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Psykiatri og Social



Formålet med AAT-projektet

� Et akut, kortvarigt og intensivt 
tværsektorielt behandlingsforløb i eget hjem 
med inddragelse af pårørende og netværk

� Forebygge indlæggelse og funktionstab

� Skabe tidlig og god udskrivelse
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Målgruppe

� Til psykiatriske patienter >18 år (mål 150 
årligt) som

� oplever en akut psykisk sygdom

� undtaget er svært selvmordstruede, 
udadreagerende og retspykiatriske patienter

� kan udskrives tidligere med henblik på 
færdigbehandling i hjemmet
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Akut Ambulant Team
Projekt 2014-2017

Regionspsykiatrien Vest &
Holstebro, Struer og Lemvig 

kommuner
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Billedmateriale i præsentationen lånt fra TV-serien: ‘Foyles War’ 

- en inspirerende metafor fra projekt-starten



Hvilken værdi kan AAT skabe 
for borgerne?

• Akut hjælp

• Undgå indlæggelse – blive i eget hjem

• Forebygge selvmord, tvang, tilbagefald

• Undgå funktionstab, øge mestringsevne i hverdagslive

• Støtte op om netværk og relationer

• Støtte op om tilknytning til arbejdsmarked
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Hvilken værdi kan AAT skabe for region og 
primærkommunale aktører ?

• Erfaringsdannelse – forberede fremtidens psykiatri

• Bedre samarbejde med borgerne og hinanden

• Gatekeeping og effektivisering af indlæggelse

• Kompetenceudvikling og opgaveflytning

• Udstrække speciallægeressourcerne til gavn for flere

6



Teamet samarbejder med
• patienten og de pårørende
• involverede kommunale afdelinger

– Eksempelvis hjemmepleje og bostøtte

• egen læge / vagtlægerne
• regionspsykiatrien

– Døgnafsnit
– Ambulante enheder
– Mobilteam Herning
– PS-adm. 

• netværk på landsplan 
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Team 

Èn fælles indsats bestående af:

• Fra regionspsykiatrien
– 1 sekretær (daglig ‘logistikchef’) 30 timer kl. 9-15
– 5 sygeplejersker  (10-22 hverdage og 12-18 i weekends)
– ca. 7 speciallæge timer

• Fra kommunerne
– Mulighed for fælles hjemmebesøg med kommunerne
– Enkle kommunikationsveje og direkte samarbejde 

med alle 3 kommuner

Samarbejdsaftaler med kommunerne er etableret med præcisering af ressourcer, 
kommunikationsveje og fælles projektorganisation 8



Ledelse og organisation

• Satspuljeorganisation

• Fællesmøder mellem Regionspsykiatrien og 
kommunerne + praksiskonsulent (læge)

• Daglig ledelse af team

• Kommunale ledelser 

• Tovholder for projekt
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Hvordan vi arbejder i praksis

� Hvem er vi? 

� Hvordan viser vores formål sig i 
hverdagen?

� Hvordan er bredden i vores målgruppe?
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Hvordan vi arbejder i praksis

�Hvad er vore vigtigste 
arbejdsredskaber?

�Hvad er vore vigtigste 
samarbejdsformer?

�Hvordan afslutter vi forløbene i AAT?
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Netværksgruppe
Formand: Janne Jørgensen
Faglig sekretær: Anette Kjær Jensen
Kontaktperson voksen myndighed: Lene 
Skovgaard
Kontaktperson sygedagpenge: Lene Bjerg
Jobcentermedarbejdere
Deltagere i den daglige indsats:

Per Paavo, Sygeplejerske specialområdet
Anne Mette Mejlholm, Sygeplejerske dagområdet
Anette Kjær Jensen, Ergoterapeut døgnområdet
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Organisering Holstebro Kommune



Koordinere den kommunale indsats
Hjemmebesøg 
Kontakt til sagsbehandlere

Konferencer og møder
Overgangsfaser fra AAT til kommunal indsats

Visitation til kommunal støtte
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Opgaver 
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Hvorfor giver det mening at 
jobcentret deltager ved konference 
i AAT?

Hvorfor er det relevant med 
deltagelse i møderne?



for at lette og højne samarbejdet

trække i samme retning, med en forståelse for 
systemet og arbejdsmarkedet, hvilket også 
gavner borgeren

Samarbejdet er med til at nedbryde evt. barriere 
i forhold til arbejdsmarkedet 
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Det er relevant, at jobcentret deltager



AAT har mulighed for at deltage sammen med 
borgeren ved samtaler på jobcentret 

Vigtigt hvor det syntes svært for borgeren, at 
komme afsted til den lovpligtige samtale 
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AAT kan gå med til møder på kommunen



Jobcentret har mulighed for nye oplysninger fra 
teamet ift.:

trivsel 
nye helbredsmæssige oplysninger
status i sagen
hvor langt man er i forhold til behandling

Sparring imellem jobcenter og AAT 
i forhold til vurdering af mentorbevilling
den enkeltes ydelse og hvilken plan jobcentret vurderer i 
forhold til raskmelding
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God kommunikation med hinanden



Cases fra praksis
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Hvad vi har lært indtil nu

� Vi ser patienternes/borgernes hverdagsproblemer, 
og vi ser mestringsevnen i hjemmene

� Fastholde kontakt med arbejdsmarked kan lykkes

� Vi kan forebygge indlæggelse og udskrive før

� Stor patient og pårørendetilfredshed

� Kendskab, respekt og nysgerrighed overfor 
hindanden på tværs af sektorer er alfa og omega

� Kommunikation kan gøres enkel på trods af 
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Sang fra åbningsreception
Melodi: Kasper og Jesper og Jonathan
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Vi lister ej afsted på tå, vi kør afsted i bilen 
for det vi gerne vil opnå er ’hjemmehjælp’ til tiden 
til folk, som har akut behov for psykiatrisk støtte og  
som gerne vil undgå at blive indlagt, 
når det er det bedste – så er det sagt 
 
 
Vi started op i februar med teamet at beskrive  
så med programmet er vi klar på, hvad vi kan bedrive 
men redskaber er intet værd, hvis ikke alle hver især 
kan finde hinanden i god relation 
båd’ patient og familie og teamperson Og Holstebro, Lemvig og Stru’r kommuner støtter teamet 

At samarbejde, det er guer - så bli’r forløbet limet 
sammen med vor teamdoktor, og egen læge på kontor 
og hjemmebehandling har nu taget form 
til patienten, som klarer akutte storm 
 
 
Vi booker og besøger og har allerede mange 
patientforløb i gang og ser, det forebygger lange 
døgnindlæggelser på P, og det er godt, det kan vi se 
og høre i stuen, når vi banker på: 
At få hjælpen derhjemme, så kan det gå 
 
 
Nu håber vi projektet vil få gode resultater. 
En tak til alle jer der gav os hjælp til vores start og,  
det allerbedste er at vi, syns det går godt, det kan vi sig’. 
Akut Ambulant Team, lev længe og godt 
Og tak til jer alle for stort og småt 


