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Spørgsmål:
Der ønskes en redegørelse for de hidtidige initiativer for at opkvalificere dobbeltdiagnosebehandlingen (psykisk sygdom kombineret med misbrug) på det alment voksenpsykiatriske center efter
indskrænkningen af sengekapaciteten på PC Sct. Hans afd. M - og i forlængelse heraf nogle konkrete bud på kompetenceløft på området i 2013.
Svar:
Siden 2011 har Region Hovedstadens Psykiatri igangsat følgende initiativer:
o Kompetencecenter for dobbeltdiagnosebehandling
Kompetencecentret sikrer et generelt løft af området og forestår gennemførelse af udviklings-,
uddannelses-, formidlings- og forskningsinitiativer inden for området. Kompetencecentret er
forankret på PC Sct. Hans.
o Skolen for kognitiv adfærdsterapi
Der er etableret en regionsdækkende skole for kognitiv adfærdsterapi. Skolen sikrer dobbeltdiagnoseområdet et kompetenceløft gennem uddannelse af personalet i kognitiv adfærdsterapi.
o Udarbejdelse af klinisk behandlingsvejledning
I regi af Sundhedsfagligt Råd for Psykiatri er der udarbejdet en særlig behandlingsvejledning
for patienter med dobbeltdiagnose.
o Seminarer
Der er afholdt seminarer for tilsammen over 600 medarbejdere med henblik på at introducere
til integreret behandling af patienter med dobbeltdiagnose.
o Telefonrådgivning til praktiserende læger
Ordningen gør det muligt for alment praktiserende læger at få telefonisk kontakt til to speciallæger fra PC Sct. Hans vedr. behandling af patienter med dobbeltdiagnoser.
o Behandlingspakker
Der er afsat tid i behandlingspakkerne til at håndtere patienter med misbrug.
o Ressourcepersoner på alle centre
I 2011 blev der udpeget ressourcepersoner på alle psykiatriske centre til et netværk for dobbeltdiagnosebehandling.
o Styrket indsats over for unge med misbrug og psykisk sygdom
For permanente satspuljemidler vil der i efteråret 2012 blive igangsat et projekt med henblik
på at styrke indsatsen ift. misbrug og psykisk sygdom hos unge.

o

Tværsektorielt samarbejde mellem Region Hovedstadens Psykiatri og kommuner
Finansieret af midler fra puljen på 50 mio. kr. til øget tværsektorielt samarbejde ift. udsatte
grupper er der etableret et gadeplansteam til opsporing af hjemløse med dobbeltdiagnoseproblematikker sammen med Københavns Kommune. Der er ligeledes etableret et samarbejde
mellem PC Glostrup og de omkringliggende kommuner om en øget tværsektoriel indsats rettet
mod misbrugere med ikke-psykotiske sindslidelser. Regionen har desuden et udviklingsprojekt
med Servicestyrelsen, Ballerup Kommune og Herlev Kommune om en mere koordineret og integreret indsats over for sindslidende med misbrug, som skal understøtte bedre sammenhæng
mellem behandlingspsykiatrien, socialpsykiatrien og misbrugsbehandlingen.

For at sikre, at ny viden og nye behandlingsprogrammer udbredes og tages bredt i brug er der fremadrettet fortsat en stor opgave med at uddanne og træne personalet i psykiatrien. Uddannelsesopgaven vil både skulle foregå internt på de psykiatriske centre – bl.a. gennem det netværk, der er under
opbygning - og i regi af den kognitive skole. Derudover vil der være behov for kompetenceudvikling i forhold til den generelle psykopatologi, psykiatrisk sygepleje, herunder kommunikative redskaber som fx motiverende samtaler og anerkendende dialog og styrkelse af den farmakologiske
behandling i forhold til abstinensbehandling og forgiftninger.
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