
Etablering af ambulant akutteam i N7, 

Frederikshavn

V Sygeplejerske Lisbeth Hørby 

V SSA / Socialpædagog Lotte Hansen



Formål med projektet

Patienter der udskrives fra indlæggelse i N7 (Frederikshavn) kan 

modtage en udgående akut /subakut ambulant indsats i en midlertidig 

periode (max. 4 uger).

Formål:

• Sikre stabilisering af patienter, der har været indlagt

• Forebygge/undgå (gen)indlæggelse

• Afkorte indlæggelsestiden 

• Sikre patientens fastholdelse/tilknytning til dagligdag og nærmiljø

• Øge tilgængeligheden til psykiatrisk behandling for borgere i 

Frederikshavn Kommune



Målgruppen 

Patienter i alderen 18-80 år, der har været indlagte i N7, herunder:

• Patienter med behov for en tæt ambulant opfølgning i en midlertidig 

periode

• Patienter der efter indlæggelse fortsætter i ambulant gruppeforløb i N7, 

hvor der opstår en akut sygdomsforværring

Målgruppen omfatter ikke ukendte patienter, der ikke tidligere har været 

indlagte i N7.

Visitationen foretages af psykiatrisk speciallæge



Akutteamets opgave/indsats

• Akut/subakut vurdering og behandling på alle hverdage

• Tilbyde en individuelt tilrettelagt indsats ud fra patientens behov

• Behovsorienteret kontakt med patienten minimum én gang ugentligt

• Sikre inddragelse af patientens netværk

• Arbejde målrettet med rehabilitering i patientens eget hjem

• Deltage i afklaring af, hvilke behandlingstilbud og sociale tilbud, der er 

de rette for patienten, når patienten afsluttes



Weekend  og nattetimer

Ved behov for akut indsats i weekender og nattetimer:

• Patienten kommer ind til sengeafsnittet, hvor plejepersonalet taler med 

patienten og ved behov vurdering af den lægelige forvagt



Økonomi og personaleressourcer

Samlet bevilling: 3,4 mio. kr. 

Projektperiode: 1. december 2014 til 31. december 2017

Akut teamet forventes i drift medio februar 2015

Personaleressourcer i akutteamet:

• Ressourcer til projektledelse (egenfinansiering)

• 2,00 sygeplejerske/ social- og sundhedsassistent (satspuljemidler)

• Speciallægeressourcer (satspuljemidler og egenfinansiering)

• Socialrådgiverressourcer (egenfinansiering)

• Fysioterapiressourcer (egenfinansiering)

• Ergoterapiressourcer (egenfinansiering)

• Lægesekretærressourcer (egenfinansiering)

Indsæt medfinansiering



Aktivitet

• Medvirke til at patienter får en positiv oplevelse af udskrivningsforløbet 

(dokumenteres via tilfredshedsundersøgelse)

• Ca. 100 patienter årligt svarende til forventeligt ca. 1.200 besøg årligt 

• Reducering af den gennemsnitlige indlæggelsestid i N7

• Det samlede antal akutte genindlæggelser (indenfor 30 dage) for 

patienter fra Frederikshavn Kommune holdes stabilt eller reduceres i 

løbet af projektperioden

• Måling af patientens GAF-score / selvmordsrisikovurdering ved 

udskrivning fra indlæggelse og afslutning fra teamet.


