
  

  

 

 

”Sammen kan vi mere” 
 

- Tværfaglig og tværsektoriel funktionsevnevurdering med 
mennesket i centrum  
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Hvad er rammerne? 

Projektets formål: 

• Afprøve nye samarbejdsformer ved at udvikle og afprøve et tværfagligt 
og  tværsektorielt redskab 

 

• Styrke kendskabet til samarbejdsparter i begge sektorer 

 

• Fokusere på sammenhængende rehabiliteringsforløb for mennesker 
med psykiske lidelser. 

Psykiatri på tværs’ formål: 
• At skabe bedre og mere attraktive arbejdspladser i behandlings- og 
socialpsykiatrien ved at rette fokus på bedre samarbejde og kvalitet i 
arbejdet 
 
• Det gode forløb for mennesker med psykiske lidelser er i centrum 
 



  
Vores fælles produkt 

• I fællesskab udviklet et redskab til 
beskrivelse af borger/patientens 
funktionsevne. 

 

• Afprøvet redskabet i både 
behandlings- og socialpsykiatri 

 



  
Vores fælles resultat 

• Fokus på tværfaglige indsatser 
 

• Anerkendelse og værdisætning af allerede  

  tilstedeværende viden om borgeren/patientens   

  funktionsniveau. 

• Hurtigere sagsbehandling i kommunen 
 

• Mere målrettet tildeling af ydelser 
 

• Grobund for en sammenhængende rehabiliteringsplan 
 

• Synliggørelse af borgerens/patientens egne ønsker  

   og behov  



  
Hvorfor lave et projekt på tværs? 

 

• Fordi der mangler viden om borgerens funktionsevne, 
egne ønsker til og behov for støtte. 

 

• Fordi der er manglende sammenhæng i 
patientens/borgerens forløb mellem socialpsykiatri og 
hospitalspsykiatri. 

 

• Fordi viden om den enkelte borger/patient forbliver i 
lukkede systemer, da der ikke eksisterer formelle 
vidensudvekslingskanaler. 

 

  

 

 

 



  

Hvem er vi  
og hvordan har vi organiseret os? 

Samarbejdsparterne består af: 

− Psykiatrisk Center Hvidovre, sengeafsnit 

− Hvidovre Kommune, Socialpsykiatrien 

 
 

Arbejdsgruppen består af: 

− Ledende terapeut Helle Nørgaard Rasmussen, PCH 

− Ergoterapeut Lisbeth Vijeyaratnam, PCH 

− Psykiatrikoordinator Berit Langkjær, Hvidovre Kommune 

− Bo støtte-medarbejder Heidi Bang Fagerberg 

− SKP-medarbejder Karina Kjær 

 

 

Styregruppen: 

En leder fra hver sektor samt en afdelingssygeplejerske 



  
ICF 

(International Classification of Functioning, Disability and Health) 

 - hvad, hvorfor og hvordan? 

Hvordan ICF: 

• Under vejledning af ICF -konsulent har projektet udviklet et fælles ICF-
inspireret redskab med udvalgte koder målrettet beskrivelsen af den 
sindslidende borger/patient 

Hvad er ICF: 

• Et internationalt anerkendt og accepteret værktøj 

• En metode til at beskrive funktionsevne og funktionsevnenedsættelse 
 

Hvorfor ICF: 

• Referenceramme for forståelse af funktionsevne og funktionsnedsættelse 

• Et fælles sprog der kan benyttes af forskellige faggrupper og på tværs af     
sektorer 

•Fokus på borgerens egne ønsker og behov 



  
ICF-modellen 

 

 

 



  
Kroppens funktioner 

 

 

 

 

 

Mentale funktioner 
Overordnede mentale funktioner ( b110–b139) 
Specifikke mentale funktioner ( b140-b189) 
 
 
 

Sanser og smerte 
 
Kardiovaskulære, hæmatologiske og respiratoriske funktioner 
 
Fordøjelse, stofskifte og hormonelle funktioner 
 
Urinveje, kønsorganer og forplantning 
 
Bevægeapparat 
 
Hudens og tilhørende strukturers funktioner 

 
 
 
 
 
 
 



  

b130 Energi og handlekraft 

b1300 Energiniveau: Mentale funktioner bestemmende for fysisk og psykisk 
styrke og udholdenhed 
 

b1301 Motivation: Mentale funktioner bestemmende for initiativ, den bevidste 
eller ubevidste handlekraft 
 

b1302 Appetit: Mentale funktioner bestemmende for naturligt ønske eller 
behov, især det naturlige og tilbagevendende behov for mad og drikke 
 

b1303 Trang: Mentale funktioner bestemmende for påtrængende tilskyndelse til 
at indtage stoffer, herunder stoffer som kan misbruges 

 

b1304 Impulskontrol: Mentale funktioner som regulerer og modstår stærke og 
pludselige tilskyndelser 

Overordnede mentale funktioner af fysiologisk og psykologisk 
art, som får personen til at opnå tilfredsstillelse af specifikke 

behov og overordnede mål på en vedholdende måde 

 



  
Hvad siger medarbejderne? 

• Klarere bud på hvad patienten/borgeren ønsker og har behov for 
støtte til, og i hvilken kontekst.  

•Beskrivelserne hjælper til at lave klarere målsætninger, og en 
mere målrettet indsats gennem hele rehabiliteringsforløbet. 

• Styrket det tværfaglige samarbejde og det helhedsorienterede 
perspektiv 

• Givet anledning til refleksion i plejegruppen på sengeafsnittet 
over egne observationer og aspekter, som ikke tidligere har været i 
fokus. 

• Kontaktpersonerne i sengeafsnittet oplever, at deres erfaringer 
og arbejde bliver anerkendt, og at deres viden ikke går tabt.  

• Det bliver sjovere at gå på arbejde 

• Fælles sprog for beskrivelse af funktionsevne 



  
Hvad har vi lært? 

• Samarbejde kræver tid! 

 

• Samarbejde kræver vedligeholdelse og pleje af relationer, formelle 
strukturer gør det ikke alene! 

 

• Samarbejde kræver ledelsesmæssig opbakning 

 

• Det personlige kendskab til hinanden bør ikke undervurderes!!! 

• Medarbejderne på sengeafsnittene har den viden kommunen skal 
bruge i forbindelse med tildeling af sociale ydelser, men de fornødne 
redskaber til at få bragt den i spil eksisterer ikke. 

 

• Redskabet flytter fokus fra diagnoser og behandling til borgerens 
hverdagsliv og understøtter dermed borgerens recovery-proces.  

 

 



  
Fremtidige udfordringer 

 

 Begge sektorer har fokus på dokumentation, effektmåling/kvalitet  og 
effektivisering – er ICF et redskab herfor??  

 

 Redskabet kan bruges i målsætning og udarbejdelse af handle –/ 
behandlingsplaner i begge sektorer – kræver videreudvikling, fælles 
refleksion og kompetenceudvikling – er der vilje til det?? 

 

 Redskabet kan bruges til at kvalificere beslutningsgrundlaget for 
psykiatrisk behandling og kommunale ydelser, samt sætte rammen for 
fælles opgaveløsning – er koordinering og sammenhæng en kerneydelse 
?? 

 

 Redskabet sætter borgeren/patienten centralt i processen – er 
sektorerne klar til dette?? 

 

 

Fra pilotprojekt til implementering – hvad skal der ske? 
 



  
Konklusion 

 

Redskabet kan anvendes på tværs af sektorer og medvirker til at kunne 
tilrettelægge en mere målrettet rehabiliteringsplan hvori både 
behandling og sociale indsatser indgår. 

 

 

 Recovery-tanken stiller krav til behandlingspsykiatrien og 
socialpsykiatriens tilgang til borgeren/patienten. Redskabet flytter fokus 
fra diagnoser og behandling til borgerens hverdagsliv og understøtter 
dermed borgerens recoveryproces. 

 

 

Personalet oplever at redskabet styrker deres faglighed og skaber 
større arbejdsglæde. 

 

 

 



  
Vise ord og gode råd 

 

Erfaringerne fra projektet viser at det er muligt at udvikle 
et fælles tværfagligt og tværsektorielt redskab, som kan 
anvendes mhp tilrettelæggelsen af borgerens-/patientens 
rehabiliteringsplan.  

Redskabet  åbner op for andre perspektiver omkring 
borgerens/patientens liv som bidrager til refleksion over 
egen praksis og flytter fokus i retning mod recovery. 

 

Udvikling af et fælles redskab kræver i høj grad dialog og 
samarbejde. Det er vigtigt at prioritere fælles drøftelser og 
meningsudvekslinger på tværs i opstartsfasen – men det 
tager tid!!!! 

  

  

 

 



  
Ergoterapeutisk relevans? 

  

•Hvorfor et nyt redskab? – Er AMPS test ikke tilstrækkelig? 

 

• Hvorfor ICF? 

 

• Har vi brug for et tværfagligt redskab – og hvem skal tage 
styringen og ansvaret? 

 

• Hvad siger ledelsen mon? 

 

• Risiko for at det bliver monofagligt? 

 

• Hvornår skulle jeg have tid til at samarbejde? 

 


