på dine præmisser og at støtte dig i dit ønske 

om livsudfoldelse. Vi støtter dig i de ting, som du har svært ved. 

Det kan være alt lige fra at komme op om morgenen, lave 

mad eller lignende. 
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Vi tilbyder 
Vi tilbyder dig nogle rammer for en hverdag, der kan være 

med til at bringe stabilitet og overskud ind i dit liv.  

 
Dagligdagen  

I et trygt og stabilt liv er dagligdagen vigtig. Vi støtter dig med 

at få styr på din dagligdag – med alt fra mad, hygiejne og 

medicin til at betale regninger, handle ind og være sammen 

med andre.  

Dagligdagen på Paderuphus er forskellig fra beboer til beboer. 

Nogle står tidligt op, fordi de skal i skole eller på arbejde. 

Der er fællesstue og fælleskøkken som kan bruges efter behov.  
 

Troværdighed  

Vi er troværdige overfor dig, dvs. vi gør, hvad vi siger, og siger, 

hvad vi gør.  

 

Trygge venskaber  

Langt de fleste mennesker skal være trygge ved hinanden for 

at blive venner. Den tryghed er mulig at opnå her. Og derfor 

får du også mulighed for at etablere et rigtig godt netværk.  

 

Brugerindflydelse  

Du bestemmer over dit eget liv. Vi støtter naturligvis der, hvor 

du har brug for det, men som udgangspunkt er du selv en aktiv 

spiller i dit eget liv:  

 Du deltager i udarbejdelsen af din egen handleplan for 

din tid på Paderuphus  

 Du deltager i det faste beboermøde, hvor vi drøfter 

ønsker til hverdagen, til verden omkring os, aktiviteter og 

evt. problemstillinger, der vedrører fællesskabet 

 Du har selv indflydelse på at reducere de 

problemstillinger, der er i dit liv. 
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Målgruppe 
 

Paderuphus er for dig, der er over18 år, har en sindslidelse, og 

endnu ikke magter en selvstændig tilværelse.  

Måske har du en af følgende diagnoser:  

 Skizofreni  

 Personlighedsforstyrrelse  

 Spiseforstyrrelse  

 Dobbeltdiagnose 

 ADHD  

 Autisme  

 

Alle, der bor her, har behov for 

støtte i træningen af basale 

færdigheder, f.eks.  

 Socialt samvær  

 Struktur 

 Skolegang  

 Familierelationer  

 Arbejde  

 Uddannelse 

Fritidsaktiviteter 
 

 

Vores Værdigrundlag og mission er:  
 

Paderuphus værdigrundlag er, at sikre beboerne ret til et liv på 

egne præmisser samt at støtte dennes ønske om livsudfoldelse 

Værdierne er det fundament, der skal sikre en fælles tilgang til 

kvalitet i den socialpsykiatriske indsats på Paderuphus.  

 

Vi har valgt at have fokus på tre værdier.  

 

 

 

 



 6 

RESPEKT -  DIALOG - ANSVAR  
 

Respekt indebærer:   

 

 At der skal være respekt mellem beboer og 

medarbejdere, beboeren imellem, mellem pårørende 

og medarbejdere.   

 At samarbejdspartnere skal inddrages.   

 At der er ligeværdighed mellem beboer og 

medarbejderen.   

 At beboeren har selvbestemmelse over eget liv.   

 At organisationen fremstår troværdig og ærlig.   

 At aftaler og tidsfrister overholdes.   

 At medarbejderen har fokus på faglighed i udførelsen 

af arbejdsopgaver.   

 At forskelligheder værdsættes på tværs af faggrupper 

og kulturer.   

 At der er åbenhed overfor holdninger og meninger på 

en anerkendende måde.  

 

  

 

Dialog indebærer   

 

 At medarbejderne har fokus på gensidig 

kommunikation.   

 At medarbejderne samarbejder med beboeren og 

deres pårørende.   

 At medarbejderne samarbejder med beboeren og 

øvrige medarbejder.   

 At medarbejderne samarbejder med tværsektorielle 

samarbejdspartnere.   
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Ansvar indebærer   

 

 At beboeren inddrages ved planlægning af opholdet 

på Paderuphus.   

 At medarbejderne er engagerede og respekterer den 

enkelte unge.   

 At medarbejderne overholder indgåede aftaler.   

 At medarbejderne er faglige ansvarlige.   

 At medarbejderne tilbyder omsorg for den enkelt, når 

vedkommende ikke formår at drage omsorg for sig selv.   

 At medarbejderen er bevidst om magtrelationer og 

sikrer en ligeværdig støtte og et godt miljø for den 

enkelte beboere.   

Missionen for Paderuphus er at tilbyde en boform, samt 

udviklingsmiljø, der er målrettet den enkelte. Medarbejderne 

planlægger ikke længere fælles aktiviteter på eller udenfor 

Paderuphus. 

  

 

 

Vores vision  

 

 At beboeren oplever, at de er i gang med en personlig 

udviklingsproces gennem positive og konstruktive planer 

for deres fremtid.  

 At beboeren oplever at både deres grundlæggende 

rettigheder og ligeværdighed sikres.  

 At sikre faglig relevant bo træning, herunder kobling af 

psykiatri og misbrugsbehandling.  

 At Paderuphus er med til at sætte dagsordenen inden 

for socialpsykiatri i regionen.  

 At beboeren oplever, at de fysiske rammer lever op til 

nutidens standard for bolig.  

 At medarbejderne fungerer som sparringspartnere for 

beboerne. 
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OM PADERUPHUS og PRAKTISKE OPLYSNINGER 

 
Beliggenhed og fysiske rammer m.m. 

 

Paderuphus er placeret i Paderup lige uden for Randers med 

offentlige transportmidler lige uden for døren. Med bus tager 

det ca. tyve minutter at kommen ind til centrum af Randers. 

Indkøbsmuligheder findes ved naboerne Randers Storcenter, 

Lidl mv. 
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Boligfaciliteter  

 

Paderuphus indviet i 2007, har plads til 14 beboere i egne 

toværelses lejlighed (på ca. 43 m2) med eget bad og køkken,  

samt en akut stue. Alle lejligheder har egen indgang og 

terrasse.  

 

De fælles indendørs faciliteter består af TV-opholdsstue, 

køkken, vaskeri, bordtennis mv.  Der er brandalarm over hele 

huset.  

 

Der er kabel tv, men du skal selv oprette en tv pakke. Den lille 

grundpakke og trådløs internet forbindelse er med i huslejen.   

 

 

 

Akut Stue 

 

Derudover er der en akutstue på Paderuphus. Akut stuen er 

tiltænkt personer der har brug for tag over hovedet og hjælp 

til dagligdags gøremål. Mindre beløb / døgnet indbefattet 

mad til morgen, middag og aften. 
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Visitation ny beboer  

 

 Visitation foregår igennem kommunen 

 Personalet orienteres om evt. ny beboer 

 Du kommer på besøg i huset 

 Får samtale med afdelingsleder – personale evt. 

kontaktperson  

 Ny beboer godkender stedet 

 Udveksling af visitationspapir 

 Udpegning af kontaktperson (på personale møde) 

 Indflytning 

 Post adresse nøgler / postkasse   

 Handleplan udfærdiget af sagsbehandler og beboer, 

følger med. Ved indflytning udfærdiger beboer og 

kontaktpersoner del mål, som der arbejdes med. 
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Din lejlighed  

 

En typisk lejlighed består af: Stue, køkken, soveværelse, 

Wc/bad med medicinskab, en terrasse.  Du underskriver en 

bolig kontrakt, dog slipper du for at betale indskud. Huslejen er 

reguleret efter den lønindtægt, du har, og er inklusiv vand, 

varme, el, trådløs internet, grundpakke tv hos Yousee.  
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Personalet 
 

De er ansatte på Paderuphus arbejder med forskellige faglige 

baggrunde. Paderuphus har to medarbejdere, der skiftevis 

dækker nattevagterne, en daglig koordinator, to elever, en 

pædagogstuderende og et fast vikarkorps. Kl. 07.15 og 15.30 

er der ca. ½ times overlap. 

 

 

Kontaktpersoner, Din handleplan og mål 
 

Alle beboer får tildelt 2 støtte kontaktpersoner, og sammen 

med det øvrige personale støtter de dig i at arbejde med dine 

mål og drømme.   

 

Støtte dig i din medicinsk behandling. Evt. støtte til tøjvask, 

rengøring, personlig hygiejne, styr på økonomien, opbakning til 

skole, praktik, arbejde’ fritidsinteresser, opbygge netværk mv.  
 

  

 

Sensum Bosted Extranet Dagbog 
 

Alle beboer får adgang til bosted systemets Extranet, kan læse 

og skrive i sin dagbog (journal), handleplan, ugekalender, 

aktiviteter mv.  
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Tavshedspligt og samtykkeerklæring  
 

Personalet har tavshedspligt, må ikke videregive personlige 

oplysninger til andre uden din samtykke. Derfor skal alle 

beboere udfylder en samtykkeerklæring om hvilke oplysninger 

der må videregives til andre, pårørende, læger. mv.    

 

 
 

Fornuftige måder at leve sammen på i et 

fællesskab…  
 

1. Vi behandler andre, som vi selv vil behandles 

2. Vi behandler ting, som om det er vores egne  

3. Vi giver besked, når vi skal ud af huset 

4. Vi giver besked når vi har sovende gæster (Hvilket 

brandvæsnet kræver) 

5. Vi bruger og opbevare ikke nogen former for våben 

6. Vi accepterer ikke vold, mobning, chikane 

7. Vi handler ikke med stoffer (anmeldes til politiet) 

8. Vi hjælper hinanden med at være stoffri 

9. Vi larmer, spiller ikke høj musik efter kl. 22.oo 

10. Vi holder kun husdyr efter aftale med kontaktpersoner. 

11. Vi opbevarer ikke brandbare væsker/gas på værelser 

12. Vi passer på åben ild, stearinlys mv. 

13. Vi slukker unødvendige lys og el-apparater 

14. Vi slukker radiatorerne når vi lufter ud i værelset 

15. Vi holder omgivelser rene, tømmer affald hver dag 

16. Vi stiller cykler, knallerter mv. i skuret… 

17. Vi ryger kun udenfor (eller i egen lejlighed) 

18. Vi giver besked når vi skal holde fest 

19. Vi drikker ikke spiritus eller indtager stoffer på fællesarealerne 

20. Vi påtaler overfor hinanden og personalet, ved overtrædelser 

af husreglerne.  
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Nattevagt  
 

Der er en vågen nattevagt tilknyttet fra kl. 23.oo til 07.30.  

Fra kl. 01.oo til kl. 04.oo er nattevagt på andet Bosted som kan 

kontaktes på tlf. nr. 24 90 09 11.  

 

Nattevagten kontaktes efter behov pr. telefon, hvis man har 

det dårligt, har behov for PN, medicin, hjælp til ringe til 

vagtlægen, eller kort snak. Hvis man har det dårligt ønsker 

tilsyn om natten eller morgenvækning skal du sige det til 

aftenvagterne eller ringe til nattevagten.  

 

For dine og andre beboers sikkerhed, ift., brand mv. skal 

nattevagten, altid have besked, hvis du forlader huset, 

kommer sent hjem eller har gæster om natten. Sluk for evt. 

stearinlys inden du går i seng. Ryg aldrig i sengen, sørg for at 

cigaret skodder er slukket. 
 

 

 

 
Telefonrådgivning. 

 

Psykisk sårbare borgere der har brug for støtte kan, i dag timerne 

kontakte en sagsbehandler, din bo støtte, egen læge. 

 

Udenfor kommunens åbningstider kan du ringe til tlf.  24 90 09 11 

 

Om Natten alle ugens dage kan du ringe til tlf.  24 90 09 11 

 

Har du brug for lægehjælp uden for dagtimerne 

Ring til vagtlægen på tlf.  70 11 31 31 

 

Du kan også ringe til Regionens psykiatriske rådgivning tlf. 

 78 47 04 70 
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Tips og tricks om søvn  
 

1- Står op på samme tidspunkt hver dag, også selvom du først er 

faldet i søvn sent. 

2- Sov ikke om dagen, hvis du har problemer med at sove om 

natten. 

3- Stå ud af sengen hvis du ikke kan sove om natten. 

4- Soveværelset bør være roligt, mørkt og ikke for varmt. 

5- Sørge for at lufte ud inden du går i seng. 

6- Se ikke fjernsyn, arbejde ved computer eller ryge, lige før du skal 

sove, da disse ting virker opkvikkende. 

7- Undgå kaffe, te, energidrik, kakao eller cola, 4 timer inden du skal 

i seng. 

8- Gå ikke sulten i seng. Sult og overmæthed virker søvnforstyrrende.  

9- Brug ikke alkohol som sovemiddel Alkohol gør søvnen kortere, 

mere overfladisk og giver flere opvågninger. 

10- Brug højst sovemiddel få nætter ad gangen.  

11- Det er vigtet at få nok nattesøvn.  
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Transport, Bus, Cykel 

 

Som hovedregel skal du selv afholde udgifter til transport. Har 

du brug for ledsagelse af en medarbejder betaler Paderuphus 

for medarbejderen.  

 

Bybus nr. 3 og 4 køre fra / til Paderuphus. Hvis du har bil, har 

Paderuphus egne p-pladser. Cykelskure og 2 beboer cykler. 

Vi kan hjælpe dig med bustræning.  

Det vil typisk ske via brug af offentlig transport, da Paderuphus 

ikke har egen bil. 

 

Aktiviteter i og udenfor huset 

 

Paderuphus planlægger ikke længere fælles aktiviteter på 

eller udenfor huset men opfordrer til at beboerne benytter 

aktiviteter udenfor huset, f.eks. Psykiatriens Hus.   

At du bringer oplevelser ind udefra kan have en god effekt på 

miljøet i hverdagen.  

Alle mennesker har brug for stimuli udefra. 

Det med at have energi er dog ikke altid nemt for et psykisk 

sårbart menneske. Derfor kalder man også sindslidelse for en 

”energimangel sygdom”. 
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Psykiatriens Hus 
 

Psykiatriens Hus er et samlet aktivitetstilbud til psykisk sårbare 

med mulighed for flere og andre typer aktiviteter på tværs af 

forskellige brugergrupper.    

Huset er på Gl. Hadsundvej 3,  8900 Randers tlf 89157100,  

(tidligere Hadsundvejens Skole). Psykiatriens Hus blev indviet i 

2016.   

 

 
 
Bostøttemedarbejdere og administrationen af Center for 

Psykiatriindsats er også flyttet til huset. Regionspsykiatrien, 

interesseorganisationer Sind, Pårørenderådgivning, Recovery 

skolen, samt Lille Skole for Voksne er også tilknytning til huset.  
 

De hidtidige aktivitetstilbud - Ungetilbuddet, Løvetand og Den 

Grønne Gren - får hver især et lokale som base, som brugerne 

vil kunne anvende som værested og udgangspunkt for brugen 

af resten af huset.   
 

Huset har følgende: Aktivitetsrum, fitnessrum, musikrum, køkken 

og cafe, undervisnings- og læringsmiljøer, billedkunst og 

kreativt værksted. Endvidere tilbydes i gymnastiksalen 

forskellige former for motion. 
 

www.psykiatri.randers.dk/psykiatriens-hus. 

 

http://www.psykiatri.randers.dk/psykiatriens-hus
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Til pårørende 
 

De fleste pårørende vil gerne hjælpe og støtte deres 

familiemedlem eller deres ven, som er bruger af 

socialpsykiatrien. Men som pårørende kan man være usikker 

på, hvordan man skal forholde sig til vedkommendes 

problemer, og hvordan man bedst muligt kan hjælpe. 

Mange pårørende oplever, at det er udfordrende, at stå et 

menneske nært, der har psykiske lidelser og/eller misbrug. 

I alle botilbuddene under socialpsykiatrien har vi derfor et tæt 

samarbejde mellem brugere, pårørende og medarbejdere. 

Som pårørende kommer du hurtigt til at lære den 

kontaktperson at kende, din ven eller dit familiemedlem har 

fået gennem en tæt dialog forsøger vi at hjælpe dig til at 

forstå den nuværende situation, relationer og 

udviklingsmuligheder. 
 

Samarbejde eller ej: Beboerne af vores tilbud bestemmer selv, 

hvem af deres pårørende, der kan blive inddraget i deres liv. 

Langt de fleste giver deres samtykke til, at pårørende må blive 

inddraget. Men hvis brugeren ikke ønsker, at oplysninger om 

hans/hendes hverdag bliver givet videre til dig som pårørende, 

respekterer vi naturligvis det. Vi kan dog alligevel tale med dig 

om generelle forhold vedrørende sindslidelse og 

udviklingsmuligheder. Vi kan også tale med dig om din 

oplevelse af situationen og de problemer, du oplever. 
 

Pårørendearrangementer: Vi har ingen faste traditioner for 

Pårørende arrangementer på Paderuphus.  
 

Psykologhjælp: Har du som pårørende brug for psykologhjælp, 

kan din egen læge skrive en henvisning, der kan hjælpe dig 

med at overskue situationen. En henvisning gør desværre ikke 

psykologhjælpen gratis, men din andel af regningen bliver ca. 

300 kr. pr. time.  
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9 gode råd 

 
Landsforeningen Bedre Psykiatri har lavet 9 gode råd, som handler 

om, hvordan man som pårørende passer på sig selv og hvordan 

man sikrer en ordentlig kommunikation med den person, der har de 

psykiske lidelser.  

 

 
 

Alle kan pludselig stå i den svære situation at kende en, der får 

psykiske problemer – det kan f.eks. være en god ven, nabo, kollega, 

forælder, søskende eller barn. Rådgiverne i BEDRE PSYKIATRI har lavet 

9 GODE RÅD, som du med fordel kan bruge som pårørende. De 9 

GODE RÅD handler både om, hvordan man som pårørende passer 

på sig selv, og om at sikre en ordentlig kommunikation med den 

syge.  

 

BEDRE PSYKIATRI håber, du får glæde af de 9 GODE RÅD – og husk, 

at du altid er velkommen til at kontakte rådgivningen på 7020 7174.  

 

   

 

 

 

Lyt for at forstå – ikke for at forandre. Dialog handler ikke 

nødvendigvis om at blive enige – derimod om at blive klogere.  

 

  

 

Spørg ikke kun hvorfor. Det kan nemlig føles meget afkrævende og 

vanskeligt at besvare et hvorfor, men spørg i stedet med hvad og 

hvordan.  På denne måde kan man få uddybet problemerne. 

Efterspørg også den syges forslag til, hvordan du bedst kan hjælpe.   
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Vær direkte og ærlig. Sig kun det, du virkelig mener. Men man 

behøver ikke altid sige noget. Gør klart, hvad du kan hjælpe med, 

og hvad du ikke kan hjælpe med. Tag udgangspunkt i dig selv og 

vær opmærksom på den syges grænser. Pas på ikke at bagatellisere 

oplevede problemer og symptomer.  Ingen ved hvad et andet 

menneske tænker og føler. Beskriv i stedet for hvad du ser og hører.  

   

 

 

 

Viden og indsigt i forhold til sygdommen er vigtig.  Viden løser ikke 

problemerne, men den kan gøre det lidt lettere at forstå. Giv dig tid 

til at skrive spørgsmål ned og drag ikke forhastede slutninger.  Som 

pårørende vil man så forfærdelig gerne gøre noget og få nogen til 

at gøre noget, men så godt som alt omkring psykisk sygdom er 

langsommeligt.    

 

 
 

Mange pårørende føler, at de ikke kan være bekendt at gøre 

noget godt for sig elv, når den syge har det så svært.  Men med de 

mange opgaver og udfordringer, man som pårørende bliver stillet 

over for, er det vigtigt også at få levet sit eget liv.  Skabe den plads 

og tage den tid der skal til for at bevare et overskud til også at være 

der som støtte for den syge.   

 

 

 

 

Det er naturligt, at vi som mennesker tager ansvar for hinanden, og 

det er naturligt, at man som pårørende tager ansvar for den 

syge.  Men der er grænser for ansvarets omfang. Og til tider er det at 

sætte grænser netop at vise ansvar.  At sætte grænser for den syge 

og at tage ubehagelige beslutninger kan være et svært dilemma, 

men en nødvendig proces at tage fat på.  

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 



 21 

  

 

Mange pårørende er så bekymrede for den syge og vil gøre alt for 

at hjælpe til et ordentligt liv. Det er ofte en voldsom oplevelse, når 

man kender en, der bliver psykisk syg. Man befinder sig i en 

livssituation, hvor ens erfaringer ikke længere er tilstrækkelige til at 

forstå og beherske den aktuelle situation. Dette pres kan mindskes 

gennem åbenhed.  Både i forhold til familien, venner og 

kollegaer.  Men for mange pårørende kan det forekomme 

uoverskueligt at tale om det, der bekymrer og undrer en 

mest.  Erfaringerne fra andre pårørende viser, at jo mere åbenhed, jo 

bedre kan man som pårørende hjælpe den syge og i denne ånd 

arbejde på at finde en måde at indrette sit nye liv på.   

 

 

 

 

 

Hvis man vil blive bedre til at sige fra og stille krav, må man prøve sig 

frem. At sætte grænser og stille krav er både en holdning og en 

teknik. Det har ikke noget at gøre med at være egoistisk, men det 

har noget at gøre med at tage vare på sig selv og samtidig hjælpe 

den syge til på længere sigt bedre at kunne stå på egne ben.   

 

 

 

 

At mødes med andre pårørende - eventuelt i en pårørende-gruppe 

– kan i perioder være af stor betydning. Det er en mulighed for at 

møde mennesker i sammen situation, som forstår, uden at man 

behøver at forklare så meget. Og hvor man kan tale frit om de 

problemer og følelser, man har.  Ingen kan blive ved med, At drage 

omsorg for andre, Uden også at drage omsorg For sig selv. 

 

 
Litteratur: Cullberg, Johan (1993) ”Krise og udvikling”  Cullberg, Johan (2003) 

”Dynamisk Psykiatri” Dyregrov, Atle (1992) ”Sorg hos børn” Hellgaaard, Lis 

(1999) ”Sorg og krise” 
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Vil du vide mere? Links: 

                             Om Paderuphus 
https://psykiatri.randers.dk/psykisk-saarbare-

voksne/botilbud/botilbud-til-unge/ 

 

Om psykiske lidelser  

Bedrepsykiatri.dk  

Borderlineforeningen.dk 

Lap.dk  

Livslinien.dk  

Netpsych.dk  

Netpsykiater.dk  

Netdoktor.dk/skizofreni 

Ocd-foreningen.dk  

Psykiatriforening.dk  

Psykiatrifonden.dk  

Psyknet.dk  

Sind.dk  

Socialpsykiatri.dk  

Sundhedsstyrelsen.dk/skizofreni  

Tabu.dk  

 

Om misbrug  

Sundhedsstyrelsen.dk/stofinfo 

 

Om selvmord  

Efterladte.dk  

Livslinien.dk  

Sundhedsstyrelsen.dk/selvmordsforebyggelse 

Selvmordsforskning.dk  

 

Om medicin  

Medicin.dk  

Netdoktor.dk  

Patientklagenævnet 

 

https://psykiatri.randers.dk/psykisk-saarbare-voksne/botilbud/botilbud-til-unge/
https://psykiatri.randers.dk/psykisk-saarbare-voksne/botilbud/botilbud-til-unge/
http://www.borderlineforeningen.dk/
http://www.netdoktor.dk/sygdomme/Fakta/skizofreni.htm
http://www.sst.dk/Planlaegning_og_behandling/Planer_Indsatser/psykiatri_1/skizofreni.aspx?lang=da
http://www.sst.dk/Planlaegning_og_behandling/Planer_Indsatser/psykiatri_1/skizofreni.aspx?lang=da
http://stofinfo.sst.dk/
http://www.sst.dk/Forebyggelse/Ulykker_og_andet/Selvmordsforebyggelse.aspx?lang=da
http://www.netdoktor.dk/
http://www.pkn.dk/
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Til sagsbehandlere 
 

I socialpsykiatrien vil en stor del af kontakten mellem 

sagsbehandleren og os gå via de enkelte daglige ledere. Ønsker du 

oplysninger om indsats, pladser mv. i Paderuphus kontakt derfor Helle 

Byrgesen helle.byrgesen@randers.dk Tlf.: 51159598) daglige leder 

Paderuphus. 

 

Ydelsesoplysninger  

Lov: SEL § 107  -  Ydelse: Paderuphus  -  Ydelseskode: 14701  

For opdateret pris og prisenhed se nærmere på 

http://tilbudsportalen.dk/  
 

Kontakt 
 

Randers Kommune 

Paderuphus,  

Paderuplundvej 2 - 4 

8960 Randers SØ – DK 
 

Tel. 89 15 73 80 Automatisk omstilling til mobil tlf. 

Web: https://psykiatri.randers.dk/psykisk-saarbare-voksne/hvad-er-

mine-muligheder/botilbud/unge/paderuphus/ 

Afd. leder: Helle Byrgesen helle.byrgesen@randers.dk   Tlf.: 51159598 

 

 

 Paderuphus 

mailto:helle.byrgesen@randers.dkTlf
http://tilbudsportalen.dk/
https://psykiatri.randers.dk/psykisk-saarbare-voksne/hvad-er-mine-muligheder/botilbud/unge/paderuphus/
https://psykiatri.randers.dk/psykisk-saarbare-voksne/hvad-er-mine-muligheder/botilbud/unge/paderuphus/

