Støtte fra Psykiatrisk Mobilteam, Thy-Mors
EN INTENSIV INDSATS I OP TIL 4 UGER MED BESØG I EGET HJEM

Du er via Psykiatrisk Ambulatorium, Thy-Mors blevet
henvist til Psykiatrisk Mobilteam. Mobilteamet er et tilbud til patienter, der har en psykisk lidelse, som kræver en hurtig og intensiv indsats over en kortere periode i eget hjem.
Støtte fra Mobilteamet kan være et alternativ til indlæggelse, eller Mobilteamet kan hjælpe i den første
tid efter udskrivelse fra psykiatrisk sygehus.
Mobilteamet kan i en periode på op til 4 uger støtte
dig i dit hjem gennem besøg og/eller telefonisk kontakt.

Psykiatrisk Mobilteam
Mobilteamet består af en sygeplejerske og
en socialrådgiver, begge med bred psykiatrisk erfaring.
Teamets målgruppe er personer i alderen
18-75 år, som på grund af psykiske problemer har brug for en hurtig og intensiv indsats.
Du skal være i behandling i Psykiatrisk Ambulatorium, Thisted, for at blive henvist til
Mobilteamet.

Medarbejderne i teamet har tavshedspligt.
Samarbejde med dit netværk
I Mobilteamet arbejder vi også på at styrke det netværk, du har omkring dig, fx ved at inddrage dine pårørende.
For at skabe mest mulig sammenhæng i den hjælp,
du får, samarbejder vi med den behandlingsansvarlige læge og andre relevante personer, fx fra kommunen.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ
Uden for dagtimerne kan N8 kontaktes
Mobilteamet kan kontaktes i dagtimerne på hverdage.
Får du brug for hjælp på andre tidspunkter, skal du
ringe til Sengeafsnit N8 i Thisted på telefonnummer
97 64 30 60.
Samtykke til samarbejde med pårørende
I Mobilteamet vil vi gerne samarbejde med dine pårørende. Hvis du giver dit samtykke til det, kan pårørende kontakte os og få information om dit sygdomsforløb og din behandling.

KONTAKT OG MERE VIDEN
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte
os.

Kontakt
Psykiatrisk Mobilteam, Thy-Mors
Tlf. 97 64 30 50
Vi træffes:
Mandag – torsdag 8.00 – 15.00
Fredag 8.00 – 14.00
Sengeafsnit N8, Thy-Mors
Tlf. 97 64 30 60
Ved behov aften, nat, weekend og på helligdage
Socialrådgiver Claus Jørgensen
Tlf. 51 30 94 09
Social- og Sundhedsassistent
Karen J. Jensen
Tlf. 92 43 98 26

Voksenpsykiatri
Støtte
www.psykiatri.rn.dk
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