
Temadag 
Odense 2013 Åben Dialog, Silkeborg 

- Samarbejde på Tværs 



Psykiatriens hus 
- Region og kommune  

Socialpsykiatriens opgave 
 

 Skabe rehabiliterende forløb, 
der er fleksible, 
sammenhængende og 
meningsfulde 

 

 At alle borgere visiteret til SPC 
har noget meningsfuldt at stå 
op til.  

 

Regionspsykiatriens opgave 
 
 Udredning, diagnosticering og 

opstart af behandling 

 

 Behandling i eget hjem eller 
ambulante samtaler 

 

 Gruppeforløb, psykoedukation, 
terapiforløb. 

 

 Mestringsstrategier 

 

 Medicinsk behandling, ECT m.m. 

 



Helhedssyn 

Regions-
psykiatri 

Jobcenter 
Social-
sektion 

Social-
psykiatri 



Politiske  
og samfundsmæssige krav 

 
FØRTIDSPENSIONS- OG FLEXJOBREFORM 

  Ressourceforløb til mennesker under 40 år 
 

KONTANTHJÆLPSREFORM 

  Trangere vilkår 
  uddannelsesplan. 

 

PSYKIATRIUDVALGETS UDSPIL 

  Sammenhængende indsats 
  Koordineret indsats. 
  Åben Dialog 
 
 



Et 3 årigt projekt  - En samlet indsats   
Socialpsykiatri /Regionspsykiatri/Jobcenter og 
Socialsektion.  
 
VURDERING FRA BORGER/PÅRØRENDE/MEDARBEJDERE 
 

  Manglende samarbejde  mellem psykiatri og 
jobcenter. 

 
 Manglende viden om hinandens arbejde og indsats. 

 
 Lange venteperioder - sat på standby 
 
 Gang på gang at fortælle sin livshistorie 



Åben Dialog i Silkeborg - Målgruppe 
 Borgere med tilknytning til Socialsektionen, Jobcenter, Regionspsykiatri eller 

Socialpsykiatri bosiddende i Silkeborg Kommune. 

 

 Aldersgruppe mellem 18-40 år (kan dispenseres til 50 år.) 

  

 Borgere med en sværere psykiatrisk lidelse  og tilknytning eller behov for tilknytning 
til enten Regionspsykiatri eller Socialpsykiatri (SPC). 

  

 Behov for tilknytning til mindst 2 af ovenstående afdelinger. 

 

 Behov for en beskæftigelsesrettet indsats.   

 

 En kompleks problemstilling, hvor det vurderes givtigt at mødes med det 
involverede private og professionelle netværk med Åben Dialog møder. 



Ledelsesforankring og samarbejde 

 

 

 

Leder commitment  

 - At turde tro. 

Medarbejdere fra alle 4 
enheder på Åben Dialog 

uddannelse 

Lederforum på 
tværs  

Alle betaler til 
udgifter 

Introduktioner 
/ temadage på 

tværs 

15 
netværksmødeledere 

på tværs 



Interview med Camilla 



 
 
 
Rammer for Åben Dialog i Silkeborg 
 

 
 

 Borger vælger selv hvem skal deltage 
 
 Pårørende og fagprofessionelle deltager. 

 
 Borgeren er i centrum og dagsordenen skabes på mødet. 

 
 Dialog, sprog og evnen til at lytte og reflektere er i fokus.  

 
 At skabe mening og sammenhænge er et omdrejningspunkt 

 
 Netværksmødeleder og  reflektant deltager. 

 
 Beslutningsreferat skrives og udsendes. 

 
 En tovholder udpeges. 

 
 



ELLER 

Afklaring af netværk 

 Mødeindkaldelse 
Booking af lokale mm. 

1. Åben Dialog møde 

Skrive referat 

Udsende referat og 
registrering af møde 

netværksmødeleder 

Netværksmødeleder 

Sekretær 

Borger + medarbejder 

Sagsbehandler i  
SPC og 

Socialsektion 

Visitation 

sekretær 

Borger 18-40  år 
(50 år) 

Medarbejder i 
SPC, Jobcenter, 
Socialsektion, 

regionspsykiatri 

4 Åben Dialog 
kontaktpersoner 

Region, SPC, jobcenter og 
socialsektionen 

2. – 5. åben dialog møde 

RÅDGIVNING ÅBEN DIALOG FORLØB FUNKTIONER/ANSVARLIG 

Behandler i 
Regions-
psykiatri. 



At blive klædt på til formen 

Informations materiale (brev/mapper/hjemmeside). 

 

Forberedelse for borgeren. 

 

Opstart på møderne 

 

 



Hvad oplever vi i Samarbejdet? 

 Alle hører den samme historie  =  fælles udgangspunkt 
 
 Aktivitet/beskæftigelse/uddannelse  bliver et fælles 

fokusområde. 
 
 Indsatsen bliver målrettet , tydelig for alle og ansvar deles. 
 
 Borgeren har en rolle, der giver styring og autonomi. 
 
 Pårørende føler sig inddraget og involveret fremfor 

informeret. 
 

 
 



En ny måde at tænke og arbejde på. 

 

 Tværsektorielt redskab i Silkeborg. 

 

 Tilgang til mennesket  i det daglige arbejde og liv. 

 ”A way of living and being”  

 

 



Åben Dialog, Ergoterapi og 
koordinering. 

 Redskabet er klientcentreret og mere end det. 

 

 Rundt om hele mennesket. 

 

 Interventionerne der iværksættes, er meningsfulde for 
borgeren. 

 

 Den meget detailorienterede tilgang i spørgsmål og 
intervention giver tydelighed.  

 

 Den koordinerende indsats fører til fælles plan. 

 



Mere info? - www.psykiatrienshus.dk 
Projekt Integrerede Forløb 

http://www.psykiatrienshus.dk/

