
 

 

 
 

Skema 1: Ansøgningsskema til projektstøtte 
 

Samarbejdsprojekter med  
kommuner og civilsamfund på psykiatriområdet  

 
1. Projektets titel: 

 

Brobygning og kontinuitet i psykiatrisk behandlingen for 

mennesker på gaden (II) 

2.  
Ansøger: 

 

Kirkens Korshær, Natcafeen Stengade 

 

Stengade 40, 2200 København NV 

Adresse: 

 

CVR nummer: 

 

Bankoplysninger: 

 

 

CVR  82 88 37 11 

 

Danske Bank Erhverv, reg. 9541 konto nr. 5401429 mrk. 

”Stengade” 

Navn på projektleder: 

 

Heine Iversen, afdelingsleder Natcafeen Stengade 

Tlf. nr.:  

 
29646580 

E-mail: 

 

heine.iversen@kirkenskorshaer.dk 

 

Navn på projektets 

juridisk ansvarlige 

person:  

 

 Winnie Berndtson, regionschef 

Tlf.nr.: 

 

E-mail: 

 

21292907 

w.berndtson@kirkenskoshaer.dk  

  

  
Ansøgers personlige underskrift: 
 
Sted: København 
 
Underskrift: __________________________ 

 
Dato: _14__/_10__2020. 

3.  Oversigt over 

samarbejdspartnere 

 

Oversigt over bilag 

med tilsagn om 

deltagelse i projektet. 

 

 

 

 

Natcafeen samarbejder i forvejen med en række både 

offentlige og private aktører på udsatte området.  

Projektet gennemføres i Natcafeens regi og har ikke 

samarbejdspartnere til at løse opgaver i projektet. Der 

samarbejdes om brugerne med: gadesygepleje, psykiatri, 

hjemløseenhed, mv.  

mailto:heine.iversen@kirkenskorshaer.dk
mailto:w.berndtson@kirkenskoshaer.dk
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5.  Der ansøges om i alt:  
 Kr. 482.464, - (se budgetskema) 

6.  Projektets varighed:  
Projektperioden er 1/1 2021 til 31/12 2021. 

 
 

7. Er der ansøgt eller 

bevilget økonomisk 

støtte fra anden side: 

 
Ja ___ Nej __X_ 

 
 

8. Indgår der 

egenfinansiering i 

projektet, evt. i form af 

timer: 

 
Der indgår egenfinansiering på 167.506, -, der svarer til, at 

Natcafeens medarbejdere bruger 1 timer pr. nattevagt til projektet i 
gennemsnit.  

9. Hvis svaret er ja til 

spørgsmål 8, hvad er 

da projektets samlede 

budget: 

 

 
2021: 649.970, - kr.  
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Skema 2: Projektbeskrivelsesskema 
 

Samarbejdsprojekter med  
kommuner og civilsamfund på psykiatriområdet  

 
1. 

Projektets titel: 

 

Brobygning og kontinuitet i psykiatrisk behandlingen for 

mennesker på gaden (II) 
 

2.  

Projektbeskrivelse 

(max 2.400 tegn) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektets formål er: 
• at gøre de mest udsatte mennesker, der lever på gaden, i 

stand til at modtage behandling i psykiatrien 
• og fastholde en behandling trods det ustabile liv på gaden.  

 
Projektet er en fortsættelse af det tilsvarende projekt igangsat i 2020 
og bygger videre på erfaringer herfra.  
 

Projektet arbejder med de to indsatser: Behandlingsparate og 
behandlingsstabile.  
 
Behandlingsparatheden skabes med afsæt i den tillid og relation, der 
opbygges mellem brugerne af Natcafeens tilbud og personalet, der 
arbejder om natten. Her arbejdes med brugernes motivation for at gå 
i behandling. Ofte tager det tid, da mange har dårlige oplevelser med 

behandling og manglende tillid.  
 
Inddragelse af brobyggeren sker i et samarbejde mellem 
natpersonalet og brobyggerne. Brobyggeren veksler mellem at 
arbejde sammen med natpersonalet og om dagen for at kunne være i 
dialog med de offentlige tilbud. Men også om dagen være opsøgende i 

forhold til de brugere, der befinder sig ved Natcafeen, Folkets Park, 

om dagen.  
 
Når der er igangsat behandling, kan Natcafeen hjælpe brugerne med 
at passe behandling og tale med dem om virkning, evt. brug for 
opfølgning mv. og hjælpe brugerne med at være i dialog med 
behandlerne.  

 
Det er udgangspunktet, at henvendelser mellem brobygger og 
behandlere sker i dialog med brugerne, så der også for denne 
målgruppe arbejdes med inddragelse i eget forløb, så godt det nu er 
muligt, da det er væsentligt i forhold til motivation og stabilitet, at 
brugerne selv har ønske om behandling og gennemførelse.   
 

Natcafeen er brugernes sted, men Natcafeen kan godt bruges som 
base for udgående medarbejdere i psykiatrien, når det sker i dialog 
med brugeren. Formålet med projektet er, at Natcafeen forbliver et 
nattilbud for brugerne, og at behandlingen foregår i behandlings-

tilbuddene, så der er en klar adskillelse og kompetencerne bruges 
bedst muligt af hhv. behandlingssystemet og civilsamfunds-
organisationen. 
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3. 

Baggrund, 

forudsætning og 

motivation for 

projektet: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kirkens Korshær driver 10 dag- og nattilbud i regionen for hjemløse 

og udsatte mennesker. På alle steder møder vi gæster, der er både 
psykisk og fysisk udfordret og som kun i ringe grad får behandling. Vi 
oplevet, at stadig flere gæster har psykiske lidelser. Ligesom vi 
oplever, at flere er mærket af livet på gaden med fx. angst, 
manglende livslyst mv. til følge.  
 
Vi møder gæsterne menneske til mennesker og er ofte eneste og 

nærmeste ”pårørende”, der ser behovet.  
Vi ønsker derfor at kunne hjælpe vores brugere til den behandling i 
psykiatrien, de måtte have brug for. Ofte vil det kræve, at vi tager 
med, hjælper med aftaler, opfølgning, støtter mv. 
 
Natcafeen har fra februar 2020 haft en brobygger ansat, med støtte 
fra Region Hovedstaden, der i samarbejde med brugerne, arbejder 

sammen med både psykiatri, gademedarbejdere, hospitaler mv. i 
forhold til både det akutte og i længerevarende forløb.   
 
Brobyggeren har base i Natcafeen og er et tilbud, der særligt er for de 
mest udsatte og syge, der lever på gaden.  
 

Natcafeen har 6 medarbejder, der arbejder om natten og har åbent 
fra 22.00 til 7.00 alle ugens dage.  
Brobyggeren har arbejdet tre dage om uge om dagen og har fast to 
nattevagter om måneden. Resten af tiden disponeres efter behov. 
       
Erfaringerne fra år 1 er gode, men viser også, at det er langvarige 
forløb at skabe motivation og skabe stabilitet omkring forløbende, og 

derfor afgørende at have brobyggeren som den gennemgående. 
Natcafeen ønsker med en fortsættelse af den nuværende brobyggers 
indsats at kunne støtte op om flere, da mange har behov. 
 

4. 

 

Beskrivelse af 

projektets målsætning: 

 

 

 

 

 

 

 

Med baggrund i de erfaringer Natcafeen har gjort i 2020, vil vi 
arbejde videre med følgende målsætninger: 
 

• Opbygge relationer til brugerne og skabe en tryg ramme, 
hvor brugerne kan blive motiveret til behandling i et tæt 
samarbejde mellem natpersonale og brobygger. 

• Byggebro til afklaring og behandling. 

• Følge behandling og skabe kontinuitet, herunder 
kommunikation med behandlerne skriftligt og mundtligt. 

• Være det stabile element for bruger og behandlere i et liv for 
brugerne, der ellers er præget af ustabilitet og kaos.  

• Gennem adgang til behandling øge brugerens livskvalitet og i 
nogle tilfælde være livsforlængende 

 

I 2021 er målsætningen af skabe yderligere erfaring gennem 
brugerforløb, og på denne baggrund arbejde med metodisk og 
finansielt at gøre tilbuddet til en permanent del af Natcafeens tilbud. 
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Delmål: 

 

 

 

 

 

 

 
• Være i dialog med brugerne, der har behov for behandling og 

som kan motiveres til behandling. 
• Give brugene information om mulighed for behandling også 

selvom det ikke vælges til lige nu. 
• Kunne følge brugerne, støtte op om behandling og være 

kontinuitet i forløbet.  
• Fastholde rammen for samarbejde mellem natpersonale og 

brobyggeren. 

• Være i dialog med psykiatriske tilbud om at hjælpe, hvor 
borgerne har svært ved at passe behandling  
 

5.  

Hvordan lever 

projektet op til social- 

og psykiatriudvalgets 

puljekriterier? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
For de mest udsatte mennesker på gaden er målet at give ”lige 

adgang til sundhed” eller så lige som mulig. Målgruppen er ikke i 
stand til selv at opsøge eller passe behandling. Det er deres liv 

generelt for kaotisk og ustabilt til.  
Så det problem, der først og fremmest skal løses, er, at brugerne får 
adgang til behandling.  
 

Brugerne har ikke pårørende, men har Kirkens Korshærs sociale 
tilbud som ”nærmeste pårørende”. Det er os de kender og det kan 
være basis for at arbejde med motivation. 
Nogle har dårlige oplever med systemer og bliver af den grund væk 
fra hjælpen. Så arbejdet er også at give brugerne en mulighed for at 
være aktive, styrende og besluttende for deres eget forløb, eller som 
minimum være inddraget.  

 
De brugere, der er i kontakt med psykiatrien, har ofte kaotiske forløb. 
Her kan arbejdes med stabilitet og forebyggelse af indlæggelse og 
genindlæggelse.  
Og der kan generelt arbejdes med, at der tidligere sættes ind med 
behandling, at der skabes mere kontinuerlig behandling og mindre 
akut behandling.  

 
I et videre arbejde kan både Natcafeen og de offentlige tilbud få flere 
erfaringer i forhold til, hvornår et samarbejde er succesfuldt og hvilke 
opgaver hhv. Natcafeen og behandlingstilbuddet har eller påtager sig.  
Hvordan får vi skabt gode og succesfulde forløb for brugere, hvis liv 

er kaotisk og uforudsigeligt og ofte uden et hjem eller en fast base? 
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6. 

Målgruppe(r): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Natcafeen har ca. 120 besøg om ugen i gennemsnit, fordelt på ca. 30 

unikke brugere.  
Pt. er ca. 25 % målgruppe for projektet, idet de er eller har været i 
kontakt med det psykiatriske system. Den hyppigste kendte diagnose 
er paranoid-skizofreni. Mange er med dobbeltdiagnose og meget 
misbrugende og mange årligt misbrugende.  
 
Dette er bedste skøn på baggrund af, hvad vi ved. Vi kender ikke altid 

diagnoser og ser behov hos nogle brugere, som ikke opsøger hjælp 
og derfor ikke får en diagnose. Det er derfor antagelsen, at flere har 
brug for behandling, og at vi kan få flere til at opsøge hjælp og 
afklaring, så de ikke går med ubehandlede lidelser.  
 
Der har i 2020 været arbejdet med og gennemført 4 kortere forløb og 
4 længerevarende, hvor meget syge brugere nu er i bedring.  

 
Der er både mænd og kvinder i forløb og alderen er mellem 40 og 60 
år, så det er oftest mennesker der har levet på gaden og et hårdt liv, 
og gjort det længe.  
 

7. 

Metoder, der skal 

udvikles: 

 

 

 

 

 

Aktiviteter, der skal 

gennemføres: 

 

 

 

 

Hvem skal bidrage eller 

udføre hvad: 

 

 
Det primære formål er at udvikle en metode, der med afsæt i 
Natcafeen kan give de mest udsatte mennesker adgang til 
behandling.  
 
Hvordan kan Natcafeen motivere brugerne til den behandling, de har 
behov for?  

Og hvordan kan behandlingstilbud arbejde sammen med udsatte 
mennesker gennem civilsamfundsorganisationer for at sikre 
behandling og kontinuitet i behandling, når gaden er ”hjem”?   
 
 
Aktiviteter:  

• Samtaler med brugerne; relation, motivation og kontinuitet 
• Samarbejde mellem natpersonale og brobygger 
• Samarbejde mellem brobygger og behandlingstilbud 
• Samarbejde med andre aktører og organisationer 
• Information om tilbud og Åbent Hus-arrangementer.  

 
 

Personalet om natten; relation og motivation.  
 
Brobygger om dagen; samtaler og tilrettelæggelse af forløb med 
brugerne, kontakt til behandling, bisidder, brobygning, aftaler mv. 
 
Offentlige tilbud: behandling. 
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8.  

Indpasning af indsatser 

i eksisterende 

behandlingstilbud: 

 

 

Før behandling; projektet vil motivere brugerne til at få nødvendig 
behandling i psykiatriske tilbud. 

Brobyggeren kan fungere som bisidder til undersøgelser mv. så der 
sikres udredning.  
 
Under behandling; projektet skal hjælpe brugerne med at fastholde 
behandlingen og hjælpe med at gennemføre forløb.  
 
Efter behandling; Når der er sket en stabilisering, kan personalet i 

dialog med brugerne hjælpe med at fastholde denne fx. gennem 
medicinering, og i længere perioder end i dag, og dermed mindske de 
akutte indlæggelser og afbrudte forløb, der må starte forfra.  
 
Indsatsen handler først og fremmest om at sikre, at alle borgere har 
adgang til behandling, når det er påkrævet.  

 

9.  

Plan for 

kommunikation/for-

midling til 

professionelle i 

projektet: 

 

 
”Åbent hus” – i Natcafeen hvert halve år, hvor der inviteres bredt 
blandt samarbejdspartnere. Ledelser og fagpersonale inviteres til 
dialog om, hvordan der bedst samarbejdes om målgruppen.  

 
Beskrivelse på hjemmeside 
www,kbh.kirkenskorshaer.dk/sted/natcafeen/. Her er 
kontaktoplysninger på brobyggeren og oplysninger om tilbuddet.  
 
Brobygger er opsøgende i forhold til de behandlingstilbud brugerne er 
eller skal i kontakt med. 

  

10.  

Organisering af 

projektet: 

 

Projektet er en del af Kirkens Korshærs arbejde i region 
Storkøbenhavn og Bornholm, hvor der er 10 dag- og nattilbud til 
hjemløse og udsatte. Fysisk ligger tilbuddene i Københavns Kommune 

og i Lyngby-Taarbæk Kommune. 

 
Konkret er brobyggeren forankret i Natcafeen på Nørrebro, der er et 
natherberg til de mest udsatte, der har behov for ekstra pleje og 
omsorg i forbindelse med fysisk og psykisk sygdom.  
 
Projektleder er daglig leder af Natcafeen.  

 
I det daglige vil alle 6 medarbejdere i Natcafeen samarbejde med 
brobyggeren, da det vil være medarbejderen der i åbningstiden fra kl. 
22.00 om aftenen til kl. 7.00 om morgenen kan lave relationer, 
motivere og følge op sammen med brugere. 
 
Brobyggeren er på arbejde i dagtimerne 3 dage om ugen og har fast 

2 nattevagter om måneden, så der er en god og kontinuerlig relation 
til personalet om natten.  
Herudover tilrettelægges arbejdet ud fra de behov der opstår i 
brugernes forløb.  
Og endelig er brobyggeren opsøgende i lokalområdet omkring 

Natcafeen, hvor nogle brugere holder til.  

 

11.  

Projektets tidsplan – 

gerne vedhæftet som 

bilag: 

 

 
Vedlagt. 
 

 

https://kbh.kirkenskorshaer.dk/sted/natcafeen/
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Skema 3: Budget for hele projektperioden 
 

Samarbejdsprojekter med  
kommuner og civilsamfund på psykiatriområdet  

 

 
 

1. Projektets titel: 

 

Brobygning og kontinuitet i psykiatrisk behandlingen for 

mennesker på gaden (II) 
 

 

2. Regnskabsansvarlig: 

 

Navn: Winnie Berndtson 

Tlf.nr.: 21292907 

E-mail: w.berndtson@kirkenskorshaer.dk 

 

 

 

Aktivitetsomfang 

(antal) 

 

Timetal og 

sats 

 

Beløb i kr. 

 

Noter 

 

4. Faglig projektledelse: 

 

2 timer pr. uge 277,89 28.901 Daglig leder af 

Natcafeen 

 

5. Fagprofessionel bistand: 

 

37 timer pr. uge 229,46 440.563 Brobygger 

 

6. Materialer  

 

  2.000 Informations-

materiale 

 

7. Øvrige udgifter 

 

  11.000 Åbent Hus og 

transport 

 

ANSØGT BELØB I ALT: 

 

   

482.464 

 

 
 

 


