
Psykiatri og Social

Workshop:
Kompleksitet i 
Specialområde 
socialpsykiatri voksne
Kontakt: rikke.vorre@ps.rm.dk for nærmere information 
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Specialområde Socialpsykiatri Voksne

Nogle fakta:

� 156 boliger
� 320 medarbejdere
� 6 afdelingsledere
� 1 områdeleder
� 1 områdechef
� 1 sekretariat med 9 medarbejdere
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Specialområde 
Socialpsykiatri Voksne

Mission:
At yde sociale tilbud til voksne med meget 
komplekse psykiske sygdomme, der har 
brug for psykosocial rehabilitering i 
hverdagen.



Målgrupper

�Yngre borgere med svære psykiske sygdomme 

-personlighedsforstyrrelse

-selvskadende udfordrende adfærd

-spiseforstyrrelse

�Ældre borgere med svære psykiske sygdomme 

- demens

- somatiske problemer

- udfordrende adfærd – udadreagerende adfærd

�Borgere med svære psykiske sygdomme med afhængighed og retslige 
foranstaltninger 

� udfordrende – ofte udadreagerende voldelig adfærd

� misbrug

�Borgere med Huntington Sygdom
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Medicinsk 
kompleksitet

Instrumentel 
pleje 

Ustabile 
sygdoms-
tilstande

Terminale 
borgere

Multisygdom
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Hjælpemidler: 
vekseltrykmadras, 
kørestol, loftslift
Medicinering
Diabetes behandling
KAD

Diabetes type 1, 
amputeret, 
følgesygdomme 
diabetes (kronisk 
sår), inkontinent 
(KAD) Manglende 
kropsfornemmelser, 
registrerer ikke på 
stimuli fra egen krop 

Selvbestemmelse-ret 
ift. ingen samtykke til 
behandling af sår �
tvang til somatisk 
behandling?

Svingende 
blodsukker, 
psykotisk, udad 
reagerende, 
UVI, nægter 
sårpleje



Social 
kompleksitet

social udsat

psykisk 
sygdom

nedsat 
kognitiv 
funktion 

misbrug

problematiske 
pårørende

kulturelle og 
sproglige 
forskelle
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Paranoid psykose, 
atypisk autisme.
Reagerer meget 
voldsomt på det som 
hun tror hun hører/ser 
fra andre og tillægger 
dem sin egen 
betydning. 
Konfliktskabende 
adfærd.

Sparsom kontakt 
familie

Meget begrænset 
orienteringsevne, 
svigtende regulering 
af døgnrytme, lang 
latenstid, svært 
nedsat 
opmærksomhed, 
manglende 
sygdomsindsigt, 
manglende 
situationsfornemmels, 
impulsstyret

Er på egen hånd 
hjælpeløs, har høj 
arousal i perioder, 
perserverende i sprog og 
har ingen evner til 
styring af reaktioner og 
handlinger som er helt 
afhængig af 
omgivelserne



Organisatorisk 
kompleksitet

Mange aktører-
sektorer, 

faggrupper og 
enheder

Lav kontinuitet 
– borger og 
medarbejder 

relationer 

Mange 
systemer  -

dokumentation, 
planlægning og 
kommunikation 

Uklare 
arbejdsgange –

manglende 
overblik og 

systemviden 
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Tværfagligt team på 
botilbud, sagsbehandler 
betalings - og 
opholdskommune, team 
for psykotiske lidelser, 
praktiserende læge, 
diabetes amb, 
sårsygeplejerske.  

Sensum, FMK, EPJ, VUM 
betalingskommune, Nexus 

Juridisk overblik – SEL, 
psykiatrilov, sundhedslov  
Samtykke: habil / inhabil



Psykosocial rehabilitering
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• Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt
arbejdsproces  mellem borger, pårørende og fagfolk 
(def. ”Hvidbogen”)

• Bio-psyko-socialt paradigme

Rehabilitering baseres på borgerens hele livssituation
og beslutninger og består af en koordineret, 
sammenhængende og vidensbaseret indsats



Borgerens selvbestemmelsesret

� Grundlovens § 71 – den personlige friheds 
ukrænkelighed

� § Den Europæiske 
Menneskerettighedskonvention beskytter den 
personlige frihed

� § WHO’s handicapkonvention sikrer mennesker 
med handicap samme friheder og rettigheder som 
andre

� § Serviceloven: Respekt for individets integritet 
uanset psykisk funktionsevne

� § Sundhedsloven: informeret samtykke
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Omsorg som et dilemma mellem 
undladelsessynder og formynderi 
(Løgstrup 1956, s.34)

Uafhængighed, 
eftergivenhed, 
undladelsesynder

Overgreb 
herredømme, 
formynderi 
(paternalisme)
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Psykosocial udredning
(borgerens hele livssituation
og beslutninger)
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Omgivelser 

Mobilitet

Egenomsorg

Kommunikation
Praktiske opgaver i 

hjemmet

Samfundsliv

Socialt liv

Sundhed

Psykisk- ,fysisk-
funktionsnedsætte

lse

Socialt problem 

Grafisk model af systematikken for temaerne i 
voksenudredningsmetoden (kilde: Socialstyrelsen, 
Voksenudredningsmetoden, metodehåndbog 2012

VUM
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Aktiviteter

Helbreds-
tilstand

eller 
sygdom

Deltagelse

Personlige 
faktorer

Omgivelses-
faktorer

Kroppens 
funktioner 
og anatomi
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Livskvalitet

Menneskelig udvikling 
over tid

En modificeret version af WHO´s model af 
funktionsevne (ICF)  indeholdende et 
livskvalitets perspektiv 
(kilde: J. McDougall et al.)



4,3

2,8

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

Sociale relationer

Livskvalitet - Sociale 

relationer

� Vigtighed

Hvor meget 
betyder dette 
område for dig?

� Tilfredshed

Hvor tilfreds er 
du med dette 
område?



Livskvalitetsmåling 
- og mulige indsatser

4,3

2,8

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0
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Livskvalitet - Sociale relationer

Mulig indsats





Teamarbejde 
(koordineret, sammenhængende
indsats)
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Procesorienteret dokumentation i 
et beboerforløb 

Formulering af 
mål og delmål 

Teammøde

Evaluering og 
justering af mål

Teammøde

Evaluering og 
justering af 

mål 

Teammøde

Evaluering og 
justering af 

mål 

Teammøde 
Evaluering 

og 
justering af 

mål 

Justering og 
evaluering af 

indsatmål 
opsættelse af 

nye mål 

Daglig dokumentation med fokus på delmål og de 
overliggende mål 

Løbende inddragelse af 
beboerens perspektiv

Statusrapport:  
-borgerens 
oplevede 

livskvalitet og 
udvikling med 

fokus på proces, 
indsats og 

effekt

Omsættelse
af mål til 

mål i 
Sensum
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Kompetenceudvikling
(videns baseret)
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� Neuroaffektiv udviklingspsykolog (fælles 
referenceramme)

� Fælles faglig samling 1 gang årligt 
� Fagpilot
� Struktureret introduktionsprogram m. 

mentor og e-læring
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Neuroaffektiv udviklingspsykologi
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Fagpilot SVO
Modul Varighed Kadence

1. Organisation 2 timer 10 gange årligt

2. Arbejdsmiljø og Sikkerhed

• Introduktion inkl. opsætning i 
e-dok/ Sensum

• SVOs konflikthåndteringskursus 
• PS' konflikthåndteringskursus

5 timer
5 dage
1 dage

10 gange årligt
4 gange årligt
(se Plan2Learn)

3. Dokumentation og kvalitet

• Introduktion til lovgivning
• Kvalitet
• Dokumentation (app)

1 t  
6 timer
1 dag

10 gange årligt

4. Fællesfaglighed

• Intro. til det sociale felt: recovery, rehabilitering, 
misbrug, magt-lovgivning

• NAU

• Intro til kompleksitet og etik 

2 dage

2 dage

2 dage

4 gange årligt?

4 gange årligt

4 gange årligt
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