
Samarbejdsprojekter i psykiatrien -  Natcafeen (II)
År 2021

Egenfinansiering Timesats incl. pension:

Natpersonale Motivation til behandling og opfølgning 1 time pr. medar. pr. vagt 229,46 kr.                        167.506 kr.                    

Egenfinansiering i alt 167.506 kr.                    

Projektstøtte
Projektleder Projektledelse, dokumentation 2 timer pr. uge 277,89 kr.                        28.901 kr.                       
Brobygger Samtaler med brugerne

Samtaler med behandlingssteder
Bisidder til samtaler og behandling 37 timer pr. uge 229,46 kr.                        440.563 kr.                    

Transport Km-godtgørelse statens lave takst og taxa (tranport af brugerne) 10.000 kr.                       

"Åbent hus" for 
fagprofessionelle i psykiatrien

2 timer pr. halvår med deltagelse af 
brobygger, medarbejder og leder Forplejning 1.000 kr.                         

Informationsmateriale Materiale til samarbejdspartnere mv. Layout og tryk 2.000 kr.                         

Projektstøtte i alt 482.464 kr.                    

Samlet budget incl. egenfinansiering 649.970 kr.                    



Tidsplan for projektet 

Brobygning og kontinuitet i psykiatrisk behandlingen for mennesker på gaden (II) 

 

Januar - februar 2021 Det kontinuerlige arbejde med motivation hos brugerne fortsættes. 
Samarbejde mellem natpersonale og brobygger fortsættes på vagter og 
på de månedlige personalemøder.  
 
Brobygger sætter fokus på eksterne samarbejder med baggrund i de 
erfaringer, der er med brugerne og hvilke eksterne samarbejder, der er 
behov for at etablere.  
  

Marts 2021 Åbent-Hus for samarbejdspartnere. Erfaringer med brobygning  hvad 
fungerer, hvad er der yderligere behov for? 
  

April  maj 2021 Fortsat arbejde med brobygning i takt med motivation hos brugerne.  
 
Fokus på registrering af forløb mhp. evaluering. Gennemgang og 
systematik i beskrivelserne i år 1 og år 2.  
 

Juni  juli  august 2021 Fokus på fastholdelse i behandling/forløb for de brugere, der er i gang 
mhp. at brugerne er i så stabile forløb som muligt, når projektet 
ophører. At der bliver taget hånd om deres videre forløb.   
 

September - oktober 2021  hvad fungerer? 
Hvordan kan vi fortsætte arbejdet efter projektophør? 
 
Evaluering af indsatser, herunder beskrivelse af de erfaringer, der er 
gjort: 

 Hvad kendetegner de forløb der lykkes? 
 Hvad er brobyggerens rolle i vellykkede forløb? 
 Hvad er arbejds- og ansvarsfordelingen mellem, natpersonale, 

brobygger og eksterne samarbejdspartnere? 
 Hvad vil vi gerne forsætte? 
 Hvordan forankres det i Natcafeen? 

 
November  december 2021 Beslutning om forankring af opgaven. 

 
 






