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Region Midtjylland – Psykiatriplan 
 -  Lukning af sengepladser i        
  Silkeborg og Kjellerup 
 
Silkeborg Kommunes høringssvar  
 - Nærhed 
 - Udviklingsprojekt 
 
Stor politisk involvering og engagement. 

 



Hvordan fostres ideen? 

Funderet på en tradition for et godt samarbejde:  

 

mellem kommunal - bostøtte, dag og døgntilbud 

            og 

regional – lokalpsykistri, akut hjemmebehandling    
     og psykoseteam 

 

 



 Psykiatriens hus – et virtuelt begreb 

● Nye samarbejdsformer og et udviklingsprojekt 
med henblik på helhed i indsatsen mellem: 

Social- og behandlingspsykiatri 

Psykiatrien og arbejdsmarkedsafdelingen 

Sundhed og omsorg  

Psykiatrien og praktiserende læge 

Bruger- og pårørendeinddragelse 

 

 



Kommunale tilbud i Psykiatriens 
Hus 

• Socialpsykiatrisk 

center alle socialpsykiatriske tilbud 

• Dagtilbud 
– Køkken/café 

– Reception/information 

– Ungeprojekt 

– Pedelfunktion 

– Sundhedsfremmetema 

• Bostøtte, SKP 

• Jobcenter, socialteam og 

Sundhed og omsorg. 

 

 



Regionale tilbud i Psykiatriens Hus 

• Lokalpsykiatrisk Center 
• Psykoseteam 

• Affektiv team med Daghospital 

• Hjemmebehandlings team 

• Shared Care 

• Klinik for Angst og 

tvang 

• Team for personligheds- 

 forstyrrelser 

• Psyk info 

 



Fælles regionale og kommunale 
pladser 

Akut døgntilbud 
– 6 kommunale pladser 

For borgere med psykisk 
sygdom – kontakt via 
sagsbehandler. 

Specialiseret omsorg 

– 6 regionale pladser. 

For patienter indskrevet i 
Lokalpsykiatrisk center. 

Specialiseret observation. 

– Døgn telefon  

 

 

 

 



Faktorer der har betydning  
- for opgaven i Akut døgn 

 

● Hjemmebehandlings team og støttepersoner har 
ansvar for forløb. 

● Koordinator K/R mødes dagligt. 

● Mere end 95% af fordelingen af pladser mellem R/K 
er uproblematiske. 

● Udbredt udlån af pladser til hinanden 

● Viljen til at ville............. 

 

 

 

 



Resultater 

● Udnyttelsesgraden af både de regionale og 
kommunale pladser i  Akut Døgntilbud er 92%, -
-hvilket indfrier det fastsatte mål/succeskriterie 
på 75 % 
 

● Antallet af indlæggelser er faldet med 21,2 % 
fra 2007 – 2010 
 

● Genindlæggelses frekvensen er faldet med 17,4 
% fra 2007 - 2010 

 

 

 



Fælles Projekter 

● Integrerede forløb  

Målgruppe 18- 40 årige i RM og Silkeborg kommune –
(socialpsykiatri og Jobcenter) 

 

● Somatisk sundhed og Sundhedscafe 

Sundhed/omsorg – RM – praktiserende læger – 
misbrugsområdet og socialpsykiatrien 

 

 

Flere mindre på vej.................... 



Drivkraft 

● Fokus på udnyttelse af ressourcer på tværs. 
Fokus på ikke at gøre ting dobbelt 

● Ønske om sammenhængende og integrerede 
forløb for borgere 

 

● Fælles mål og MVV i PH  

● Viljen til at ville................ 

● Ledelsesmæssig fokus på tværs  

● Opbakning fra borgere og organisationer 



Udfordringer 

2 opgaver og 2 lovgivninger og 2 paradigmer 2 ledelser 

2 netforbindelser 2 printere 2 dokumenterings redskaber 

- og 2 osv. 

 

Kulturelle:  

 sprog - eks pt/bruger/borger  

 vaner - eks navneskilt, betaling for mad 

Hvad er opgave - hvem tager opvasken 

Ledelsesstile 

 

 

 

  

 



Udfordringer fortsat 

● Fortsat være undersøgende og identificerer nye 
udviklingsområder  

● Adskilt økonomi  

● Forskellige finansieringsmodeller og kommunal 
medfinansiering  

● Adskilte organisations-/ ledelsessystemer  

 


