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Kort opsamling 
 
 
Samarbejde mellem Psykiatrisk Center Hvidovre og Hvidovre Kommune 
 
Psykiatri på tværs: Sammen kan vi mere 
Ved Lisbeth Vijeyaratnam, ergoterapeut, Psykiatrisk Center Hvidovre og Berit Langkjær, projektkoordinator, 
Socialpsykiatrien, Hvidovre Kommune 
 
Rehabiliteringsplaner med udgangspunkt i ICF. Projektet har blandt andet til formål at sætte 
borgeren/patienten i centrum i forbindelse med overgang fra sygehus til kommune, samt at sætte mere fokus 
på hverdagslivet og hvordan man kommer sig over alvorlig psykisk sygdom. 
 
Projektet blev sat i gang fordi, der i dag hovedsageligt bliver videreformidlet lægefaglig viden i form af 
diagnoser og epikriser, mens observationer og undersøgelser fra ergoterapeuter, fysioterapeuter, 
plejepersonale, som fortæller mere om hvordan borgeren fungerer i hverdagen, hvilke værdier og ønsker 
borgeren har for fremtiden, og hvilke betydning konteksten har (fx under indlæggelse og hjemme) ikke bliver 
videreformidlet i tilstrækkelig systematisk grad. Den viden som kommunerne har brug for er til stede, men 
den bliver ikke systematiseret, det kan ICF hjælpe til med. 
 
Tager udgangspunkt i ICF 

- Beskrivelse af funktionsevne og funktionsevnenedsættelse  
- Er med til at skabe fælles sprog  
- Er et anerkendt og allerede etableret klassifikationssystem/redskab 

 
Projekt finansieret af Psykiatri på tværs, læs evt. mere her http://www.personaleweb.dk/psykiatri  
 
 
Samarbejde mellem Odense Kommune og Psykiatrien på OUH  
 
Den Integrative Psykiatriske Afdeling (DIPA) i Odense 
Ved Bodil Faurskov, ledende ergoterapeut, OUH 
 
Formålet er at skabe sammenhængende forløb for patienterne  

- Bedre samarbejde mellem regional og kommunal psykiatri 
- Inddragelse af pårørende 
- Evidensbaseret praksis 
- Skal udbredes til resten af Psykiatrien i Region Syddanmark 

 
Udarbejdelse af idekatalog efter input fra brugere, pårørende, fagpersoner. 
 
Læs mere her: http://www.psykiatrienisyddanmark.dk/wm365479  
  
Rehabilitering – Ung i job og uddannelse 
Ved Gerda Kristensen, ergoterapeut, Odense Kommune 
 
Et tilbud til unge, som følger de unge ud i job og uddannelse. Målgruppen er unge mellem 18 og 35 år, der 
alle har haft længerevarende tilknytning til psykiatrien, fx som følge af misbrugsproblemer. De professionelle 
skal møde de unge på nye måder, ikke med udgangspunkt med journalnotater mm. Udgangspunktet er de 
unges drømme og ønsker for job og uddannelse. Tidligere har der været et paradigme om ’first train, then 
place’, men nu skal de unge direkte ud på uddannelsessteder og arbejdspladser.  
 
Det er fra centralt hold i Odense Kommune besluttet, at udgangspunktet er IPS - Individuel Placement and 
Support. En metode udviklet i USA i 1970'erne til det amerikanske arbejdsmarked. 
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Hvad er fremtidens udfordringer for ergoterapeuter? 
Indledning og opsamling ved Gitte Matthiasen  
 
Hvad skal professionerne kunne fremover? En undersøgelse af kompetencebehov rettet mod fremtidens 
fysioterapeut- og ergoterapeutfaglige arbejdsområder på Aarhus Universitetshospital peger med 
udgangspunkt i Katrin Hjorts forskning på, at relationen mellem den professionelle og patienten ændres i tid 
og rum blandt andet fordi relationen bliver mere kortvarig og mere anonym. Samtidig skal de professionelle i 
højere og højere grad fungere sammen med andre professionelle i et tværfagligt samarbejde, hvor alle har 
ansvar for deres del af behandlingsforløbet.  
 
I rapporten fra Region Midtjylland bruges betegnelserne ’vurderingsekspert’ og ’overgangstilrettelægger’ til at 
beskrive fremtidens kompetencebehov for terapeuterne. Hvor terapeuterne tidligere i højere grad betegnede 
dem selv som ’forløbsbehandlere’, 
 
Det tværfaglige samarbejde kan anskues som praksisfællesskaber (inspireret af Etienne Wenger). 
Praksisfællesskaber kan defineres som: 
 

- Gensidigt engagement: Den relation man har med hinanden 
- Fælles virksomhed: De opgaver man er fælles om at løse 
- Fælles repertoire: De fælles redskaber, sprog, procedurer, rutiner, mm.  

 
Selvom rapporten omhandler terapeuter i somatikken, så kan mange af pointerne godt overføres til 
psykiatrien. Du kan finde hele rapporten ”Klædt på til fremtiden?” her: http://bit.ly/Uxcsmo  
 
En af de store udfordringer i psykiatrien er koordinering og sammenhæng. Det handler ikke kun om 
samarbejde mellem kommuner og regioner, der er også om samarbejde mellem kommunale sagsbehandlere 
på tværs af kommunens sektorgrænser. Indførelsen af en genoptræningsplan eller rehabiliteringsplan eller 
noget tredje skal sikre koordination eller sammenhæng. En god sammenhæng til gavn for borgeren, men 
også for det faglige miljø. Systemet har brug for informationer, hvordan sikrer vi, at systemet får de rigtige 
informationer.  
 
 
Opsamling på gruppearbejde om koordinering og samarbejde 
 
Hvad fungerer godt? 
 

- Det er godt at tale "med" og mindre godt at tale "om" patienterne/borgerne 
- Skriftlige vurderinger kan ikke stå alene, der skal også et møde til, hvor der sker en 

forventningsafstemning og overlevering af viden  
- At følge borgerne hjem og tage på hjemmebesøg efter udskrivning, så der sker et 

samarbejde/overlap fra sygehus til kommune 
- At kunne mødes i borgerens miljø  

 
Hvilke muligheder er der? 
 

- Borgerne skal give aktivt tilsagn om, at der må ske koordination mellem sygehus og kommune 
- Netværksmøder, åben dialog, tovholderfunktioner 
- Vandrerjournal som borgeren selv tager med sig rundt  

 
Hvilke udfordringer er der? 
 

- Hvordan får vi patienten med ind? Hvis det er godt for det faglige personale, er det så nødvendigvis 
godt for patienterne. 

- Detailstyring i både kommune og regioner i forhold til at folk skal kunne klare sig selv, hvad får 
kommunerne og regionerne for pengene, og hvad skal der bruges penge på. Detailstyring i forhold til 
målsætning. Der er status hver 3., 6. og 12. måned 
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- Forringelser på det psykiatriske område.  
- Manglende koordinering i overgang fra et tilbud til et andet 
- Kommune, professionelle, tilbud (og borgerne) har ikke altid samme mål, fordi der er forskellige 

interesser i spil, og det har også betydning for samarbejdet mellem sektorer 
- Patientsikkerhed (overlevering af personoplysninger fra kommune til sygehus) 
- Ydelsesregistrering - hvad kan man bruge tid - hvad udløser penge? 

 
 
Opsamling på gruppearbejde om genoptræningsplaner 
 
Hvad skal den indeholde? 
 

- Der skal sættes et bæredygtigt mål, som udarbejdes i samarbejde med borgeren 
- Det skal være tværfagligt, det er ikke nok, at det kun er læger, sygeplejersker eller ergoterapeuter 
- Der skal ikke stå noget om metodevalg, det skal være op til de enkelte afdelinger og faggrupper 
- Dokumentation, af hvordan man vil arbejde hen imod målet 
- Skal tage udgangspunkt i mennesket og ikke systemet 
- Målsætning på kort (handlinger) og på lang sigt (drømmen) 
- Der skal være fokus på borgerens ressourcer, og målene skal være konkrete, handlingsorienterede 

og fremadrettede 
 
Hvilken form? 
 

- En fleksibel elektronisk journal/redskab,  
- Et dokument, hvor flere kan komme til orde, både region, kommune og borgeren, fx en 

vandrerjournal der er tilgængelig på sundhed.dk eller borger.dk  
- Et interaktivt redskab, der kan gå på tværs af kommuner og regioner, som både borgere og 

professionelle kan logge ind på 
 
Titel 
 

- Værd at overveje om genoptræningsplan er det rigtige ord, rehabiliteringsplan eller borgerens 
recovery-plan er andre bud på titler 

 
Opmærksomhedspunkter 

 
- Hvad med de patienter, der ikke ønsker at samarbejde om en genoptræningsplan? 
- Hvordan sikrer man, at de patienter, der ikke kan opstille mål, ikke får en dårligere behandling? 

 
 
 
 


