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Kvalitetsstandard for ydelsen:

Akuttilbuddet telefonsamtaler, samtaler og ophold i Akuttilbuddet
Ydelsens lovgrundlag

Samtale, vejledning og rådgivning, gives efter servicelovens § 12.
§ 12. Kommunalbestyrelsen skal sørge for tilbud om gratis rådgivning til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale
problemer. Tilbuddet om rådgivning skal også omfatte opsøgende arbejde.
Ophold og overnatning i akuttilbuddet gives som en forsøgsordning jf. Servicelovens § 184 efter Servicelovens § 107:
§ 107. Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til
personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
eller særlige sociale problemer har behov for det.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold
1) til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der
har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller for
pleje, eller som i en periode har behov for særlig behandlingsmæssig støtte, og
2) til personer med nedsat psykisk funktionsevne eller med særlige sociale
problemer, der har behov for pleje eller behandling, og som på grund af
disse vanskeligheder ikke kan klare sig uden støtte.
Akuttilbuddet styres efter § 107, hvor det er lederen af Akuttilbudet, der beslutter om ophold kan finde sted.

Område

Socialpsykiatrisk Akuttilbud

Målgruppe

Borgere, som er psykisk sårbare eller har en sindslidelse og som har brug for
akut psykisk støtte:
• Ukendte (i den regionale psykiatri) borgere med psykiatriske problemstillinger, hvor der ikke er umiddelbart indikation for psykiatrisk
udredning/behandling i sekundær sektor (primært lette til moderate
psykiatriske problemstillinger med social belastning).
• Kendte (i den regionale psykiatri) borgere med psykiatrisk grundlidelse og funktionsnedsættelse, hvor der opstår en social belastning og
dermed behov for social intervention.
Pårørende til psykisk sårbare og mennesker med sindslidelse, der har brug
for råd og vejledning
Fagpersoner, der har brug for faglig sparring i forhold til borgere, der er psykisk sårbare eller som har en sindslidelse.

Hvornår leveres ydelsen?

Akuttelefonen er åben døgnet rundt.
Borgere kan henvende sig personligt i Akuttilbudet indtil kl. 21.
Ved aftale om overnatning er det forud gået af en telefonsamtale eller samtale i akuttilbudet. Efter kl. 21 er der altid telefonisk kontakt før der træffes
aftale om overnatning.

Hvad er formålet med
ydelsen?

Stabiliserer borgerens tilstand, således at det bliver tryggere at vende tilbage til egen bolig og genoptage hverdagslivet.
Side 2

Læring for borgeren i at forebygge den akutte krise i at opstå, at håndtere
krisen, når den opstår, at forbedre livskvalitet.
At borgeren kan få hjælp i tide ved et lettilgængeligt døgnåbent tilbud, som
har åbent, når andre tilbud lukker.
At bevidstheden om Akuttilbudets eksistens gør livet tryggere i egen bolig
Hvilke tilbud gives indenfor denne ydelse?

Krisesamtale i telefonen eller i Akuttilbudet. I Akuttilbudet gives basal omsorg
med ro, mad, bad, søvn f.eks. vha kugledyne og/eller NADA.
Udarbejdelse af kriseplan ved samtale i Akuttilbudet kan følges op af op til 5
samtaler i Akuttilbudet eller telefonisk.
Udarbejdelse af kriseplan i Akuttilbudet ved ophold: senest 3. hverdag skal
der udarbejdes en plan for opholdet, og der kan aftales ophold af op til max 7
dages varighed, hvor det fremgår af kriseplanen, hvilke opgaver, der skal
løses under opholdet.
Samarbejde med borgerens professionelle og private netværk efter borgerens ønsker.
At borgeren oplever sig som ”herre i eget liv” – empowerment tilgang
Anvendte metoder vil f.eks. være Åben dialog, Livshistoriefortælling, Personcentreret planlægning, Mindfullnes, NADA, Medicinpædagogik

Hvilke fagpersoner giver Tværfagligt social- og sundhedsfagligt personale
ydelsen?
Udadreagerende og selvdestruktiv adfærd eller med påvirkning af en grad,
Afgrænsninger i ydelder kræver fast vagt og behandling.
sen
Ledsagelse kan ikke påregnes.
Debuterende psykiatriske tilstande af moderat til svær karakter (kræver
psykiatrisk udredning)
Det er ikke et forsorgshjem.
Det er ikke et tilbud for demente, som primær problemstilling
Borgeren i tilbudet må ikke være aktivt misbrugende
Eventuelle omkostninger for borgeren

Der er opholdsbetaling på op til kr. 75 i døgnet for forplejning, NADA og tøjvask ved overnatning i akuttilbudet

Kvalitetsmål

At borgeren selv definere krisen og behovet for hjælp og er aktiv i henvendelsen til Akuttilbudet.
At borgeren oplever sig mødt
At borgeren støttes til mere ro og overskuelighed i den akutte krise, således
at borgeren får øje på veje ud af krisen og kan anvende kendte strategier og
evt. finde nye strategier til hjælp ud af krisen.
Målet er at borgeren kan genoptage hverdagslivet i egen bolig og mestre
hverdagslivet, evt uddannelse og beskæftigelse.
Der føres faglig dokumentation ved ophold i Akuttilbudet
At antallet af indlæggelser ved akutte kriser falder

Kvalitetsopfølgning/
opfølgning af kvalitetsmål

Samtaler afsluttes med et resumé og der spørges ind til udbytte af samtalen.
Der kan laves aftale om senere opringning for at følge op på indsatsen og
borgeren får mulighed for at give respons til udbyttet af henvendelsen til Akuttilbudet.
Der laves registrering på, hvor borgeren ”går hen” efter afsluttet ophold i
Akuttilbudet
Side 3

Særlige forhold

Ved unge under 18 udarbejdes mål for opholdet i samarbejde med forældre/værge og evt. BUR.

Side 4

