Psykiatrisk Center Ballerup

Henvisning
Region Hovedstadens Centralvisitation (CVI) står for
behandling af alle henvendelser. For at få en henvisning til et behandlingsforløb skal du kontakte din
behandlende læge, der via CVI kan henvise dig til os.

Har du flere spørgsål kan du kontakte os:
Døgnafsnit 10 - for rehabilitering og døve
Psykiatrisk Center Ballerup
Maglevænget 10
2750 Ballerup
Telefon: 38 64 50 12
Henvisning via CVI

Rehabilitering under
indlæggelse
Døgnafsnit 10
Intensiv støtte til et selvstændigt
og meningsfyldt liv

Til læger
Henvisningsprocedure samt skabelon kan findes
på VIP-portalen; ”Specialiseret rehabilitering under
indlæggelse”.

Psykiatrisk Center Ballerup
Maglevænget 10
2750 Ballerup

I Region Hovedstaden arbejder vi ud fra fire grundprincipper:

Om afsnittet
På Døgnafsnit 10 for Rehabilitering og Døve tilbyder
vi intensiv støtte og træning til at komme sig og få et
selvstændigt og meningsfyldt liv. Vi behandler voksne
over 18 år, fortrinsvist med lidelser inden for skizofrenispektret.
Afsnittet har 12 sengepladser (Se note 1), og personalet
består af læge, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, lægesekretær, socialrådgiver og ergoterapeut.
Derudover uddanner vi social- og sundhedsassister
samt sygeplejersker.
At være indlagt på afsnittet kræver, at du er motiveret
til at deltage i miljøterapien i den grad, din sygdom
tillader det.
•
•
•
•
•
•

Miljøterapi med en kognitiv tilgang
Individuelle samtaler
Aktiviteter og fysisk træning
Gruppeundervisning (herunder psykoedukation)
Medicinsk behandling/justering mm.
Træning i dit hjem

Eksterne samarbejdspartnere, f.eks. sagsbehandler fra
kommunen, støttekontakt person eller behandlere fra
OPUS bliver ligeledes inviteret til konferencer, når det
er relevant. Alt sammen for at sikre et godt samarbejde og kontinuitet i din behandling. Din behandlingskonference afholdes minimum en gang hver måned.

Patientmålgrupper
For at blive budt et rehabiliteringsforløb hos os skal
du kunne fungere på et åbent afsnit. Typisk bor du i
egen bolig og har en lidelse inden for det skizofreniforme spektrum.
Misbrug må ikke være en hindring for behandling,
ligesom det ikke må finde sted på afsnittet.
Som patient skal du være motiveret for en rehabiliterende indlæggelse og være villig til at arbejde med
nedenstående problemstillinger:

Recovery og rehabilitering
Vi arbejder ud fra grundprincipperne om recovery og
rehabilitering:

Behandlngskonferencen

RECOVERY
Recovery er et ord for din personlige og unikke forandringsproces til et meningsfyldt liv, der er tilfredsstillende for dig, og som bærer præg af håb og aktiv
medvirken på trods af de begrænsninger, sygdommen
giver. Udgangspunktet for vores behandling er således
dig og dine værdier, holdninger og ønsker for fremtiden.

Vi betragter dine pårørende som naturlige samarbejdspartnere, og de må naturligvis gerne deltage i
behandlingskonferencen, hvis du ønsker det.

REHABILITERING
Rehabilitering handler om det arbejde, vi skal gøre
for at hjælpe dig mod dine drømme og ønsker. Vi har
fokus på at samarbejde med dig om behandlingen, og
der vil være fokus på dine ressourcer og muligheder.

På behandlingskonferencen lægger vi i fællesskab planer for den kommende måneds behandling. Vi tager
udgangspunkt i, hvilke mål du har for din fremtid.

(1) Dertil er der på afsnittet 4 sengepladser forbeholdt
døve, altså 16 sengepladser i alt.

