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Projekt om tværsektorielt samarbejde om indsatsen overfor mennesker med ikke-psykotisk sindslidelse og misbrug (dobbeltdiagnoser)

Indledning
Regionsrådet har afsat en pulje på 50 mio. kr. årligt i 3 år med henblik på at styrke det
tværsektorielle samarbejde om udsatte grupper.
Der er bevilget midler til et projekt til styrkelse af det tværsektorielle samarbejde om
indsatsen overfor mennesker med ikke-psykotisk sindslidelse og misbrug (dobbeltdiagnoser).
Projektet supplerer således andre projekter vedr. samarbejde om patienter med dobbeltdiagnoser, herunder projektet om etablering af et psykiatrisk gadeplansteam – et
samarbejde mellem Region Hovedstadens Psykiatri og Københavns Kommune, som
Regionsrådet har bevilget midler til i 1. fase.
Baggrund
Region Hovedstadens Psykiatri behandler langt de fleste patienter med ikkepsykotiske lidelser i pakkeforløb, som hovedsageligt er baseret på gruppeterapi og
medicinsk behandling. Erfaringer har vist, at behandling i terapiforløb kun har yderst
ringe effekt, når patienten samtidig har et misbrug. Samtidig er misbrugsbehandlingen
vanskeliggjort, når patienten har en ubehandlet psykisk lidelse.
Det har forøget risikoen for, at denne målgruppe hverken bliver behandlet for deres
psykiske lidelse eller deres misbrug.
Målgruppe
Projektets målgruppe er yngre borgere med mistanke om ikke-psykotiske lidelser og
misbrug. Efter en indledende vurdering vil relevante patienter blive visiteret til behandling i projektet.

Region Hovedstadens Psykiatri – en del af Københavns Universitetshospital

Formål
Formålet med projektet er at etablere et integreret behandlingstilbud til patienter med
ikke-psykotiske lidelser og misbrug for at sikre, at patienterne bliver udredt og behandlet for både den psykotiske lidelse og misbruget – og at dette sker integreret.
Det forventes, at flere patienter i denne gruppe får relevant behandling og derved vil få
en forbedret livskvalitet samt have bedre forudsætninger for at gennemføre et uddannelsesforløb eller opnå/fastholde tilknytning til arbejdsmarkedet.
Opgavens indhold
Der skal etableres et ambulant behandlingstilbud til målgruppen, der forankres på
Psykiatrisk Center Glostrup. Der skal desuden udvikles en udrednings- og behandlingspakke til målgruppen, der sikrer integreret udredning og behandling af psykisk lidelse og misbrug.
Udrednings- og behandlingspakken skal indeholde:
 Udredning og diagnosticering af psykisk sygdom
 Afdækning af misbrugsproblematik
 Motivering
 Behandling af misbrug
 Psykiatrisk behandling
Der skal desuden etableres et ambulant udrednings- og behandlingsteam, der skal udrede og behandle målgruppen efter de fastsatte retningslinjer.
Regionen finansierer den psykiatriske behandling og kommunerne finansierer misbrugsbehandlingen.
Med henblik på at sikre det tværsektorielle samarbejde, både under og efter gennemførelsen af pakkeforløbet tilknyttes en socialrådgiver til behandlingsklinikken, som får
til opgave, at koordinere forløbet med involverede kommuner og eventuelt andre relevante aktører med henblik på at sikre samarbejdet, både under forløbet og i overgangen til kommunerne efter endt behandling.
Tids- og milepælsplan
 Projektleder ansat inden udgangen af sidste kvartal 2012
 Visitationskriterier og visitationsmodel er udviklet inden udgangen af 1. kvartal
2013, herunder er det afklaret, hvordan behandlingsgarantien på 14 dage i forhold
til stofmisbrugere sikres overholdt
 Udrednings- og behandlingspakke er udviklet inden udgangen af 1. kvartal 2013
 Organisering og samarbejdsmodel er fastlagt inden udgangen af 1. kvartal 2013
 Udrednings- og behandlingstilbuddet er i drift inden udgangen af 2. kvartal 2013.
 Udvikling af evalueringsmodel inden udgangen af 2. kvartal 2013
 Evaluering gennemført inden udgangen af 2014
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Succeskriterier
 Samtidig behandling af psykisk lidelse og misbrug
 Borgeren gennemfører forløbet
 Reduceret misbrugsbelastning.
 Et styrket samarbejde mellem Psykiatrisk Center Glostrup, Kommuner, Jobcentre
og misbrugsbehandlingen
Forankring/samarbejde
Projektet forankres på Psykiatrisk Center Glostrup, der har ansvaret for at gennemføre
projektet.
Med henblik på at sikre samtidig og kvalificeret behandling af misbruget etableres et
samarbejde med de deltagende kommuner, KABS under Glostrup Kommune, relevante alkoholbehandlingstilbud samt regionens kompetencecenter for dobbeltdiagnoser,
der skal indgå i arbejdet med at udvikle udrednings- og behandlingspakken.
KABS og relevante alkoholbehandlingstilbud indgår som leverandør i det integrerede
udrednings- og behandlingsteam.
Den daglige ledelse af udrednings- og behandlingsteamet er forankret på Psykiatrisk
Center Glostrup i tæt samarbejde med ledelsen af KABS og ledelsen af relevante alkoholbehandlingstilbud, idet disse har ansvaret for udredningen og behandlingen af
misbrugsdelen i projektet, jf. nedenfor.
Efter endt udredning af disse borgere er det klarlagt, om borgeren har en behandlingskrævende psykisk lidelse og et samtidigt misbrug. Hvis dette er tilfældet kan kommunerne vælge at lade borgerne blive i det integrerede tilbud med KABS og relevante alkoholbehandlingstilbud som leverandør af stof- og alkoholmisbrugsbehandlingen, og
psykiatrisk behandling leveret af Region Hovedstadens Psykiatri. Derved sikres, at
behandlingen sker ”under samme tag”.
Hvis kommunerne ikke ønsker at tilbyde deres borgere det integrerede behandlingsforløb, vil borgerne få tilbud om behandling af den psykiske lidelse i form af en behandlingspakke, som retter sig mod den psykiatriske diagnose, og kommunerne varetager
som nu behandlingen af stof- og alkoholmisbruget.
Kommunerne i Psykiatrisk Center Glostrups optageområde har ansvaret for at sikre
social støtte, herunder evt. støtte til job og uddannelsesforløb. De skal desuden finansiere udgifterne til den kommunale del af misbrugsbehandlingen for de borgere, der
visiteres til tilbuddet.
Organisering
Der nedsættes en styregruppe for projektet, hvor centerchefen på Psykiatrisk Center
Glostrup er formand. Desuden indgår repræsentanter fra kommunerne i optageområdet, samt KABS og relevante alkoholbehandlingstilbud.
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Der nedsættes en projektgruppe, der får til opgave at udarbejde en udrednings- og behandlingspakke til målgruppen, en model for organisering af behandlingsteamet, visitationskriterier, model for evaluering mv. De deltagende kommuner, KABS, relevante
alkoholbehandlingstilbud samt regionens kompetencecenter for dobbeltdiagnoser udpeger repræsentanter til projektgruppen.
Forventet effekt
Det forventes, at flere patienter med ikke-psykotisk lidelse og misbrug vil få behandling for deres problematikker og at færre i målgruppen får recidiv.
Ved effekt vil erfaringerne fra projektet efterfølgende kunne udrulles til andre psykiatriske centre og kommuner i regionen, forudsat at der tilføres permanente ressourcer til
opgaven.
Forventet økonomisk ramme
Det foreslås, at opgaven vil kunne varetages af:
 1 speciallæge
 1 psykolog
 1 sygeplejerske
 1 socialrådgiver
 2 misbrugskonsulenter
 0,72 sekretær
De årlige udgifter skønnes at beløbe sig til ca. 4 mio. kr. årligt.
Desuden er der behov for midler til evaluering af projektet, der skønnes at beløbe sig
til 375.000 kr. i alt.
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