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Koordinerende indsatsplan

Nr. 1

For borgere med psykisk lidelse og samtidigt misbrug
Navn:

Thomas

Cpr. nr.:

Adresse:

Handlekommune:

Tlf. nr.:

Betalingskommune:

E-mail:

e-boks

Samtykke fra borger:

Ja

(Ift. at udarbejde koordinerende
indsatsplan)

Kontaktpersoner
Vis alle

Funktion

Titel og navn

Arbejdssted

Koordinator

Jesper

Kommune

Misbrugskonsulent

Rusmiddelcen
ter

Kontaktperson i
distriktspsykiatrien

Karina

Sikker mail

Sygeplejerske

Region
Distriktspsykia
tri

Jobcenter

Mette

Kommune

Sikker mail

Socialrådgiver

Jobcenter
UngeGuiden

Birthe

Kommune

Visitator

Telefon nr.

E-mail
Sikker mail

Sikker mail

Center for
handicap og
psykiatri
Pårørende

Janet, mor

Kriminalforsorg

Bo
Socialrådgiver

e-boks
Kriminalforsor
gen

Sikker mail

Frivilligcenter

Kasper

Sikker mail

Pårørende

Johannes, onkel

e-boks

Ansvarlig for den
psykiatriske
behandling

Carsten

Region

Overlæge

Distriktspsykia
tri

Praktiserende læge

Ulrik

Privatpraktiser
ende

Sikker mail

Alm. papirpost

Tilføj
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Koordinationsmødet
Dato for
koordinationsmødet:

16-08-2016

Tilstede:

Thomas, Janet, Mette, Karina, Jesper, Birthe

Afbud:

Bo, Kasper, Johannes, Carsten, Ulrik

Psykisk lidelse:

Behandles for mulig depression og/eller psykoselidelse

Misbrug:

Hash og rygeheroin

Angiv kendetegn ved psykisk
lidelse og hvad misbruget
består i. Hvis der er en
diagnose noteres den

Kort aktuel status inkl.
ønsker og behov for
støtte og behandling:
Relevant kort beskrivelse af
borgers aktuelle situation:
Basale rammer (eksempelvis
bolig, økonomi, familie,
netværk, beskæftigelse),
aktuelt om den psykiske
sygdom, aktuelt om
misbruget (eksempelvis
stoffets funktion), relevant
viden fra andre planer
Det er vigtigt at inddrage
borgers ønsker ift. fremtiden
(familie, netværk, bolig,
uddannelse, beskæftigelse
m.m.)

Thomas: Oplever, at hans tilstand går meget op og ned og han sover på
mange forskellige tidspunkter. Det er svært at skulle fortælle hvordan det
hele er, synes det er tungt og sort. Kan i perioder føle sig overvåget og har
mange religiøse tanker. Har det meget svært med nye mennesker og har rigtig
svært ved at være sammen med andre. Bruger tiden på PC spil, familiens
hund og ser TV serier. Ønsker at bo et andet sted, for han er tit meget
uvenner med sine forældre. Tænker lidt over, at det kunne være godt at bo et
sted med andre unge mennesker. Så fik han måske mere lyst til at komme ud.
Føler medicin hjælper lidt, men glemmer tit at tage den.
Mette: Ca. 6 måneders kendskab til Thomas. Kontakten med Thomas er god
men svingende. Thomas aflyser ofte aftalerne. I længere perioder isolerer
Thomas sig i et sommerhus, som en af hans venner har. Thomas svarer i
perioder ikke på beskeder eller opkald. Via jobcenter er Thomas tilmeldt et
forløb kaldet livsmestring. Thomas har ikke formået at følge forløbet og Mette
vurderer, at Thomas funktionsniveau er mere nedsat end først antaget. Mette
mener, at der skal flere fagligheder og yderligere støtte til og nævner også det
væsentlige i, at Thomas får støtte til at opbygge relationer til andre unge
mennesker og anden aktivitet. Det jobcenteret kan tilbyde rækker ikke for
nuværende. For tiden er kontakten til Thomas god og Mette mødes med
Thomas ca. hver 14. dag ud over opkald og sms dialog flere gange om ugen.
Jesper: Kendt Thomas gennem ca. 2 år. Har tidligere haft et længerevarende
stabilt dagbehandlingstilbud. Thomas har for et år siden været indlagt på
psykiatrisk afdeling med en stoffri periode af længere varighed. Jesper har
indtryk af, at der ved siden af misbruget er flere psykiatriske symptomer. Hvis
Thomas gerne vil genoptage forløb på i misbrugscenteret, anbefaler Jesper til
en start individuelle ambulante samtaler. Så kan det efterhånden udvides
med de andre tilbud som findes på misbrugscenteret.
Birthe: Har ikke mødt Thomas før. Fortæller om støtte/kontaktpersonordning
(SKP) via kommunens socialpsykiatri og der kan iværkssætte ansøgning om
dette.
Karina: Der er endnu ikke helt klarhed over diagnose. Karina vil fortsat være
tilknyttet Thomas og kan tilbyde samtaler hver 3. uge. Næste vurdering og
samtale ved overlæge Carsten bliver om fire uger. Karina vil gerne have en
tættere dialog med samarbejdsparter og ser frem til at Thomas tilknyttets SKP
ordning.
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Janet: Enig i at der må gøres mere for Thomas. Oplever at Thomas ikke bliver
hjulpet nok. Synes ikke dem der er omkring Thomas taler sammen. Oplever at
de psykiske problemer fylder meget og at stofferne fylder mindre. Vil gerne
fortsat være inddraget. Janet ønsker oplysninger om mulig pårørendegruppe.
Altså:
Der skal mere støtte til i dagligdagen. Thomas ønsker, at der skal ske en
forandring og vil gerne samarbejde. Behovet for tæt støtte fra
socialpsykiatrien er tydelig. Der er behov for misbrugsbehandling.
Der skal arbejdes på at finde Thomas et andet sted at bo.
Det er uafklaret i forhold til et evt. forløb via kriminalforsorgen. Men til næste
møde skal sagsbehandler/kontaktperson fra kriminalforsorgen inviteres.
Der skal udfærdiges en VUM i kommunen.

Konkrete indsatser
Titel på indsats(er):
Vis alle

Beskrivelse af mål og indsats inkl. tidsplan:

Ansvarlig:

Støtte til at bryde
isolation

Støttekontaktperson og visitation hertil med opstart
fra omkring uge 7

Birthe

VUM

Samtaler ift. funktionsudredning (serviceloven)

Birthe

til udfærdigelse af VUM.
Misbrugsbehandling

Forløb på misbrugscenteret genoptages med
Jesper
ambulante individuelle samtaler 2 x ugentligt. Der skal
findes en tid til første samtale, som meldes til Thomas
og Mette inden fredag

Psykiatrisk
behandling

Samtale d. 28 januar kl. 14.00 med Karina i
distriktspsykiatrien. Mette deltager.

Karina

Samtale med overlæge Carsten om 4 uger

Carsten

Bolig

Muligheder afdækkes, og der gives tilbagemelding til
Thomas og Mette indenfor 3 uger.

Birthe

Pårørende

Karina melder tilbage til Janet inden næste fredag, om
hvornår pårørendegruppe starter.

Karina

Beskæftigelse

Indtil næste møde sættes dette i bero. Mette taler
med sagsbehandler i jobcenter og inviterer
sagsbehandler med til næste møde

Mette

Mette

Tilføj

Dato for næste
koordinationsmøde:

14.10.16 kl. 12.30
Jesper indkalder

Sted:

Misbrugscenteret
Mødelokale 3
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Plan godkendt af borger:

Ja

Referent

Karina
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