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Bilag 2, Rammerne for samarbejdet i Patientens team 
 
Samarbejdet i overgangen fra børne- og ungdomspsykiatri til voksenpsykiatri er baseret på 
principperne i Patientens team, som er en dynamisk organiserings- og arbejdsform, der or-
ganiserer samarbejdet om opgaverne i patientforløbet i et koordinerende netværk. 
 
Principperne i Patientens team 

• Der udpeges en patientansvarlig læge. 
• Teamet sammensættes og organiseres i forhold til det konkrete forløb samt de res-

sourcer, det er muligt at inddrage.  
• Det er naturligt at inddrage pårørende, og det er patienten, der definerer, hvem der 

er nærmeste pårørende. 
• Det tilstræbes, at patienten og eventuelt pårørende er aktive deltagere og partnere i 

teamet. 
• Fokus på det tværsektorielle samarbejde i patientforløbet. Kontinuitet og koordination 

sker bl.a. ud fra en stafet-tankegang, hvor ansvaret for borgerens forløb overdrages 
således, at forløbet ikke slippes, før der er kvitteret hos den modtagende part.  

 
Deltagere i Patientens team 
Patientens team kan eksempelvis bestå af følgende fagpersoner:  

• Kontaktperson i børne- og ungdomspsykiatrien 
• Kontaktperson i voksenpsykiatrien 
• Socialrådgiver i børne- og ungdomspsykiatrien 
• Socialrådgiver i voksenpsykiatrien 
• Kriminalforsorgen 
• (Indsæt relevante kommunale forvaltninger) 

 
Tjekliste for drøftelsen i Patientens team 

• Indgår de rette personer i teamet? 
• Forventningsafstemning i forhold den videre proces, herunder: 

o Hvilket tilbud er der i voksenpsykiatrien? 
o Hvilket tilbud er der i kommunen? 
o Hvilke tilbud fortsætter, og hvilke nye tilbud skal etableres? 

• Hvad er den fremadrettede plan i henholdsvis voksenpsykiatrien og kommunen? 
• Hvilke primære udfordringer har den unge, der skal arbejdes videre med (f.eks. mis-

brug, sygdomserkendelse m.v.)? 
• Hvilke problemstillinger skal der tages hånd om? 
• Hvilke ressourcer har den unge personligt og i netværket? 
• Hvordan er samarbejdet med pårørende nu og fremadrettet? 
• Hvem er tovholder/kontaktperson i kommunen? 
• Hvem er tovholder/kontaktperson i Psykiatrien? 

 


