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Screeningsprojektet i Esbjerg
At styrke- og sikre en bedre sammenhæng i den samlede
behandlingen af borgere med dobbeltdiagnoser; at
behandlingen: koordineres, kvalificeres og integreres

At screene for behandlingskrævende psykiske lidelser, skizofreni,
depression samt ADHD
henvisningsret, målgruppe afgrænsning, ICD 10,
grundlæggende/ opfølgende undervisning
Bedre tilgang fra Psykiatrisk Akut modtagelse til Center for
Misbrug

Bedre det generelle samarbejde mellem misbrugscenter og
voksenpsykiatrien
Udarbejde konkrete og praktisk anvendelige henvisningsaftaler

Ledelsesniveau/ medarbejderniveau
Lederniveauet

Aftaler om forpligtende samarbejde – hvad kan vi/ vil vi?
Bedre direkte kontakt på lederniveau mellem aktørerne i
styregruppen, formel/ uformel
Klar ansvarsfordeling mellem alle aktørerne
Synlighed mellem niveauerne
Medarbejderniveauet

Klare, entydige og ensrettede retningslinjer for det praktiske
sagsarbejde
Forskellige fagligheder og opgaver, kultursnakke/ oplysningsrunder
Fra formel til uformel samarbejde – breder sig
Inddragelse af flere kompetencer i arbejdet

Hvad har understøttet modellen i Esbjerg?
Klar ledelsesmæssig involvering i et forpligtende samarbejde

Ledelsen har taget et løbende konkret ansvar for projektet, også
på det praktiske niveau
Meget konkrete, meget entydige og meget klare aftaler mellem
parterne
Implementering ud i yderste led i begge organisationer
Fokus på tværfaglige opgaver og kulturforskelle
Afholdelse af tværsektorielle temadage, med fokus på bedre
indsats over for borgeren, parallelforløb, samarbejde
Hvordan løses konflikter mellem misbrugscenter og psykiatri

Efterfølgende – status idag
Erfaringer fra Screeningsprojektet videregivet til
Sundhedsaftalerne 2015 - 2018
Aftaler fra projektet fortsætter idag
Henvisningsfrekvensen er som under projektet, ca. 2 pr. måned
Elementer fra Screeningsprojektet bruges i de lokale
samarbejdsaftale
Arbejdsgangsbeskrivelserne videreføres anvendes fortsat på det
praktiske niveau

Parallelforløb fra Screeningsprojektet bruges i et udvidet
samarbejde, og overføres til forløbskoordinatorerne og
fælles koordinerede handleplaner

Opmærksomhedspunkter
Indgå klare aftaler om et forpligtende samarbejde; vil/ vil ikke?
Klar projektbeskrivelse/ afgrænsning; hvad kan og vil vi?
Vær meget konkret i arbejdsgangsbeskrivelserne; håndbog
Planlæg implementering – fra starten!
Oplysning på alle niveauer om projektet, igen, igen og igen
Videnspersoner der kan arbejde indad i de forskellige systemer
Planlæg fælles undervisning og temadage
Italesæt uenigheder, faglige og sektorielle forskelligheder

Fokus på projektet – også efter projektet

