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27 socialpsykiatriske
boliger efter SEL 
§107(11)og §108(16) 

I Københavns Kommune

Målgruppe: Borgere
med sindslidelse og
samtidigt aktivt misbrug

Kokain og amfetamin er 
aktuelt langt de hyppigst
foretrukne rusmidler

På Sundholm i den 
indre del af Amager





City of Copenhagen

2016-17

Sundbyhus

Bekymrende lav frekvens af flytning (flow) fra Sundbyhus til egen bolig; til 
mindre støttende botilbud; eller til ikke dobbeltdiagnose specialiseret 
botilbud. Mange havde boet 7 år + selv i SEL §107 delen af Sundbyhus 

Og:

Faglig kvalitet af tilbuddet, som af socialtilsynet blev beskrevet som 
utilstrækkelig i forhold til målgruppen og/eller ikke tilstrækkeligt beskrevet 

Stemning af frygt blandt beboerne beskrevet af socialtilsynet

Skærpet socialtilsyn med påbud

Hyppige arbejdsskader med trusler/vold beboer medarbejder (37 i 2016)

Høj medarbejderomsætning + rekrutteringsproblemer 

Ringe medarbejdertrivsel fremgik af trivselsundersøgelser



City of Copenhagen

Aktuelt

Sundbyhus

Frekvens af flytning (flow) fra Sundbyhus til egen bolig; til mindre støttende 
botilbud; eller til ikke dobbelt diagnose specialiseret botilbud                                        
2018 – 2021 på mellem 22 og 33% af beboerne pr. helår

Og:

Socialtilsynet ser generelt tilfredsstillende kvalitet

Tilbuddet modtager bl.a. borgere som ikke har kunnet rummes i andre 
specialiserede tilbud rettet til dobbelt diagnosticerede borgere

I snit under en medarbejderudskiftning pr. år i perioden 2018 – 2021

Rekruttering nu oftest via ansøgninger fra egne tidligere studerende/elever

Enkeltcifret årligt antal A-skader med vold/trusler i 2018 – 2021 (1 i 2018)

Stolthed over eget arbejde scores til i snit 6,7 af 7 mulige i Rambøll TU2021 



City of Copenhagen

Ideelt udgangspunkt for forandring – tre 
fremskudte aktører mødes med et botilbud:

Sundbyhus

Fremskudt psykiatrisk behandling ved PCA Botilbudsteam med team 
af fast psykiatrisk overlæge og fast terapeut: 

-på Sundbyhus onsdag + ved behov

Fremskudt rusmiddelbehandling i KK Socialforvaltning URUS med fast 
tilknyttet rusmiddelbehandler:

-på Sundbyhus 3 dage/uge – derunder onsdag

Fremskudt sagsbehandler for botilbuddets beboere fra KK 
Borgercenter Voksne Myndighed med fast sagsbehandler:

- på Sundbyhus en dag om ugen – deraf hver 2. onsdag



City of Copenhagen

Proces på Sundbyhus 2017 - 2021

Metoder & uddannelse

• Low Arousal (LA)

• Motiverende Interview (MI) 

• Dialektisk Adfærdsterapi 
(DAT)- kortere kursus i 
teknikker i DAT

• Successiv deltagelse i KK 
uddannelse (Metropol) i 
rehabilitering og Recovery

Faglig kompetence øger 
rummet til selvledelse

Mindsket mængde af faste 
instrukser og imperative regler

Rum og fornødne 
kvalifikationer til faglig 
selvledelse 

tillader her-og-nu tilpasning af 
tilgang til brat skiftende 
modtagerforudsætninger 

som ledsager 
centralstimulerende rusmidler 
som kokain og amfetamin

Brobygning og samarbejde om sammenhængende indsatser 
på tværs af aktører med botilbuddet som ”egnet platform”

Der er arbejdet med at tage konsekvensen af, at vi som botilbud ser os som 
den af aktørerne, som er nærmest borgerne i hverdagen, og som dermed 
står med nøglen til at samskabe sammenhængende indsatser på tværs

Der er arbejdet med at udvikle møder som er egnede til at danne ramme 
om samarbejde og koordinering på tværs af aktører og sektorer – særligt 
morgenmødet.  Mere konference – mindre detaljeret dagsplanlægning

Morgenmøder på onsdage er prioriteret som koordinerende møde, hvor 
samtlige 3 fremskudte aktører og Sundbyhus´ medarbejdere + ledelse 
deltager og på tværs koordinerer indsatser

Der er ledelsesmæssigt fokus på at lade pleje af tværgående samarbejde 
vinde indpas som højt prioriteret i vores opgaveløsning og rolleforståelse. 
Løseligt inspireret af Relationel Koordinering (J. H. Gittell)

Der er tilbagevendende dialogmøder med de tre fremskudte aktører om 
evaluering og udvikling af samarbejdet. 

Sundbyhus 818-11-2022



City of Copenhagen

Fordele vi ser som sandsynligt 
udslagsgivende for øget kvalitet 

Sundbyhus

Der reageres og koordineres nu hurtigere og med mere 
sammenhængende indsatser på tværs af aktører

Det gør at vi i højere grad understøtte Recovery ved at:

- time vores indsatser rettidigt ift. åbninger for 
forandring som viser sig hos borgere (før de lukker i)

- gensidigt understøtte indsatser og dele mål på tværs

- Involvere borgeren i et sammenhængende arbejde

+ at der nu mere vel timet og adekvat kan handles ved  
ændringer i behandlingsbehov    mindre kontroltab/vold



City of Copenhagen

Fordele vi også ser 

Sundbyhus

Botilbudsteamet øger markant lokal ”in-the-job” læring 
mht. psykiatrisk indsigt for medarbejderne i botilbuddet :

- daglig deling af faglig viden, know-how, og forståelse af 
perspektiver, på tværs af sektorer (begge veje)

- tematiseret formidling ved botilbudsteamets 
medarbejdere om psykiatrisk faglige emner der aftales



City of Copenhagen

SUS og Kompetencecenter for 
dobbeltdiagnose i Region 
Hovedstaden. 

For Socialstyrelsen 2019

På baggrund af screening af 
forskning og ”lovende praksis” 
beskrives tre indsatser

Side 47 – 59: ”Tværgående 
samarbejdsmodel på Sundbyhus”

https://socialstyrelsen.dk/udgivelser/indsatse
r-til-mennesker-med-psykiske-
vanskeligheder-og-misbrug

https://socialstyrelsen.dk/udgivelser/indsatser-til-mennesker-med-psykiske-vanskeligheder-og-misbrug


Drøftelse med sidemand (5min) - f.eks. af:

- hvordan fungerer dette tværgående / 
tværsektorielle samarbejde I “din” kommune?

- kunne du se modellen / dele af den anvendt
der?

- ser du udfordringer ift. implementering
(fx. geografiske, målgruppemæssige, etc.)? 

29. november 2019 



Opsamling i plenum

22. August 2019 Københavns Kommune

Socialforvaltningen – Borgercenter Voksne – Center for Specialiserede Botilbud



Region Hovedstadens Psykiatri
Psykiatrisk Center Amager

Hvordan samarbejder kommune og region 
om indsatsen til mennesker med svære 
psykiske lidelser? 

Cheflæge René Sjælland, Psykiatrisk Center Amager
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Region Hovedstadens Psykiatri
Psykiatrisk Center Amager

Hvorfor er det vigtigt?

• De mest udsatte mennesker - sociale 
problemer, svær somatisk og psykisk sygdom 
og ofte misbrug 

• Forløb i både behandlings- og socialpsykiatrien 
på tværs af sektorer. Ofte flere aktører i 
kommune og region.

… derfor er det er ofte vanskeligt at skabe et 
sammenhængende tilbud 
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Region Hovedstadens Psykiatri
Psykiatrisk Center Amager

Tværsektoriel indsats – det nye sort
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• Huset for psykisk sundhed

• Frivillige – aktiviteter for døgnindlagte

• SPOR – integration af behandling af stofforbrug og psykisk lidelse 

(dobbeltdiagnoser)

• Gadeplansteam – herunder fremskudt sagsbehandling for hjemløse

• Netværksmøder – skærpede krav i ny samarbejdsaftale

• Færdigmeldinger - øgede takster og dermed incitament til løsninger



Region Hovedstadens Psykiatri
Psykiatrisk Center Amager

Botilbudsteamet – et ex på vellykket tværsektorielt samarbejde

17

• Botilbudsteamet PC Amager blev etableret 

som et af de første i landet i oktober 2017

• Teamet varetager aktuelt behandling for ca. 

270 patienter på 10 socialpsykiatriske 

botilbud i København og Tårnby Kommune



Region Hovedstadens Psykiatri
Psykiatrisk Center Amager

Lidt om bemanding og finansiering
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• Hvad havde vi? 

✓ 3 speciallæger og 1 sygeplejerske – konsulentfunktion

• 1/10-2017 – SATS puljemidler fra SST til 3,25 års intervention (10,6 mio kr)

✓ 5 sygeplejersker, 1 recoverymentor

• 1/1-2021 – Permanentgørelse - og ekstra regional finansiering (1,7 mio kr)

✓ 0,5 speciallæge, 1 psykomotorisk terapeut, 1 psykolog

• Nuværende budget (excl. læger): ca. 3,9 mio kroner



Region Hovedstadens Psykiatri
Psykiatrisk Center Amager

Hverdagen i teamet
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• Tour-de-afdeling

• Telefontid for botilbud 

• Faste dage med synlig tilstedeværelse

• Netværksmøder

• Udskrivningsmøder

• Samarbejdsmøder 

• Morgenmøder på botilbud

• Sparring

• Undervisning

Botilbud

Døgnafsnit

Kriminalforsorgen

URUS

IPS

Regionsapoteket

Sagsbehandlere

Pårørende

Værger

Egen læge

Behandlere (fys,ergo

ifm. genoptræning) 

Forskningsprojekter 

VISO-forløb

De Særlige Pladser

Samarbejdspartnere:



Region Hovedstadens Psykiatri
Psykiatrisk Center Amager
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Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Morgen Behandlings- 
konference 
 
1/mdr.: 
Personalemøde 
 
Mandagsmails fra botilbud 
gennemgås 
 
 

Morgenmøder på botilbud 
 

• Dannebrogsgade/Saxogade. 
Læge 2. uge/ Spl. 1. uge 
(Jasna, Maria R) 
 

• Sundbygårdsvej. Læge/Spl.  
1. uge (Maria K, Gitte, 
Andrzej) 

 

• Sydhavnen. Læge 1.uge / 
Spl. 2 uge (Rikke, Maria K, 
Yashar) 

Morgenmøder på botilbud 
 

• Radisevej. Læge/spl. 1. 
uge (Rikke, Maria K, 
Jennifer, Yashar) 
 

• Robert Jacobsens vej. 
Læge 2. uge/spl. 1. uge 
(Maria, Jasna) 
 

• Sundbyhus. Læge 2. 
uge/Spl. 1. uge (Gitte, 
Andrzej) 

 

• Plejekollektiverne, Læge 
1.uge/ Spl. 1. uge (Gitte 
A, Gitte S) 

 
 

Morgenmøder på botilbud 
 

• Tranehavegård. Læge 
1. uge/Spl. 1. uge 
(Jennifer, Christina, 
Yashar) 
 

• Televænget. Læge/Spl. 
2. uge (Gitte, Jennifer, 
Jasna) 
 

• Røde Mellemvej. 
Læge/Spl. 1. uge 
(Maria K, Rikke, 
Andrzej) 

 

Samtaler/tilstede på 
botilbud og døgnafsnit efter 
behov 
 
Faglig sparring på botilbud 
 
Besøg under indlæggelse 

Formiddag Booke samtaler & 
planlægge ugen 

Planlagte samtaler Planlagte samtaler Planlagte samtaler Samtaler/tilstede på 
botilbud og døgnafsnit efter 
behov 
Grupper 

Kl.12-12.30 Frokost Frokost Frokost Frokost Frokost 

Eftermiddag Samtaler/tilstede på 
botilbud  
Netværksmøder døgnafsnit 
Besøg under indlæggelse 
Tour-de-afd. 

Samtaler/tilstede på botilbud 
Netværksmøder døgnafsnit 

Samtaler/tilstede på botilbud 
Netværksmøde døgnafsnit 

Samtaler/tilstede på 
botilbud 
Netværksmøder døgnafsnit 

Faglig sparring på botilbud 
Samtaler/tilstede på 
botilbud  
Netværksmøder døgnafsnit 
Besøg under indlæggelse 



Region Hovedstadens Psykiatri
Psykiatrisk Center Amager

Tværfaglig og tværsektoriel sparring

• At understøtte faglig sparring mellem de tre 

aktører* både på et overordnet plan og ift. 

konkrete beboerforløb og/eller problemstillinger

• At den tværfaglige og tværsektorielle indsats 

bliver integreret og koordineret. 

• At styrke kendskabet til hinanden

*
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Region Hovedstadens Psykiatri
Psykiatrisk Center Amager
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Region Hovedstadens Psykiatri
Psykiatrisk Center Amager

Polyfarmaci 

• Øget fokus på at få patienter i et stofs behandling
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Region Hovedstadens Psykiatri
Psykiatrisk Center Amager
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Botilbudsteamet – resultater og effekt



Region Hovedstadens Psykiatri
Psykiatrisk Center Amager

Erfaringer fra 5 år med Botilbudsteamet
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• Et styrket og godt samarbejde sektorer imellem

• Støttefunktion i de sårbare overgange:

➢ Før indlæggelse – forebygge og forberede evt. indlæggelse

➢ Under indlæggelse – den mest ustabile pt. Besøge pt. undervejs samt formidle 

kontakt til botilbud med seneste nyt.

➢ Efter indlæggelse – hurtigt besøg på botilbud samt forebygge genindlæggelse

• Fremhæve hinandens styrker ift. sammenhængende indsats for pt. 



Region Hovedstadens Psykiatri
Psykiatrisk Center Amager

Drøftelse med din sidemand (5 min)

• Hvordan fungerer dette samarbejde i din 

kommune?

• Kunne du se denne model anvendt på andre 

områder?

• Hvad er udfordringerne ift. implementering –

fx ift. geografisk afstand, andre målgrupper 

etc? 
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Region Hovedstadens Psykiatri
Psykiatrisk Center Amager

Opsamling i plenum (10 min)
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