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Social Sundhed – Ryk Tættere Sammen 

Med ansøgningen ønsker Social Sundhed at styrke samarbejde med psyki-

atrien i Region Hovedstaden ved at metodeudvikle på, hvordan organisatio-

nens tilbud om ledsagelse og støtte kan integreres mere systematisk i psyki-

atrien. Bevæggrunden for ansøgningen er, at kendskabet til Social Sundheds 

tilbud om ledsagelse er for tilfældigt og personafhængigt. Der er således be-

hov for et bredere kendskab til Social Sundheds tilbud i psykiatrien. Motivatio-

nen for Social Sundheds tilbud er at sikre bedre overgange mellem psykiatrien 

og fx egen læge. Målgruppen er borgere med kontakt til psykiatrien. Social 

Sundhed har søgt om 450.200 kr.  

WeShelter - Civilsamfundsinddragelse i Flexklinikkens Tværsektorielle 

Arbejde 

Med ansøgningen ønsker Weshelter at afsøge og teste muligheden for at ind-

drage frivillighed som et redskab i Flexklinikkens arbejde med udsatte bor-

gere. Flexklinikken arbejder ud fra en skadesreducerende tilgang for social ud-

satte borgere og en koordinerende indsats på tværs af sektorer. Projektet for-

venter, at indsatsen vil omfatte frivillige besøgsvenner, der skaber menings-

fulde aktiviteter for borgere i længere afrusningsforløb, abstinensbehandling 

mv. Andre indsatser såsom følgevenner i overgang fra somatisk indlæggelse 

til psykiatrisk indlæggelse og til sidst eget hjem vil også blive afprøvet. Motiva-

tionen for Weshelters ansøgning er ønsket om at skabe en helhedsorienteret 

indsats for de allermest udsatte borgere. Målgruppen er borgere med social 
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udsathed, ofte brugere på væresteder samt hjemløse. Weshelter har søgt om 

389.880 kr.  

Psykiatrisk Center Amager - Forbedret patientoplevelse mv. - en styr-

kelse af brobyggende aktiviteter i Huset for Psykisk Sundhed 

Med ansøgningen anmodes der om finansiering af løn til projektledelse, så ud-

viklingen af Huset for Psykisk Sundhed på Psykiatrisk Center Amager, kan ta-

ges til næste niveau. Huset for Psykisk Sundhed har til formål at samle flere 

psykiatriske behandlingsindsatser, kommunale tilbyd og civilsamfundsaktivite-

ter til borgere med psykiatriske vanskeligheder under ét tag. Motivation for an-

søgningen er, at det endnu ikke er lykkedes at få etableret en synergi imellem 

indsatserne på tværs af sektorerne, idet aktørerne ikke bruger hinanden i den 

daglige sparring. Derfor ønskes der opbygget et styrket fællesskab på tværs i 

Huset for Psykisk Sundhed. Det skal bl.a. ske ved at styrke den interne kom-

munikation, drifte en mobil kaffevogn, opbygge en organisering for videndeling 

og etablere en koordinator-funktion i huset (projektleder). Målgruppen er pati-

enter i ambulant behandling i Psykiatrisk Center Amagers ambulatorier OPUS 

og F-ACT. Psykiatrisk Center Amager har søgt om 650.000 kr.  

Foreningen Outsideren - Brobygningskorpset - når frivillige baner vej 

Med ansøgningen ønsker Foreningen Outsideren at styrke patienters og bor-

geres recovery gennem brobygning fra Huset for Psykisk Sundhed til Outside-

rens aktiviteter og fællesskab. Formålet er således at styrke Foreningen Outsi-

derens frivillige rolle som brobyggere med det sigte at etablere et frivilligt bro-

bygningskorps. Med projektet videreføres Outsiderens tilstedeværelse i Huset 

for Psykisk Sundhed, så flere kan brobygges til foreningslivet. Målgruppen er 

brugere af Huset for Psykisk Sundhed dvs. ambulante psykiatriske patienter 

fra F-ACT Nørrebro og psykisk sårbare borgere, der bruger Københavns Kom-

munes tilbud. Foreningen Outsideren fik tildelt midler fra social- og psykiatriud-

valgets pulje i 2022. Der er søgt om 694.562 kr.  

Kirkens Korshær - Koordinerende tovholder - behandlingsforløb for ud-

satte på gaden 

Med ansøgningen ønsker Kirkens Korshær at sikre de mest udsatte behand-

ling, der kan forbedre deres livssituation gennem koordinerede indsatser på 

tværs af offentlige behandlingstilbud og civilsamfundstilbud. Dette skal ske 

ved, at Natcaféen får en koordinerende tovholder, der hjælper brugerne med 

at få etableret behandlingsforløb. Tovholderen skal også hjælpe brugeren med 

at have en overblik over forløb og få en oplevelse af at få information i et trygt 

miljø. Det vurderes, at Natcaféen kan gennemføre ca. 40 forløb årligt. Projek-

tet har fået tildelt midler fra social- og psykiatriudvalgets pulje siden 2020. Mo-

tivation for ansøgningen er derfor at få opbygget en systematik til at beskrive 

og arbejde med forløb til gavn for den samlede indsats. Kirkens Korshær har 

søgt om 496.756 kr.   
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Håb i Psykiatrien - En helt ufarlig MotionsCafé med peerfrivillige 

Med ansøgningen ønsker Håb i Psykiatrien at tilknytte og formalisere peerfri-

villige til og fra MotionsCaféen på Frederiksberg/Vanløse. MotionsCaféen på 

Frederiksberg/Vanløse har eksisteret siden 2019 og har her fundet en lokal or-

ganisering omkring motion, der anses som en første vigtigt skridt mod brobyg-

ning til civilsamfundet for mennesker med svære psykiske lidelser. MotionsCa-

féen har til formål at øge netværk og livskvalitet for deltagerne, ligesom det 

også vil skabe et bedre tværsektorielt samarbejde, idet F-ACT-teamsene vil få 

en relevant henvisningsmulighed. Motivationen bag projektet er at skabe en 

ny tilgang til sundhedsfremmende tilbud til målgruppen i psykiatrien. Målgrup-

pen for projektet er mennesker med svær psykisk lidelse. Projektet har stor 

opbakning fra en række væsentlige interessenter, jf. bilag 1. Der er søgt om 

573.000 kr.  

Campus for Psykiatrisk Simulation - Flere netværksmøder: et samar-

bejde ml. psykiatri og kommune 

Med ansøgningen ønsker Campus for Psykiatrisk Simulation i et samarbejde 

mellem kommunen og psykiatrien at give medarbejde i de to sektorer en 

større sikkerhed i at afholde gode netværksmøder. Netværksmøderne er en 

strategisk satsning i Region Hovedstadens Psykiatri, der skal øge samarbejde 

og sikre bedre sammenhæng for patienten mellem psykiatri og kommune. Mo-

tivationen bag projektet er, at mange medarbejdere oplever det som udfor-

drende at afholde gode netværksmøder. På den baggrund vil projektet identifi-

cere de nødvendige kompetencer, der skal til for at møderne giver værdi med 

fokus i patientens ønsker. Derfor vil der bl.a. blive uddannet facilitatorer, der 

kan afholde kurser i og efter projektperioden. Målgruppen er personaler fra 

kommuner (bl.a. socialforvaltning og jobcenter) og i psykiatrien (alle faggrup-

per, der holder netværksmøder). Der er søgt om 221.980 kr.  

Café Klare - Modning af metoder til sygdomsindsigt mv. for hjemløse og 

udsatte kvinder 

Med ansøgningen ønskes projektet sygdomsindsigt mv. forlænget mhp. at 

modne metodiske greb, som giver hjemløse og udsatte kvinder den støtte, der 

skal til for, at de kan tage imod den hjælp, der findes i psykiatrien. I projektets 

2. år skal der udarbejdes en forankringsplan, hvor der bygges videre på de er-

faringer, der er gjort i 2022 med projektet. Der skal bl.a. arbejdes videre med 

formatet for sygdomserkendende samtaler, derudover vil der blive arbejdet på 

at afsøge finansieringsmuligheden for fastansættelse af en sundhedsfaglig 

medarbejder i Café Klare. Projektet beskriver gode resultater fra 2022. Bl.a. er 

flere af de kvinder, som tidligere har været sværest at hjælpe, blevet indlagt i 

psykiatrien i længere tid, og har fået en mere vellykket behandling. Motivatio-

nen bag projektet er at give sårbare kvinder mere vellykkede forløb i psyki-

atrien mhp. varig stabilisering. Café Klare fik tildelt midler fra social- og psyki-

atriudvalgets pulje i 2022. Der er søgt om 760.000 kr.  
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Privatperson (Esther van Aardenne) - Webbaseret aktivitetscentrum på 

Psykiatrisk Center Ballerup 

Med ansøgningen ønskes der midler til at synliggøre aktiviteter på, i første 

omgang, Psykiatrisk Center Ballerup, ved at opbygge en webside som kan 

fungere som en platform for aktiviteter. Målsætningen er at få flere tilfredse 

patienter og højere kvalitet i indlæggelser og forløbet efter. Målgruppen er 

psykisk sårbare på Psykiatrisk Center Ballerup.  

 


