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1. Indledning
Arbejdsgruppe vedr. Psykiatriens Hus i Aalborg har udarbejdet et strateginotat, der i efteråret 2020
blev politisk godkendt i henholdsvis kommunen og regionen.
Citat fra Strateginotatet:
”Det er visionen, at borgere med psykisk sygdom i komplekse forløb med mange aktører oplever,
at der, med borgeren som aktiv aktør, gives en sammenhængende og koordineret fælles indsats
af høj kvalitet.
Med en fysisk samling af dele af den psykiatriske og kommunale indsats i Psykiatriens Hus i Aalborg skal der, med borgeren som aktiv aktør, skabes en ramme, hvor borgere med samtidig kontakt til både behandlingspsykiatrien og kommunen får mulighed for bedre koordinering mellem
relevante tilbud i de to sektorer.
Psykiatriens Hus er utvetydigt til for borgerens skyld, men en sidegevinst vil også være, at kommune og behandlingspsykiatrien får bedre indblik i hinandens kerneopgaver samt udvikler et fælles sprog.
Psykiatriens Hus skal skabe bedre rammer for borgerens recovery. Det er et grundlæggende og
bærende princip, at Psykiatriens Hus i Aalborg bygger på brugerinddragelse, ressourcer i borgerens netværk og frivillighed. Med Psykiatriens Hus ønskes skabt en anden og bedre ramme for
inddragelse af frivillige, end vi har i dag. Psykiatriens Hus skal være et sted, hvor borgere/patienter/pårørende kan mødes i uformelle rammer”.
Et tættere tværsektorielt samarbejde forventes bl.a. at medføre, at indsatsen til borgere med psykisk
sygdom kan igangsættes hurtigere og gives mere målrettet end i en traditionel sektoropdelt struktur.
Målet er at sikre, at det er borgerens behov, der rammesætter samarbejdet. Det skal undgås, at borgeren bliver tovholder i eget forløb, og sikres at indsatsen i ét regi bliver ført videre i andet regi.
Med godkendelsen af strateginotatet blev det besluttet at nedsætte 4 underarbejdsgrupper, bestående af fagprofessionelle fra begge sektorer samt bruger-/pårørenderepræsentanter, der har haft til
opgave at præcisere indholdet i strateginotatet med henblik på udarbejdelse af et oplæg til budgetforhandlingerne for 2022 for hhv. regionen og kommunen.
Dette notat er udarbejdet på baggrund af anbefalinger fra følgende underarbejdsgrupper:
• Målgruppe, funktioner og fagligt indhold
• Organisering og styring af indsatsen
• Øvrige aktiviteter
• Fysiske rammer

2. Målgruppe
Citat fra Strateginotatet:
”Målgruppen for Psykiatriens Hus er borgere over 18 år bosiddende i Aalborg Kommune, der har
samtidig kontakt til kommunen og behandlingspsykiatrien. Borgerne har moderate symptomer og
moderat funktionsnedsættelse og er i længerevarende komplekse behandlingsforløb, hvor der er
mange aktører fra forskellige sektorer involveret.
Det er funktionsniveauet og kompleksiteten i forløbet - og ikke diagnosen - der er afgørende for,
hvorvidt borgeren tilhører målgruppen for Psykiatriens Hus i Aalborg”.
2.1 Præcisering af målgruppen
Det anbefales, at målgruppen præciseres til at være borgere, hvor der er potentiale for at fremme
funktionsniveauet i form af tilknytning til uddannelse og beskæftigelse og/eller potentiale for at
fremme evnen til at mestre hverdagslivet.
Målgruppen er kendetegnet ved at have mange/gentagne indlæggelsesforløb, mange involverede
aktører på tværs af sektorer samt mangel på netværk.
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Hver myndighed visiterer til egne tilbud. Psykiatrien og Aalborg Kommune aftaler i fællesskab, at en
borger tilbydes forløb i regi af Psykiatriens Hus, herunder bekræfter begge myndigheder, at der er
visiteret til relevante ydelser/indsatser i begge sektorer inden, der tilbydes et forløb i Psykiatrien Hus.
Fagprofessionelle i kommunen og Psykiatrien skal vurdere om borgeren skal tilbydes et forløb i Psykiatriens Hus, som minimum på følgende tidspunkter:
• Ved patienters overgang fra indlæggelse til videre ambulant behandling i Psykiatrien
• Ved sygdomsforværring for at forebygge indlæggelse
• Når patienter er ustabile i det ambulante forløb (f.eks. ved mange udeblivelser)
• Når borgerens funktionsniveau ændres
• Når den nuværende indsats ikke har den forventede effekt i forhold til at forbedre funktionsniveauet
• Når borgere er tilknyttet IPS-indsats (Individuel Planlagt Job med Støtte)
• Ved afholdelse af møder med borgeren, herunder f.eks. status-/netværksmøder og møder i
Patientens Team.
Det er en forudsætning for et forløb i Psykiatriens Hus, at borgeren giver samtykke til udveksling af
informationer på tværs af sektorer.
Borgere der ikke samtidigt har et aktivt forløb i begge sektorer, kan ikke tilbydes et forløb i Psykiatriens Hus.
Følgende borgere er endvidere ikke i målgruppen for Psykiatriens Hus:
• Borgere der er svært selvmordstruede, eller på anden vis har behov for tættere opfølgning
• Indlagte patienter og patienter i en akut sygdoms- og behandlingsfase, hvor sygdommen er
det mest fremtrædende.

3. Antal borgere - volumen
Det er en faglig vurdering, hvorvidt en borger indenfor målgruppen vurderes at profitere at et forløb i
regi af Psykiatriens Hus i Aalborg. Da det er et nyt tiltag, kan der forventes lavere efterspørgsel det
første år, indtil tilbuddet bliver kendt blandt såvel borgere som fagprofessionelle.
3.1 Estimeret antal borgere det første år
Ca. 10-20 % af det samlede antal borgere over 18 år fra Aalborg Kommune, der har et aktuelt forløb i
Klinik Psykiatri Syd svarende til:
• Mellem 200 og 400 borgere løbende har kontakt til Psykiatriens Hus i Aalborg
• Mellem 300 og 600 borgere årligt har kontakt til Psykiatriens Hus i Aalborg
3.2 Estimeret antal borgere ved fuld implementering
Ca. 30-40 % af det samlede antal borgere over 18 år fra Aalborg Kommune, der har et aktuelt forløb i
Klinik Psykiatri Syd svarende til:
• Mellem 600 og 800 borgere løbende har kontakt til Psykiatriens Hus i Aalborg
• Mellem 900 og 1.200 borgere årligt har kontakt til Psykiatriens Hus i Aalborg
Der skal løbende, og særligt i det første år, foretages relevant evaluering/monitorering af indsatsen
således, at der kontinuerligt kan skabes balance mellem målgruppe, funktioner, antal borgere og
medarbejderressourcer i Psykiatriens Hus.
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4. Fysiske rammer

4.1 Beskrivelse af bygningen
Processen vedrørende de fysiske rammer har koncentreret sig om bygningen Caroline Smiths Minde
beliggende i Saxogade i Aalborg Midtby. Ejendommen er en klassisk, elegant og herskabelig bygning fra 1895, der straks efter opførelse blev testamenteret og overdraget til Aalborg Kommune. Det
slotslignende byggeri er løbende nænsomt renoveret og vedligeholdt udvendigt. Indenfor har ejendommen ad flere omgange været gennem ombygninger; senest i år 2000, hvor ejendommen blev
solgt til boligforeningen Limfjorden (i dag VIVA Bolig), der gennemrenoverede bygningen til større
ældreboliger. Ejendommen består derfor i dag af 18 lejligheder fordelt på tre separate opgange. Syv
boliger er pt. beboet eller anvendes af Ældreområdet til diverse aktiviteter. Aktuelt er der 11 ledige
lejligheder fordelt på tre opgange. Ejendommen ejes af et boligselskab, men Ældre- og Handicapforvaltningen har anvisningsret til ejendommen. Udgangspunktet er at to sammenhængende opgange
konverteres til et samlet erhvervslejemål til Psykiatriens Hus.
Der er busstoppesteder tæt ved ejendommen, og det vurderes, at der kan opnås aftale om ca. 10 ppladser. Der er kørestolsadgang og elevatorer i bygningen.
Da akutpladser vil optage mange kvadratmeter i bygningen, er der ikke i første omgang mulighed for
at etablere disse. Det er desuden ikke muligt at etablere en café med produktionskøkken, da dette
kompliceres af forskellige myndighedskrav samt konkurrenceklausuler. Der er mulighed for etablering af tekøkken.
4.2 Lokalebehov
Der er foretaget en vurdering af behovet for lokaler og fysisk indretning af Psykiatriens Hus. I det videre forløb skal der pågå en kvalificering af ønskerne, herunder drøftelse med boligselskab og bygningskyndige med henblik på vurdering af, hvad der lader sig gøre at realisere i bygningen, og hvad
prisen herfor måtte være.
Det endelige kvadratmeterbehov er uafklaret, da dette afhænger af, hvor mange og hvor store kontorer, der skal være, samt hvad der generelt kan lade sig gøre at etablere i ejendommen i forhold til de
ønskede funktioner. De to opgange svarer imidlertid til ca. 1.100 m2, på hvilken baggrund den anslåede husleje også er beregnet.
Det er afgørende, at der kan skabes et sammenhængende hus med bl.a. en fælles indgang og et
stort fællesområde med plads til en reception.
Lokalebehov:
• Fælles indgangsdør
• Fælles reception/opholdsrum (ét stort rum)
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•
•
•
•
•
•
•

Kontorfaciliteter til ca. 25 medarbejdere på daglig basis (gerne dele-/fælleskontorer)
Stort møde-/undervisningslokale (op til 20-30 personer)
Flere mindre mødelokaler/samtalerum (4-10 personer)
Lokale til Sundhedscenter Aalborg
Tekøkken/samværskøkken (12-16 personer)
Etablering af rengøringsdepot
Toiletter gerne med mulighed for bad

Der skal være mulighed for fleksibel indretning af rummene således, at der kan ændres på størrelse
og formål (f.eks. ved at gøre brug af mobile skillevægge). Visse rum skal endvidere være lydisolerede (især rum, der bruges til samtaler).
Mødelokaler/samtalerum/kontorer m.v. kan anvendes af alle brugere af huset (kommune, region, frivillige organisationer mv.).
Da det giver ejerskab at deltage i indretningen af lokalerne, herunder farvevalg, møblering m.v. er det
vigtigt, at brugerne involveres i dette arbejde.

5. Funktioner
Når dørene slås op til Psykiatriens Hus i Aalborg skal en række funktioner stå klar til at modtage borgeren, men der skal fortsat over tid pågå et arbejde med at udvikle indholdet i huset. I takt med at
samarbejdet foldes ud forventes flere funktioner at få base i Psykiatriens Hus.
En fast gruppe medarbejdere fra både kommunen og Psykiatrien har enten fast base i Psykiatriens
Hus, eller har Psykiatriens Hus som et væsentligt arbejdssted hyppigt og på faste hverdage. I det følgende beskrives, hvilke funktioner, der skal være fast til stede indenfor almindelig arbejdstid på hverdage1.
5.1 Regionale funktioner
• Funktioner fra ambulatorier i Psykiatrien
I udgangspunktet de ambulatorier hvor der er flest patienter tilknyttet Psykiatriens Hus.
Målet er, at alle ambulatorier har en fast funktion i Psykiatriens Hus et antal dage om ugen
afhængig af patientgrundlaget.
• Øvrige relevante fagpersoner fra Psykiatrien
5.2 Kommunale funktioner
• IPS-konsulenter (Individuelt Planlagt job med Støtte)
• Bostøtte- og Botilbudsområdet
• Udskrivningsmentorer
• Misbrugsviden
• VAMIS (Videnscenter for afhjælpning af misbrugsproblemer hos særlige målgrupper)
• Aalborg Aktiv (beskæftigelsesenhed til borgere på førtidspension)
Det kan overvejes, at følgende kommunale funktioner over tid repræsenteres i Psykiatriens Hus:
• § 99-tilbud i regi af socialpsykiatrien (opsøgende støtte-kontaktpersoner til socialt isolerede
personer med sindslidelse og evt. misbrug af forskellige rusmidler, der ikke har og ikke selv
formår at være opsøgende i forhold at få en kommunal indsats i form af eksempelvis bostøtte).
• Udvidet økonomisk rådgivning
• Rusmiddelafsnittet
• Psykiatrisygeplejersker fra socialpsykiatrien
Ved fuld implementering forventes det, at ca. 10-15 medarbejdere fra henholdsvis Psykiatrien og Aalborg Kommune - i alt 20-30 medarbejdere - på daglig basis har fremmøde i Psykiatriens Hus.

1

Jf. bilag 1 for yderligere information om funktionerne i Psykiatriens Hus i Aalborg.
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5.3 Fælles indsatser
Følgende kan med fordel varetages som fælles indsatser:
• Forløbskoordinator/stafetholderfunktion – som er den fagperson borgeren kan henvende sig
til med henblik på at få hjælp til koordinering af indsatsen.
I alle forløb udpeges en forløbskoordinator/stafetholder fra begge sektorer, som sammen leder og koordinerer samarbejdet indenfor rammerne af Patientens team.
• Åben rådgivning/vejledning og psykoedukation (undervisning i egen sygdom)
Med formålet at yde hjælp til selvhjælp og forebygge sygdomsforværring, bør der være tilbud
om åben rådgivning og vejledning til borgere og deres pårørende fra både fagprofessionelle
og frivillige. Den professionelle kerneopgave i forhold til vejledning og psykoedukation (undervisning i egen sygdom) søges tæt koblet til de forskellige aktiviteter, der afholdes i huset.
5.4 KRAM-indsats
Psykiatriens Hus skal være præget af en god sundhedspolitik. Når borgere i forløb i regi af Psykiatriens Hus, ønsker vejledning om sundhedsfaglige emner, skal der være mulighed for en nærved kontakt og smidig kobling i huset. Udover anvendelse af de gængse henvisningsprocedurer kan fagprofessionelle og/eller borgeren henvende sig i huset til en sundhedsmedarbejder fra Aalborg Sundhedscenter. Den aktive udfoldelse sker som udgangspunkt udenfor huset i allerede eksisterende tilbud i Aalborg Kommune.
Det anbefales, at følgende KRAM-indsats foretages i regi af Psykiatriens Hus:
• Sundhedssamtale med medarbejdere fra Aalborg Sundhedscenter
• Forebyggende indsats i forhold til overvægt hos borgere, der opstarter psykofarmakologisk
(medicinsk) behandling.

6. Øvrige aktiviteter
6.1 Rammen for aktiviteter
Aktiviteterne i Psykiatriens Hus spiller en væsentlig rolle for recovery, borgerens inklusion og danner
afsæt for deltagelse i lokalsamfundet. Det er håbet, at Psykiatriens Hus er en tryg base, der danner
afsæt for, at borgeren bevæger sig ”ud i verden” for at opsøge og deltage i de muligheder og tilbud,
der eksisterer allerede.
Psykiatriens Hus er en platform for brobygning og samskabelse, og det er således en forudsætning,
at aktiviteterne i Psykiatriens Hus samskabes med brugerne fra start til slut. Et kommende brugerråd
skal således være med til at definere og udpege, hvilke konkrete aktiviteter, der er meningsfulde at
etablere i huset.
Der skal fokus på at etablere et nært samarbejde med andre i nærområdet, som har faciliteter, der
kan anvendes af brugerne af huset (f.eks. musikrum, værksteder, idrætsrum m.v.) således, at alle
aktiviteter ikke behøver at foregå indenfor husets vægge.
6.2 Frivillige foreninger
Det anbefales, at frivillige foreninger med fokus på støtte til borgere med sindslidelse og deres pårørende har tilstedeværelse i Psykiatriens Hus f.eks. Sind, Bedre Psykiatri m.v. De frivillige foreninger
skal have mulighed for at mødes uformelt med borgerne og deres pårørende og foreningerne, hvilket
forudsætter, at foreningerne har kontormulighed og adgang til at anvende lokalener i huset.
Frivillige foreninger og frivillige aktører skal involveres i udviklingen af frivilligområdet i Psykiatriens
Hus. Det anbefales, at frivillige foreninger med indsatser målrettet unge tilbydes en platform i huset.
For at sikre optimal udnyttelse af lokalerne, skal der med afsæt i brugerrådet laves en konkret plan
og proces for dialog om og afklaring af, hvilke frivillige foreninger, der yderligere kan bruge og være
til stede i huset til gavn for borgernes behov.
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6.3 Organisering af aktivitetsområdet

7. Akutpladser
Det er ikke muligt i opstartsfasen at etablere kommunale akutpladser (døgnpladser) i de eksisterende
fysiske rammer, der arbejdes med for etablering af Psykiatriens Hus, idet akutpladserne vil optage
mange kvadratmeter, og dermed betyde, at andre funktioner må prioriteres fra. Det vurderes, at de
nuværende fem kommunale akutpladser i ”Støberiet” (Hennings Smithsvej, Aalborg) som er forbeholdt mennesker med sindslidelse, dækker det nuværende behov og er en god og tilstrækkelig løsning i opstartsfasen.
Hvis der på sigt bliver mulighed for at råde over flere m². m i bygningen, vil der på sigt være mulighed
for etablering af akutpladser, hvilket vil medføre ekstra driftsudgifter.
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8. Organisering og styring
Citat fra Strateginotatet:
”Psykiatriens Hus i Aalborg skal organisere indsatsen og samarbejdet ift. målgruppen på en ny
måde gennem nye fælles arbejdsgange. Der skal udvikles og implementeres tværsektorielle
samarbejdsrelationer indenfor rammerne af Patientens team.
Der ansættes en daglig leder med fælles reference til Aalborg Kommune og Psykiatrien samt en
fælles koordinator/sekretær”.
Det anbefales, at organiseringen og ledelsen af de faglige indsatser og de øvrige aktiviteter i Psykiatriens Hus foregår i en treenighed mellem en daglige leder, et ledernetværk og et brugerråd. Dette med
hver deres opgaveportefølje og mandat.
Det anbefales, at de beskrevne funktioner og fora afklares og udvikles yderligere i forhold til såvel
kompetence- som ansvarsfordeling før den endelige etablering af Psykiatriens Hus.
8.1 Ledelsens og organiseringens treenighed
Ledelse og medarbejdere
Den daglige leder har fast arbejdsplads i Psykiatriens Hus, men er forankret i Aalborg Kommunes
socialpsykiatri. Lederen er personaleleder af den administrative medarbejder, eventuelle peermedarbejdere. Den daglige leder er endvidere koordinator for frivilligindsatsen. Den daglige leder indgår i
det tværsektorielle ledernetværk og det tværsektorielle forretningsudvalg.
Der ansættes endvidere en administrativ medarbejder, der ligeledes har fast arbejdsplads i Psykiatriens Hus, og som refererer direkte til den daglige leder. Den administrative medarbejder understøtter
ledernetværket, den daglige leder og brugerrådet. Opgaverne har fokus på den daglige koordinering,
praktisk opgaveløsning, samarbejdet med frivillige, sekretariat ved diverse møder samt deltagelse i
kompetenceudvikling med øvrige medarbejdere i huset.
Det anbefales, at der ansættes 2-3 peermedarbejdere til at bidrage med at udvikle, støtte deltagelse i
og drifte øvrige aktiviteter i Psykiatriens Hus. Peers har særlige forudsætninger for at sikre en brugerinvolverende kultur, danne relationer mellem borger og medarbejder, nedbryde barrierer og skabe
fælles sprog. Peermedarbejdere kan endvidere bidrage til at gøre brugerne af huset til aktive medspillere og etablere processer omkring meningsfulde aktiviteter.
Fælles Ledernetværk
Det Fælles Ledernetværk består af et tværsektorielt ledernetværk og et tværsektorielt forretningsudvalg.
Det tværsektorielle ledernetværk skal bestå af
relevante driftsnære ledere fra hhv. Psykiatrien
og Aalborg Kommune. Ledernetværket har en
afgørende rolle i at skabe én fælles retning og
en vigtig opgave med at igangsætte og organisere konkrete indsatser og initiativer i Psykiatriens Hus. Ledernetværket skal sikre fælles viden
om og brobygning mellem de forskellige sektorer samt mellem Psykiatriens Hus og de indsatser, som samtidig bevarer deres forankring i de
respektive sektorer. For at sikre den rette beslutningskompetence og kobling til de bagvedliggende sektorer foreslås etablering af et tværsektorielt forretningsudvalg, som det tværsektorielle
ledernetværk refererer til.
Det tværsektorielle forretningsudvalg skal bestå
af relevante chefer og ledere med rette beslutningskompetence. Det er en fælles ambition, at
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det tværsektorielle ledernetværk har en iboende beslutningskompetence i forhold til at sikre fremdrift,
men det vurderes at visse dele af beslutningskompetencen i først udviklingen og senere driften ligger
på et overordnet niveau.
Brugerråd
Det anbefales, at der tidligt i opstartsfasen etableres et brugerråd, der har til formål at sikre reel samskabelse og understøtte, at brugernes aktive ressourcer bringes i spil. Brugerrådet skal bestå af repræsentanter for brugerne af huset, ansatte, frivillige, civilsamfund, peermedarbejdere m.v. Repræsentanterne er faste medlemmer, men der kan også indkaldes personer ad hoc. Brugerrådets formandskab kan være delt og bestå af både en lederrepræsentant og en anden repræsentant, hvor
alle stemmer er lige vigtige. En væsentlig vedvarende opgave for brugerrådet er at komme med forslag til øvrige aktiviteter, arrangementer samt sikre udvikling af værdigrundlaget og samskabelseskulturen. Det skal ved etableringen overvejes om brugerrådet skal have et andet navn.

9. Økonomi
Udgifter til etablering og drift af Psykiatriens Hus fordeles 50/50 mellem Aalborg Kommune og Region Nordjylland. Overslag over udgifter til etablering og drift fremgår af nedenstående afsnit. Særligt
udgiften til husleje er forbundet med usikkerhed, da den afhænger af omfanget af ombygning.
Etableringsudgifter
Det er aftalt, at Vivabolig udarbejder et gennemførselsgrundlag, hvor de kigger på mulighederne for
sammenlægning af to opgange i ejendommen til et samlet Psykiatriens Hus ud fra statiske og brandtekniske hensyn og laver et overslag over ombygningsudgifter baseret på erfaringstal fra lignende
projekter. Vivabolig igangsætter endvidere dialog med landsbyggefonden i forhold til godkendelse af
omdannelse til erhvervslejemål. Ved omdannelsen skal statsstøttede lån indfries.
Udgifter til indfrielsen af statsstøttede lån og til ombygninger indregnes i en ny samlet anskaffelsessum, som afgør huslejefastsættelsen. Det betyder, at omdannelse og ombygning finansieres over
huslejen.
Derudover forventes øvrige etableringsudgifter på ca. 1,0-2,0 mio. kr.
Finansiering/deponering
Ved indgåelse af lejemål med privat udlejer skal offentlige myndigheder deponere et beløb, der svarer til lejemålets ejendomsværdi. Deponeringen opgøres på baggrund af det højeste beløb af den seneste offentlige ejendomsvurdering eller den samlede anskaffelsessum for lejemålet.
Deponeringen vil skønsmæssigt udgøre 10 mio. kr., der som udgangspunkt kan finansieres inden
for kommunens eksisterende deponeringsramme.
Årlige driftsudgifter
Udgift
Husleje og bygningsdrift
Lønudgifter (1 leder, 1 sekretær)
Øvrige aktiviteter (peers, aktivitetsbudget m.v.)
Samlet estimat

Mio. kr. årligt
2,60
1,20
1,20
5,00

Husleje og bygningsdrift
Huslejen udgør 1.225 kr. pr m². (2020-niveau) svarende til årligt 1,4 mio. kr., hvis to samlede opgange lejes (ca. 1.100 m²). I huslejen indgår viceværtsfunktion og vedligehold af ejendommen. Øvrige driftsudgifter som forbrugsafgifter, rengøring og p-pladser udgør skønsmæssigt 0,6 mio. kr.
Huslejestigning som følge af ombygning er ikke indeholdt i ovenstående, og der afsættes 0,3 mio. kr.
årligt hertil i budgettet.
Den samlede husleje og bygningsdrift udgør efter ombygning ca. 2,6 mio. kr. Beregningerne er forbundet med en mindre usikkerhed, som forventes at ligge indenfor +/- 0,3 mio. kr. årligt.
Lønudgifter
Finansieringen af stillingerne vedr. den daglige drift kræver tilførsel af økonomiske ressourcer til leder og administrativ medarbejder.
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Estimat lederstilling:
Estimatet adm. medarbejderstilling:

750.000 kr.
450.000 kr.

De årlige lønomkostninger i forbindelse hermed estimeres til at udgøre ca. 1,2 mio. kr.
Øvrige Aktiviteter
Der afsættes midler til temadage, øvrige aktiviteter og peers, som forventes at udgøre ca. 1,2 mio.
kr.

10. Evaluering
Der skal løbende foretages relevant evaluering/monitorering af indsatsen således, at der kontinuerligt
kan skabes balance mellem målgruppe, funktioner, antal borgere og medarbejderressourcer i Psykiatriens Hus i Aalborg. Der skal måles på effekten på henholdsvis borger- og sektorniveau.
Citat fra Strateginotatet:
Effekter på borgerniveau:
• Øget kvalitet i indsatsen
• Lettere at navigere i ”systemet”
• Større understøttelse af egen recovery-proces samt større oplevelse af ansvar for
eget liv og forløb
• Højere grad af rehabilitering og dermed en større livsmestring og –trivsel
• Større lighed i sundhed (borgeren modtager individuel tilpasset indsats i henhold til
funktionsniveau/problemstilling).
Effekter på sektorniveau:
• Den rette borger får den rette hjælp, på rette tid og det rette sted.
• Videreudvikling af samarbejdsmodellen for Patientens team
• Antallet af (gen)indlæggelser reduceres
• Antallet af uhensigtsmæssige indlæggelser forebygges
• De kommunale indsatser og indsatser fra behandlingspsykiatrien bliver mindre indgribende i borgernes liv
• Flere borgere kan fastholdes i beskæftigelse eller uddannelse
• Frigørelse af ressourcer til andre formål.
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Bilag 1: Beskrivelse af funktioner i Psykiatriens Hus i Aalborg
Regionale funktioner
Det er målet, at følgende almen voksenpsykiatriske ambulatorier har fast funktion i Psykiatriens Hus i
Aalborg et antal dage om ugen afhængig af patientgrundlaget:
•

Ambulatorium for Angst og Tvang Link til yderligere information

•

Ambulatorium for Personlighedspsykiatri Link til yderligere information

•

Ambulatorium for Voksne med ADHD Link til yderligere information

•

Enhed for Bipolar lidelse Link til yderligere information

•

Enhed for Depression Link til yderligere information

•

Ambulatorium for psykoser Link til yderligere information

•

Ambulatorium for unge med skizofreni (OPUS – Opsøgende behandling af unge med skizofreni) Link til yderligere information

Kommunale funktioner
• IPS-konsulenter (Individuelt Planlagt job med Støtte).
IPS er en beskæftigelsesindsats, der internationalt har vist gode resultater i forhold til at
støtte personer med alvorlig psykisk sygdom til at opnå og fastholde ordinær beskæftigelse
eller uddannelse.
Link til yderligere information: IPS-metoden som beskæftigelsesindsats giver gode resultater
•

Bostøtte- og Botilbudsområdet

•

Udskrivningsmentorer. Borgere, der udskrives fra psykiatrisk indlæggelse og som modtager
kontanthjælp, dagpenge eller sygedagpenge har i en periode ret til en udskrivningsmentor
som har særlige kompetencer i forhold til målgruppen. Disse skal hjælpe med at koordinere
og genetablere et normalt hverdagsliv igen.

•

Misbrugsviden

•

VAMIS - Videnscenter for Afhjælpning af Misbrugsproblemer blandt Særlige Målgrupper - tilbyder individuelt tilrettelagt behandling til borgere med misbrug og psykiske funktionsnedsættelser. Behandlingen kan foregå som individuelle samtaler eller gruppeforløb, og borgeren kan tilbydes psykomotorisk terapi, kropsterapi eller musikterapi.
Link til yderligere information: Videnscenteret VAMiS - Aalborg Kommune

•

Aalborg Aktiv er Handicapafdelingens beskæftigelsesenhed til borgere på førtidspension. Fundamentet er den enkeltes drømme, formåen og potentialer, og bl.a. på den baggrund sammensættes skræddersyede tilbud.
Link til yderligere information: Aalborg AKTIV
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Bilag 2: Case der illustrerer indsatsen i Psykiatriens Hus i Aalborg
Forløbet før etablering af Psykiatriens Hus i Aalborg
En ung mand tvangsindlægges i Psykiatrien for første gang pga. suicidalforsøg. Han er i forvejen tilknyttet Enhed for depression under noget uklar symptombillede med både symptomer på depression
og angst, selvskadende adfærd samt obs. personlighedsproblematik.
Efter første indlæggelse følger hyppige indlæggelser af kortere og længere varighed, oftest pga. selvskadende og selvmordstruende adfærd. De fleste indlæggelser er på frivillig basis men enkelte også
på tvang. Sideløbende også flere indlæggelser i somatikken grundet overdosis eller selvskade. I Psykiatrien foregår indlæggelserne altid på lukket sengeafsnit, hvor patienten tidvist er selvskadende og
selvmordstruende. Der fås mistanke om personlighedsforstyrrelse og patienten diagnosticeres med
emotionelt ustabil personlighedsforstyrrelse og overgår til Ambulatoriet for personlighedspsykiatri. I
overgangsfase tilknyttes han specialpsykologkandidat med ugentlige ambulante samtaler. Senere
overgår patienten fuldt ud til Ambulatoriet for personlighedspsykiatri og patienten indgår i samarbejde
om at blive indlagt på åben afdeling.
Ved flere af indlæggelserne afholdes netværksmøde i Patientens Team med bred deltagelse fra Psykiatrien og kommunen
Patienten har inden kontakt med Psykiatrien været i et forløb ved Ungerådgivningen og har desuden
kontakt med Bo- og gadeteamet, Den Sociale Skadestue.
Patienten deler lejlighed med en ven, han er flyttet hjemmefra grundet konflikter med familien.
Patienten er droppet ud af gymnasial uddannelse pga. meget fravær. Har forsøgt at påbegynde andre
uddannelser men er også droppet ud af dette, hvorefter han henvender sig i Uddannelseshuset for at
søge uddannelseshjælp. Sideløbende med de gentagende indlæggelser og behandling i Psykiatrien
forsøger mentor fra Uddannelseshuset at understøtte den unge mand i at komme nærmere job – og
uddannelse. Der er dialog med den unge mand om, hvorvidt han ønsker at blive en del af IPS-indsatsen, hvor der arbejdes målrettet mod job- eller uddannelse i et tæt samarbejde med Psykiatrien i regi
af Patientens team.
Patienten har tilknyttet mentor/rådgiver og der tilknyttes undervejs også bostøtte, som justeres op i
timetal efter flere indlæggelser. Patienten tilknyttes ligeledes hjemmeplejen til udlevering af medicin.
Under hele forløbet har patienten afvist pårørendesamarbejde.
Forløbet har været præget af mange overgange og lang behandlings- og ventetid både i Psykiatrien
og i kommunalt regi, som har vanskeliggjort at koordinere indsatserne. Netværksmøderne har haft
koordinerende funktion, hvor forskellige tiltag er blevet ansøgt/iværksat, men efter udskrivelse har det
været vanskeligt at følge op på disse tiltag.
Forløbet efter etablering af Psykiatriens Hus i Aalborg
En ung mand tvangsindlægges i Psykiatrien for første gang pga. suicidalforsøg. Han er i forvejen tilknyttet Enhed for depression.
Patienten har inden kontakt med Psykiatrien været i et forløb ved Ungerådgivningen og har desuden
kontakt med Bo- og gadeteamet, Den Sociale Skadestue.
I forbindelse med udskrivning fra første indlæggelse i Psykiatrien takker patienten ja til at overgå til et
forløb i regi af Psykiatriens Hus i Aalborg.
Som det første udpeges en stafetholder fra begge sektorer, som er primær kontaktperson for patienten
igennem forløbet i Psykiatriens Hus.
Alle relevante fagpersoner, der har signifikant kontakt med borgeren, deltager i teamsamarbejdet i
Psykiatriens Hus. Borgeren deltager så vidt muligt i alle møder i regi af Patientens team (netværksmøder).
I den beskrevne case er det ved henvisningen relevant, at følgende aktører indgår i samarbejdet i
regi af Psykiatriens Hus:
13

•
•
•
•

Patienten og evt. pårørende
Forløbskoordinatorer
Relevante behandlere (sygeplejerske/psykolog/læge)
Medarbejder fra Ungehuset

Imellem møderne er der tæt dialog og samarbejde mellem de fagprofessionelle i Psykiatriens Hus med
henblik på forventningsafstemning samt deling af viden og aktuelle planer vedr. borgeren, der gerne
skal føre til udvikling af et fælles tredje. Det fælles tredje er, når sammenhæng i indsatser og forløb på
tværs af sektorerne skaber et andet og bedre resultat end de enkelte indsatser kan enkeltvis.
I denne case forventes det tætte fysiske tværsektorielle samarbejde i regi af Psykiatriens Hus bl.a. at
have følgende effekt:
• Øget gennemskuelighed og kvalitet i indsatsen (særlig vigtig i opstartsfasen) og dermed minimering af risiko for at patientens tilstand forværres med deraf følgende behov for indlæggelse
• Velkoordineret og sammenhængende indsats, der samtidig også er ressourcebesparende, da
der ikke når at gå så lang tid og blive sat så mange indsatser i gang før der koordineres tæt.
Det skal gerne betyde at borgeren får den rette hjælp, på rette tid og det rette sted.
• Patienten forventes at opleve større ansvar for eget liv og forløb (øget livskvalitet)
• Reducering i antallet af overgange i forløbet
• Øget mulighed for tilknytning til arbejdsmarkedet.
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