
MOBILTEAMET  

En fortælling om mennesker 



Etablering 

• Foråret 2009, 5 borgere, 2,3 mill. 

• Permanent i 2010, 8 borgere 

• Tænkt som ”Længerevarende botilbud” i eget 
hjem + døgntelefon 

• Tværfagligt team, med erfaringer inden for 
psykiatri, misbrug, hjerneskade, 
dobbeltdiagnoser og borgere med anden 
etnisk baggrund. 

• Oprettet i forbindelse med institution, hvor 
der var mulighed for at tale med kollega også 
i weekenden og mulighed for at få 
supervision. 



• Brugergruppen i Det mobile team er ikke entydig men alligevel 
karakteriseret af flere generelle træk og forhold. De er karakteriserede ved 
at have komplicerede problemstillinger med dobbelt- eller trippel-diagnoser 
inden for psykiatri, neurologi, udviklingsforstyrrelser og misbrug samt evt. 
en kulturel vinkel i tillæg, på grund af anden etnisk baggrund. Borgerne 
falder derfor ”mellem stolene” i behandlingssystemet. 

• Borgerne visiterede til Det mobile team har tendens til manglende 
sygdomsforståelse, som sammenstillet med handlekraft og impulsivitet 
skaber mange problemer i det daglige. De har også en adfærd, der 
berettiger øget opmærksomhed på sikkerhedsmæssige problemstillinger for 
personalet. 

• Der opstår ofte mange problemer omkring borgerne på grund af 
besværligheder i evnen til kommunikation, manglende viden om - og 
forståelse for samfundsmæssige forhold og vanskeligheder med 
behovsudsættelse. Det vil sige at små dagligdags opgaver udvikler sig til 
store problemer for borgeren.  

• De er ofte direkte uønskede hos lægepraksis, apoteker, butikker eller hos 
naboer. Det private netværk er spinkelt eller ”slidt” efter stor belastning. 

• Borgerne henvises til Det mobile team,  fordi andre tilbud giver op. 



Borgerne 

• Manglende tillid til andre generelt, herunder 
mistillid til systemerne. 

• De mangler tro på bedring og mangler 
selvværd. 

• Har ofte akut behov for hjælp eller afklaring. 

• Boligsituationen kan være usikker 

• Kan være meget handlekraftige 

• Kaotisk økonomi 

• Kommer ikke til aftaler 

• Ubehandlede fysiske lidelser 

• Er ikke i job, uddannelse eller andre 

aktivitetstilbud. 



Referencerammer 

• Systemisk tankegang 

• Anerkendende tilgang 

• Kognitiv tilgang 

• Recovery tilgang 



Metoderne 

• Relationen er vigtigst 

• Vi skal være ydmyge, det er deres liv og 

deres hjem. 

• Vi skal være troværdige og pålidelige. 

• Vi tåler afvisninger, vi kommer igen 

• Vi tager udgangspunkt i det borgeren 

siger, men handleplanen ligger i 

baghovedet. 

• Vi er ikke presset af tid. 



Metoderne 

• Eksternalisering, symptomer er noget man 

har, ikke noget man er. 

• Koordination, på alle niveauer 

• Fleksibilitet i samarbejdet med borgeren, 

andre professionelle og i forhold til løsning 

af opgaverne. 

• Vi følger dig, kører dig, gør ting for dig og 

med dig. 



Metoder 

• Tilladelse til at tænke og handle 

utraditionelt 

• Sig det du ser og gør det du siger 

• Fordomsfrihed. 

• Grænsesætning 

•   



Medarbejderne 

• Tværfagligt sammensat team, Vi bruger 

hinandens kompetencer. 

• Etik i højsædet 

• Tålmodighed og udholdenhed 

• Opmærksomhed på hinanden i forhold til 

arbejdspres og sikkerhed 

• Siger aldrig nej, Vi tror vi kan. 

• Stort engagement 



Udvikling 
Maj 2009 

• 5 borgere 

• Ramme på 2,3 

mil. 

• 5 ansatte  

Marts 2012 
• 17 borgere 

• 3,2 mil. 

• 7 stillinger 

• Mere ledelse 

• ATA, 55,04% 

• Pris 446 kr. pr. t. 



Person, M – 55 år 

• PTSD, flygtning 

• Visiteret til § 108 i Holstebro, 650.000kr. 

Pr. år 

• Ønskede at blive i egen bolig. 

• 8½ t. pr uge = 190.000 kr. pr. år 

• Ikke den store udvikling. Kulturelle 

forskelle gør det vanskeligt i samarbejdet 

med familien.  



Person, S – 57 år 

• Emotionel ustabil personlighedsstruktur, 

Borderline type + hashmisbrug. 

• Beskrives som person med komplekse psykiske, 

sociale-, misbrugs og somatiske problemer. 

• Februar 2009, tilbud på 1,750.000 kr. pr. år 

• Længerevarende botilbud Holstebro 

• Mobilteamet 2 t. pr. uge = 42.000 kr. pr. år. 

• Samarbejder med teamet. Klarer sin lejlighed. 

Passer have og kat. Kontakt til sagsbehandler. 

Kommer lidt ud. 



Person, M – år 

• Misbrug, hjerneskade, fysisk handicap, flere 
domme. Massive samarbejdsproblemer 

• Tilbud om enkeltmands foranstaltning 2,3 mil. 

• Mobilteam 30 t. pr. uge ( Contego 15 t.) 480.000 
kr. pr. år 

• ½ år + 1.888.872 mil. Omgivelserne skærmes 

• Nye tilbud på: 340.000 og 253.979 og 185.000 
kr. pr. mdr. 

• Bolig, specialdesign,  tilknyttet længerevarende 
botilbud. 

• Flyttet til større by, flere kontakter, teamet har 
udviklet flere kompetencer. 



Person, J - 40 

• Skizofreni, paranoia 

• Fra § 107 efter 5 år pris 350.000 kr. pr. år 

+ ½ tidsplads på §104 

• Til mobilteam nu 7t. = 175.000 kr. pr. år + 

aktivering.  

• Er i udskrivningsfasen, flyttede ca. 1.02 



Person, A – 40 år 

• Skizofreni, bizar adfærd. Boliger gror til i affald, 

dom til medicinsk behandling. Handlekraftig. Har 

behov for en del støtte og hjælp. 

• 3 mdr. på § 107 = 350.000 kr. pr. år 

• Mobilteam 15 t. pr. uge = 350.000 kr. pr. år. 

• Har nu boet i samme lejlighed i 6 mdr. Holder 

den meget pænt. Ønsker at se pæn ud, vil have 

ordnet tænderne, begyndende socialrelationer. 

Har ikke været indlagt i næsten et år. 



Flere tal  

i forhold til at blive i egen bolig 

• Ca. 22 personer i kontakt med teamet 

• 2 er flyttet på § 107, en på vej 

• 1 er flyttet på § 108 

• 2 er på forsorgshjem 

• 1 er i surrogatfængsel på psykiatrisk afd. 

• 1 venter på dom 

• 3 holder vi foreløbig ude af fængsel 

• 10 i egen bolig. 


