KKR
S J Æ L L AN D

Koordinerende indsatsplan

For borgere med psykisk sygdom og samtidigt misbrug
Cpr. nr.:
KILDER:
Handlekommune:
Indenrigs- og Sundhedsministeriet.
(2010). BekendtTlf. nr.:
Betalingskommune:
gørelse af lov om anvendelse
af tvang i psykiatrien.
E-mail:
Samtykke fra borger:
Ja/Nej (vælg)
LBK. nr. 1729 af 02/12/2010.
Kbh.koordinerende
(Ift. at udarbejde
Navn:

Adresse:

indsatsplan)

Kontaktpersoner
Ministeriet for

Sundhed og Forebyggelse. (2010).
Vis alle
Lov
om
ændring
af lov om
anvendelse
af E-mail
tvang i
Funktion
Titel og navn
Arbejdssted
Telefon nr.
psykiatrien
og
lov
om
rettens
pleje.
LOV.
nr.
533 af
Koordinator
26/05/2010.
Kbh.
Ansvarlig for den
medicinske behandling
(psykiatrisk)

Retspsykiatrisk Kompetencecenter, Region Sjælland.
Ansvarlig for den
(2015).
medicinske Brug af Koordinerende Handleplan, Retspsybehandling
kiatrisk
(substitution)Kompetencecenter. D4 retningslinje.
Ansvarlig for

misbrugsbehandling
Sundhedsstyrelsen.
(2011). Udskrivningsaftaler og
Socialpsykiatrien
koordinationsplaner
i psykiatrien.
Pårørende
www.sundhedsstyrelsen.dk

PL ANER TIL
KOORDINERENDE
ARBEJDE I
PSYKIATRIEN

Praktiserende læge
Visitator
Socialstyrelsen
og Sundhedsstyrelsen. (2014). RetningsSagsbehandler
linjer
for udarbejdelse af koordinerende indsatsplaner.
Støttekontaktperson
www.sundhedsstyrelsen.dk
Kontaktperson i afsnit

Kontaktperson i
VIL
DU VIDE MERE?
distriktspsykiatrien

Retningslinjer
for de enkelte planer kan du finde i
Retspsykiatrisk team
Region
Sjællands
dokumentportal ”D4”. Her er planernes
Medarbejder i
somatikken beskrevet samt hvordan planerne skal gemmes,
indhold
Kontaktperson
registreres
og dokumenteres.
Tilføj

Se "Thomas"-filmen og filmen "Kims mål" om en samtidig
behandling og en koordineret indsats for mennesker
med psykisk lidelse og samtidigt misbrug, og hent den
koordinerende indsatsplan her:
www.regionsjaelland.dk/dobbeltdiagnose

Inderflap

1

PLANER TIL
KOORDINERENDE ARBEJDE
Der er flere planer i spil når et tværsektorielt
samarbejde med og omkring en patient/borger
skal koordineres. Titlerne på de forskellige planer
er så relativt enslydende, at titlerne ikke alene
gør det klart, hvilke planer der skal bruges i hvilke
sammenhænge. Nedenfor er en kort beskrivelse af
de 4 koordinerende planer:
• Koordinerende handleplan
• Koordinerende indsatsplan
• Udskrivningsaftale
• Koordinationsplan

KOORDINERENDE HANDLEPLAN

I Retspsykiatrisk Kompetencecenter i Region Sjælland
bruges den koordinerende handleplan som et redskab
for at sikre en sammenhængende og koordineret
behandlingsindsats omkring den retslige ambulante
patient. Den koordinerende handleplan kan bruges
som skabelon til udfærdigelse af udskrivningsaftale
eller koordinationsplan.
I den koordinerende handleplan fordeles opgaver og
ansvar i behandlingsforløbet mellem de involverede
parter, eksempelvis kommuner, praktiserende læge,
med flere. Teamsygeplejersken fra Retspsykiatrisk
Kompetencecenter er tovholder under behandlingsforløbet.

KOORDINERENDE INDSATSPLAN
Den koordinerende indsatsplan er målrettet mennesker
med psykisk lidelse og samtidigt misbrug.
Socialstyrelsen og Sundhedsstyrelsen offentliggjorde
i september 2014 ”Retningslinjer for koordinerende
indsatsplaner”.
Tværgående Samarbejdsforum for Psykiatri, hvor
psykiatrien og alle 17 kommuner i Region Sjælland er
repræsenteret, har besluttet, at den koordinerende
indsatsplan skal bruges som redskab i samarbejdet
med og omkring mennesker med psykisk lidelse og
samtidigt misbrug.
Forløbsprogram for mennesker med psykisk lidelse og
samtidigt misbrug og den koordinerende indsatsplan
kan hentes her:
www.regionsjaelland.dk/dobbeltdiagnose
Den koordinerende indsatsplan skaber overblik
over borgerens aktuelle situation og koordinerer de
indsatser, der sættes i værk i regionalt såvel som i
kommunalt regi. Den koordinerende indsatsplan laves i
et tæt samarbejde med patienten/borgeren og dennes
samtykke er en forudsætning for, at den koordinerende indsatsplan kan benyttes. Den koordinerende
indsatsplan er et tværsektorielt samarbejdsredskab
og er ikke en del af psykiatriloven.

UDSKRIVNINGSAFTALE
– psykiatriloven § 13 a

Udskrivningsaftalen er en aftale, der indgås mellem
patienten og overlægen på den psykiatriske afdeling
samt de relevante myndigheder, privatpraktiserende
læger, psykologer m.fl. om de behandlingsmæssige
og sociale tilbud til patienten.
Aftalen giver parterne mulighed for at udveksle
oplysninger og på den måde søge at holde patienten
i behandling. Det er overlægen, der er ansvarlig for
at der indgås en udskrivningsaftale. Det skal ske i de
tilfælde, hvor patienten efter udskrivning må antages
ikke selv, at ville søge den behandling eller de sociale
tilbud, der er nødvendige for patientens helbred.

KOORDINATIONSPLAN
– psykiatriloven § 13 b

Hvis patienten ikke ønsker at medvirke til udarbejdelse
af en udskrivningsaftale påhviler det overlægen
at udarbejde en koordinationsplan. Koordinationsplanen er en plan for opfølgning, behandling og
sociale tilbud, som patienten ikke er indforstået med,
men som indgås mellem den psykiatriske afdeling
og de relevante myndigheder. Indholdsmæssigt er
udskrivningsaftalen og koordinationsplanen ens.

