Psykiatrisk Center Amager
Digevej110
2300 København S

Botilbudsteam
Psykiatrisk Center Amager

Information om Botilbudsteam
Botilbudsteamet varetager din psykiatriske behandling og opfølgning, når du
bor på botilbud og er henvist til behandling i Region Hovedstaden Psykiatri.
Teamet
Teamet består af læger, sygeplejersker, recoverymentorer og en sekretær. Teamet
laver aftaler med dig og gerne også din kontaktperson, om hvornår og hvor tit
der skal være kontakt mellem dig og teamet.
Kontaktmuligheder
Du kan få kontakt til teamet mandag-torsdag kl. 8.30-16 og fredag kl. 8.30-15.00.
Læge og sygeplejerske er på dit botilbud en fast ugedag fra ca. kl. 9.30-16. Du
kan henvende dig til personalet på botil-buddet for at få oplysninger om hvilken
ugedag.
I den øvrige tid kan botilbudsteamet kontaktes på mail og telefon.
- Mailadresse: pca-botilbud.region-hovedstadens-psykiatri@regionh.dk
- Telefonnummer 3864 1772
Akut behov for hjælp inden for teamets åbningstid
Hvis du oplever at have akut behov for psykiatrisk behandling, skal du tale med
personalet på dit botilbud.
De vil være behjælpelige med at vurdere, om der skal tages kontakt til botilbudsteamet eller til anden hjælpemulighed fx Akutmodtagelsen på Digevej.
Akut behov uden for teamets åbningstid
Udenfor botilbudsteamets arbejdstid rettes akutte henvendelser til Psykiatrisk
Akutmodtagelse, Psykiatrisk Center Amager, Digevej 110, 2300 København S. på
telefon 3864 1650.
Samtaler med teamet
Du kan både tale med teamet på dit botilbud, på Digevej 110 eller Gl. Kongevej
33.
Vi vil meget gerne have, at din kontaktperson fra botilbuddet og/eller en ven
eller familie deltager i samtalerne.
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Planlægning
I forlængelse af hver samtale mellem dig og botilbudsteamet aftales den næste
samtale.
Aflysning
Hvis botilbudsteamet bliver forhindret i at møde til den aftalte samtale, så vil
du få besked herom af personalet på dit botilbud. Hvis du bliver forhindret i at
deltage, bedes du orientere teamet eller din kontaktperson på dit botilbud.
Behandlingsplaner
Din behandlingsplan opdateres mindst én gang om året – i den måned du har
fødselsdag.
Forud for dette gennemgår en kontaktperson fra dit botilbud planen sammen
med dig. Behandlingsplanen er et dyna-misk redskab og skal afspejle din situation og dine ønsker. Behandlingsplanen kan justeres løbende, når behandlingen
eller dine behov ændres.
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