
DIPA-projektet  
involverer patienter med skizofreni, affektive lidelser, svære 

personlighedsforstyrrelser og gerontopsykiatriske patienter. 
 
Projektets fokus er,  

at skabe integrerede patientforløb ved at:  

• forbedre samarbejdet mellem regional og kommunal 
psykiatri 

• inddrage pårørende i behandlingen 

• sikre evidensbaseret praksis (bruge viden fra forskning i 
behandlingen) 

• formidle viden og erfaringer fra projektet til alle psykiatriske 
afdelinger i Psykiatrien i Region Syddanmark 

 



DIPA-overdragelse 

• Har udfra brugerdreven innovation 

udarbejdet et idekatalog. 

• Idekataloget er udformet som en 

handleplan med beskrivelse af brudflader 

mellem sektorer, patient og pårørende, og 

hvordan disse, ud fra brugernes 

oplevelser, skaber problemer, og der gives 

løsningsforslag. 



DIPA-overdragelse 

 

• Man arbejder på tjekliste som skal bruges 

ved overgange mellem sektorerne (senge- 

lokal- og kommunalpsykiatri) hvor man har 

haft et møde om 

implementeringsstrategien sidst i oktober. 



• Gruppen arbejder også med 

netværksmøder baseret på ”åben dialog”. 

Der er afholdt 2 temadage for relevante 

personalemedlemmer i Tidlig 

InterventionsTeam (TIT) og i 

distriktspsykiatrisk center (DPC). to 

personalemedlemmer fra opsøgende 

psykoseteam og TIT uddannes i Åben 

dialog.  

 



Uddrag fra handleplan / idekatalog 
 

– Hvis patienten har personale med fra f.eks. 
værested eller lignende skal de så vidt 
muligt inddrages i samtale med læge og 
sygeplejerske. 

 

– Hvis der er en pårørende med i psykiatrisk 
skadestue skal den pårørende så vidt muligt 
inddrages i samtale med læge og 
sygeplejerske  



Uddrag fra handleplan / idekatalog 
 

Deltagelse af pårørende eller f.eks. en støttekontaktperson 
ved første ambulante kontakt og ved indlæggelse. 

  

Det er fagpersoners ansvar i samarbejde med patienten  at 
kortlægge og skabe kontakt til patientens personlige og  
professionelle netværk. 

  

Pårørende skal indkaldes hurtigt til samtale med henblik på 
planlægning af og målsætning for det videre forløb og 
afklaring af forventninger.  

 



Uddrag fra handleplan / idekatalog 
Bedre kommunikation afsnittene imellem. 

• Ved overflytning fra et afsnit til et andet 

• Opdateret og klar behandlingsplan  

• Ved indlæggelse fra ambulant til indlæggelse og omvendt 

• Ved overflytning/indlæggelse fra anden sektor (eks. 
botilbud, somatisk afdeling, anden psykiatrisk afdeling, 
væresteder) 

• Lægen og personalet i øvrigt skal så vidt det er muligt 
sætte sig ind i tidligere journalmaterialer, epikriser, 
herunder somatiske notater. Man starter med at resumere 
overfor patienten, hvad det er man har læst/hørt fra 
modtagende sygeplejerske.  



Uddrag fra handleplan / idekatalog 
– Hvis man ikke bliver indlagt ved 

henvendelse til skadestuen 

• Konkrete anvisninger på hvilke tilbud, der er til 

patienten  

• kræver en opdateret viden – evt. database. Fare 

for at man foregiver at der er et tilbud, som ikke 

eksisterer eller ikke er patientens målgruppe.  



Uddrag fra handleplan / idekatalog 
 

– Ved udskrivelse   

• At kontaktpersonen fra distriktspsykiatrien kunne 

komme på afdelingen til et par møder og dermed 

lette overgangen 

• At der er en ”dagsorden”, når der indkaldes til 

møde med henblik på planlægning af udskrivelse 



Uddrag fra handleplan / 
idekatalog 
 

o Ved første kontakt med psykiatrien kobles 
en kontaktperson til pårørende, så man 
”midt i forvirringen” kan få forklaret, 
hvordan ”systemet” fungerer.  

o Fagpersoner skal  tilpasse informationer – 
så man hverken får for lidt eller for meget - 
forudsætter forventningsafstemning. 

o Psykiatrien skal ”tage over” i en grad så 
forældrene kan give slip og være den 
nødvendige ressourceperson for barnet.  

 


