Tilbud om udvidet samarbejde mellem
Psykiatrien, kommunen og egen læge
Når du har en bipolar lidelse, kan det være vigtigt, at
der er et tæt samarbejde mellem Psykiatrien, kommunen og din læge, så du får den støtte du har brug for.

Forløbsplanen skal skabe overblik over, hvad der er
aftalt, og bidrage til, at de forskellige tiltag spiller
bedst muligt sammen.

Vi har udviklet en model for, hvordan vi kan samarbejde, så der bliver mest mulig sammenhæng i det
samlede tilbud, du får. Modellen kalder vi Patientens
team – på tværs af sektorer.

TAVSHEDSPLIGT OG SAMTYKKE

Samarbejdet skal blandt andet forbedre dine muligheder for at komme i job eller uddannelse.
Du er selv en vigtig deltager i Patientens team, hvor
du sammen med relevante fagpersoner er med til at
planlægge dit forløb.
Samarbejdet i Patientens team opretholdes så længe,
du har kontakt til både Psykiatrien og kommunen.

TILBUDDETS INDHOLD
Tilbuddet indeholder følgende elementer:


Patientens team. Du og eventuelt dine pårørende
er de centrale personer i teamet. Derudover sammensættes teamet af relevante personer, som
skal støtte dig i at komme i job eller uddannelse.
Det vil typisk være fagpersoner, som du i forvejen
er i kontakt med.



En forløbskoordinator. En af deltagerne udpeges som forløbskoordinator og har dermed det
samlede overblik over dit forløb.
Det er også forløbskoordinatoren, der sørger for,
at teamet mødes ved behov.



En samlet plan. På det første møde bliver der ud
fra dine behov lavet en plan for, hvad der skal ske
i dit forløb (forløbsplan). Der udarbejdes også fælles mål for de indsatser, der skal sættes i værk af
enten Psykiatrien, kommunen (jobcenter og socialpsykiatri) eller din egen læge.

Ønsker du at tage imod dette tilbud, skal du give
skriftligt samtykke til, at deltagerne i teamet må udveksle oplysninger med hinanden.
Du får udleveret en samtykkeerklæring, og når du underskriver den, giver du samtykke til, at der kan etableres et tværgående koordinerings- og samarbejdsnetværk (Patientens team), som indebærer, at de fagpersoner, der er med i teamet, kan udveksle oplysninger af personfølsom karakter – herunder helbredsoplysninger.
Det vil typisk være fagpersoner fra kommunens social- og arbejdsmarkedsområde (socialpsykiatri og
jobcenter), almen praksis (egen læge) og Psykiatrien.
Samtykket gælder for 1 år, og du kan til enhver tid
trække det tilbage.

KONTAKT OG MERE VIDEN
Du kan finde yderligere information om tilbuddet på
Psykiatriens hjemmeside www.psykiatri.rn.dk. Søg på
’Forløbsprogram for borgere med affektiv sindslidelse’.

Kontakt

Har du spørgsmål, kan du henvende
dig til de fagpersoner, du er i kontakt
med i Psykiatrien eller i kommunen.

Voksenpsykiatri
www.psykiatri.rn.dk
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