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Psykiatri

Socialoverlæger og socialsygeplejersker –
et styrket tilbud for socialt udsatte
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Behandling med fokus på
patienternes samlede behov

At socialt udsatte patienter får et 
bedre forløb under indlæggelse og 
ved udskrivning
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Pejlemærker for udviklingen af modellen
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• Ny model for psykiatrien – og samarbejde med 
somatikken

• Opgaven en anden i psykiatrien, fordi
• Personalet har større viden om og erfaring med 

psykiatriske problemstillinger sammenlignet med 
somatikken

• Relativt flere socialt udsatte i psykiatrien end i somatikken 
– dermed et andet erfaringsgrundlag

• En anden og mere helhedsorienteret behandlingskapacitet 
til stede – eks. i form af socialrådgivere
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Opgaverne kan være:
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•Sparring til medarbejdere, der arbejder med socialt 
udsatte, 

•Vejledning og sparring til udgående ambulante 
funktioner (gadeplansteam, akutteams, 
botilbudsteams, herbergsbetjening) i forhold til 
udredning og behandling,

•Bidrage til opsamling af viden og udveksling med 
somatikken på området. 
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Socialsygeplejersker i alle 
akutmodtagelser
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• Der foreligger endnu ikke et konkret bud på 
socialoverlægernes organisatoriske forankring, men der skal 
sikres:

• En tæt kobling til de psykiatriske centre, og til

• Kompetencecentret for Dobbeltdiagnose 

• Socialsygeplejerskernes:
• I akutmodtagelserne (2 stillinger til hver) + 1 koordinerende stilling

• Bidrage til indledende udredning samt en tværgående funktion

• Faglig tilknytning til Kompetencecentret for Dobbeltdiagnose
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Vi vil inddrage interessenterne
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• Udsatterådet 
• Pårørende
• Kommuner (herunder misbrugscentre, herberg/botilbud)
• Patient- og pårørendeorganisationer, fx Sind, Bedre Psykiatri og 
LAP

• Praktiserende læger
• Andre interessenter?

• Herudover overvejes om sociallæge fra Kbh. Kommune og 
misbrugslæge fra KABS bør inddrages
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Foreløbig tidsplan
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Tidspunkt Aktivitet
Aug. – dec. 2020 • Forberede projektet

Okt. – dec. 2020 • Ansætte koordinerende socialsygeplejerske
• Nedsætte arbejdsgruppe og referencegruppe

Jan. – juni 2021 • Udarbejde forslag til model

Marts/april 2021 • Social- og psykiatriudvalget for forelagt status

Juni 2021 • Beslutning i direktionen vedr. model
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