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Psykiatri i kommunerne 

DSR’s kongres 2014 vedtog kongresforslag om ”styrkelse af psykiatriindsatsen på det primærkommunale 

område”, med særlig vægt på: 

 Der oprettes psykiatriske udrykningsteams med specialuddannede psykiatriske 

sygeplejersker i kommunerne, der også kan fungere som konsulentfunktion for de 

øvrige hjemmesygeplejersker i deres arbejde med psykiatriske borgere med 

somatiske lidelser og for sundhedsplejerskerne i det forebyggende arbejde med 

særligt udsatte børn. 

 Der skal ændres i den eksisterende psykiatriske specialuddannelse, så den også 

indeholder elementer til brug i det primærkommunale område 
 

Kredsbestyrelsen i kreds Syddanmark har drøftet de lokale forhold omkring emnet, og mener der 

er følgende problemfelter: 

 Muligheder for henvisning. 

o  Det vurderes at være et stort problem, at der ikke er nogen kommunale 

personer man kan henvende sig til, som har ansvar for koordination 

omkring de psykiatriske borgere 

 Samarbejde mellem de ressourcepersoner der er (fx mellem forvaltninger) 

o Lovgivning, hvad må man? Ville sundhedsplejersker fx kunne melde et 

oplevet problem eller en bekymring for et barns ve og vel, til en koordinator 

eller et psykiatrisk udrykningsteam? 

o Behov for øget samarbejde mellem lokalpsykiatri (regionen) og kommunerne 

om de psykiatriske borgere 

o Samarbejde med Politi, socialpædagoger og praktiserende læger 

 Uddannelsesaspekt. 

o Hvad er der reelt behov for i kommunerne? Sygeplejersker med 

specialuddannelse i psykiatri, diplomuddannelser eller andet. Er formålet at 

løfte enkelte (specialister/konsulenter) eller hele gruppen af 

hjemmesygeplejersker? 

 Arbejdsopgaver? 

o Hvad er det reelt der er behov for i kommunerne 

 Ressourceperson 

 Koordinator 

 Tidlig opsporing/ profylakse 

 Fast ansættelse i socialpsykiatri/ misbrugsarbejde/ gadesygepleje 

 ”udrykningshold” 
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KB konkluderer at der fremadrettet skal arbejdes med følgende indenfor indsatsområdet: 

 Kreds Syddanmark skal påvirke kommunernes indsats for de psykiatriske ptt. 

 TR/FTR skal have temadrøftelser ligesom der skal fremstilles et argumentpapir til 

deres arbejde 

 Grunduddannelsen skal påvirkes til at have større fokus til dette område 

 Styrke samarbejdet med interesseorganisationer omkring den psykiatriske pt. 

 Der skal lægges en mediestrategi for indsatsområdet 
 


