
OK-CENTRET  
ENGHAVEN
– et socialpsykiatrisk center

Livet skal leves – hele livet





OM OK-CENTRET ENGHAVEN
OK-Centret Enghaven ligger 
naturskønt tæt ved Horsens Fjord 
i Søvind, øst for Horsens.

Centret har til formål at drive 
bo– og behandlingstilbud efter 
§ 107 i Serviceloven til voksne 
mennesker med forskellige 
psykiatriske problemstillinger. 
På Sct. Jørgens gård, vores 
afdeling i Horsens, er der også 
§ 108 pladser. Centret er en del 
af OK-Fonden og ledes af chef 
Anette Lassen. Centret arbejder 
tæt sammen med OK-Fondens 
øvrige tilbud.

Med mange års erfaring i 
behandling af personer med 
psykiatriske problemer, har 
OK-Centret Enghaven opbygget 
en kultur, som tilpasser sig 
til samfundets udvikling, 
kommunernes- og ikke mindst 
brugernes behov.

Der tilbydes en lang række 
muligheder for behandling 
og arbejde i hverdagen med 
blandt andet intern/ekstern 
beskæftigelse, uddannelse, 
STU, værkstedsaktiviteter, 
behandlingsgrupper (fx 
stemmehører-gruppe, 
ART gruppe, DAT gruppe, 
rusmiddelgruppe m.v), 
undervisning, bo-træning/ADL 
og motion. Se hjemmesiden 
for yderligere beskrivelse af 
Enghavens behandlingstilbud.

Vi har ansat en lang række 
forskellige faggrupper, bl.a. 
social– og sundhedsassistenter, 
pædagoger, sygeplejersker, 
ergoterapeuter, psykologer, 
musikterapeuter, fysioterapeut 
og psykomotoriskterapeut.

Der arbejdes med 
effektdokumentation. Se folder 
om seneste effektmåling. 

VÆRDIGRUNDLAG
På OK-Centret Enghaven skal 
alle kunne føle sig værdsat og 
indgå i et fællesskab, hvor vi 
møder hinanden med respekt 
og ligeværdighed, såvel 
beboere, brugere, pårørende, 
samarbejdspartnere som 
medarbejdere.

Der arbejdes ud fra en Recovery 
orienteret tilgang.

OK-Centret Enghaven tilbyder 
rammer, som giver beboerne 
mulighed for at deltage aktivt i 
eget liv, og den enkelte beboer 
støttes til at få en struktureret 



hverdag ud fra den enkeltes 
ønsker og behov.

Medarbejderne tager 
udgangspunkt i den enkeltes 
livshistorie og livsopfattelse. 
Derved ønsker vi at opretholde 
håb og drømme samt støtte 
beboerne i at skabe en fremtid 
ud fra egne præmisser.

Vore mål er at højne 
livskvaliteten og skabe en 
hverdag med mening og 
indhold.

Der er ca. 150 ansatte tilknyttet 
OK-Centret Enghaven i 
tværfaglige teams. 

ET TILBUD VED OK-CENTRET  
ENGHAVEN INDEBÆRER
• At der arbejdes målrettet 

mod, at beboeren kan flytte 
til et mindre indgribende 
tilbud. (Gælder § 107 
visiterede beboere.)

• At indsatsen tager afsæt 
i den kommunale handleplan.

• At planen for indsatsen 
udarbejdes i fællesskab med 
beboeren og kommunen.

• At der sker en systematisk 
ressource– og 
problemafdækning med 
henblik på at optimere og 

kvalificere indsatsen for den 
enkelte. Vi arbejder ud fra 
VUM modellen.

• At den enkelte får en 
rehabiliterende og/
eller kompenserende 
indsats afhængig af det 
dokumenterede behov.

• At vi kan dokumentere, 
at kvaliteten er i orden 
og der opnås et resultat 
som kan måles via vores 
effektmålingssystem. 

ARBEJDSOMRÅDER
Centret er normeret til i alt 109 
socialpsykiatriske §107/§108 
døgnpladser fordelt på: 

• 58 pladser på Enghaven med 
et vær. lejligheder og to vær. 

lejligheder, m. eget bad og 
toilet.

• 24 pladser på Hansted 
Kloster - 2-3 værelser med 
eget køkken, bad og toilet.



• 14 pladser på Ravnebjerg - 
med et vær. lejligheder og to 
vær. lejligheder, m. eget bad 
og toilet.

• 13 pladser på Sct. Jørgens 
Gård - 2-3 værelser med eget 
køkken, bad og toilet.

• Aktivitets- og samværstilbud 
(§104 ydelse)

• Beskyttet beskæftigelse  
(§103 ydelse)

• Særlige behandlingstilbud 
(§102 ydelse)

• Socialpædagogisk bistand (§ 
85 ydelse)

Vi samarbejder tæt med den 
socialøkono-miske virksomhed 
OK-Huset Horsens, hvor der bl.a. 
tilbydes § 85 ydelser/bostøtte til 
hjemboende sindslidende STU 
(særlig tilrettelagt undervisning) 
og arbejdspladser indenfor 
køkken, tjener, pedel og 
rengøring. Bl.a. har OK-Huset 
Horsens mange arbejdspladser 
på Cafe Himmelblå, der ligger i 
landets største genbrugsbutik.  
Se www.ok-huset.dk

Vi har herudover
Egen uddannelsesafdeling 
der udbyder 
organisationskonsultation, kur-
ser, uddannelse, supervision og 
terapi.

DØGNOPHOLD
En af Enghavens kerneydelser 
er døgnbehandling af voksne 
mennesker med forskellige 
psykiatriske problemstillinger.

Målgrupperne er 
bl.a. mennesker med 
personlighedsforstyrrelser, spi-
seforstyrrelser, selvskadende 
adfærd, ADHD, OCD, 
debuterende skizo-freni, 
skizofreni, autismespektrum 
forstyrrelser, mindre 
misbrugsproblematik og andre 
relaterede problemstillinger.

På OK-Centret Enghaven har vi 
6 forskellige afdelinger, der alle 
vareta-ger forskellige opgaver 
og målgrupper:

• Tankegangen

• Trinbrættet

• Vendepunktet

• Hansted Kloster

• Ravnebjerg

• Sct. Jørgens Gård 
 



Ring til os på 75 65 92 11 for en uforpligtende samtale.

DØGNTAKSTER INKLUSIV  
OBLIGATORISKE YDELSER
(Husleje, kost og vask , gældende for 2019) 
 
Hansted Kloster Døgntakst Kr. 2.425,25
Hansted Kloster Døgntakst u/kost Kr. 2.340,37
Ravnebjerg Døgntakst Kr. 1.989,32
Sct. Jørgens Gård Døgntakst Kr. 2.042,81
Enghaven Døgntakst 1-rums Kr. 2.391,81
Enghaven Døgntakst 2-rums Kr. 2.415,19
 
I ovenstående takst er inkluderet: Behandlingsgrupper, aktivitets– 
og samværstilbud samt udredning i forbindelse med uddannelse 
og arbejde i tæt samarbejde med Jobcentret.

VISITATION
Visitation til OK-Centret 
Enghaven ligger hos den enkelte 
kommune.

Den kommunale sagsbehandler 
udfylder og sender visionspapi-
rer til souschef Christina 
Løwenstein, cloe@ok-fonden.dk.

Se mere på OK-Centret 
Enghavnes hjemmeside:

www.ok-enghaven.dk/ 
kommune

Socialtilsyn Syd er den 
godkendende myndighed.





OK-Centret Enghaven 
Søvangen 1, Søvind 
8700 Horsens

75 65 92 11
ok-fonden.dk/psykiatri

Enghaven 
Søvangen 1 

Søvind 
8700 Horsens

Hansted Kloster  
Egebjergvej 100 

8700 Horsens

Kontakt
Chef  

Anette Lassen  
23 65 08 86 

okelj@ok-fonden.dk

Psykiatridirektør  
Lone Lundsgaard 

20 41 90 78 
lol@ok-fonden.dk

Ravnebjerg 
Ravnebjerget 9 

Søvind  
8700 Horsens

Sct. Jørgens Gård 
Levysgade 6 

8700 Horsens

Hvor finder du os?


