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Projekt – Forebyggelsesteam 

 Projekt etableret i samarbejde mellem den regionale 
behandlingspsykiatri, den kommunale socialpsykiatri 
og myndighedsafdelingen i Vejle. 

 

• Forebyggelsesprojekt - 4-årigt projekt  

 (1.9.2009 – 31.3.2012) 

helbe@vejle.dk 



Baggrund 

• Sundhedsaftalerne 

• Satspuljemidler 

• Samarbejdsaftale 

• Ledelser fokuseret på vilje til samarbejde 
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Mål for Forebyggelsesprojekt 

1. At reducere antallet af uhensigtsmæssige 
genindlæggelser for borgere med 
sindslidelse, herunder borgere med svære 
spiseforstyrrelser og svære 
personlighedsforstyrrelser. 
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Mål fortsat.. 

2. At metodeudvikle ved at afprøve en ny 
samarbejdsform mellem Sundheds- og 
Socialsektoren i praksis. 

3. At sikre medinddragelse og skabe øget 
tryghed hos netværket til sindslidende. 
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Målgruppen 

 

1. Borger mellem 18 og 65 år. 
2. Ønsker at deltage i projektet 
3. Forventes udskrevet til egen bolig 
4. Har behov for og ønsker socialpsykiatrisk støtte i egen 

bolig efter endt behandling på psykiatrisk afdeling 
5. Vurderes af den ansvarlige læge, - til at skulle være indlagt 

i mere end 30 dage 
6. Eller, - har været indlagt i over 30 dage 

 

helbe@vejle.dk 



Ansat i projektet 

- 5 støttepersoner. 

- 1 sagsbehandler fra myndighed - 18 timer 

- 1 sagsbehandler fra psykiatrisk afdeling – 10 
timer 

- Projektledelse 
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Metoder 

• Fælles indsats under og efter indlæggelse i op 
til 3 måneder. Fokus på den svære overgang. 

• Funktionsbeskrivelse, som borger og 
kontaktperson udarbejder under indlæggelse. 

• Personlig strategiplan. 
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Metoder fortsat .. 

• 5 – felts netværkskort. 

• Netværksmøde inden udskrivelse. 

• Standby periode på 3 måneder for borger og 
netværk. 
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Fakta 

• 87 borgere tilknyttet i projektperiode 

•  Gennemsnitsalder 39 år 

• 30 %  visiteret til støtte efter projektet 

• Behov for støtte i weekend – 3 gange 

• Kontakt i gennemsnit 2 gange ugentligt. 
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Det nytter! 

 

 

Projektevalueringer har vist .. 
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Indlæggelser 

• 0 uhensigtsmæssige genindlæggelser. 

 

• 2009: -16 deltagere – 5 hensigtsmæssige 
genindlæggelser. (h. g) 

• 2010: -36 deltagere – 14 h. g. 

• 2011: -33 deltagere – 2 h. g. 
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Netværket 

• Interview af netværk i standby perioden, har 
givet værdifuld viden om, hvad der er 
betydningsfuldt for netværk. 

• 88 % har oplevet sig medinddraget og hørt i 
processen. 

• 83 % har oplevet sig trygge og støttet. 
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Samarbejde 

• Bedre forståelse for hinandens vilkår 

• Der er udvist vilje til samarbejde fra alle 
involverede parter. 

• Metoder implementeret. 

• Der er etableret nye samarbejdsarenaer, 
herunder et fælles ungeprojekt! 
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Links 

 Læs mere om vores tilbud på Social- og Psykiatriafdelingens 

hjemmeside. 

http://www.socialogpsykiatri.vejle.dk 

 eller om forebyggelsesprojektet .. 

http://www.socialogpsykiatri.vejle.dk/Stoette-
idagligdagen/Socialpsykiatrisk-Forebyggelsesteam.aspx  
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