Psykiatri

VELKOMMEN til F-ACT team

Fleksibel udgående og opsøgende
psykiatrisk behandling
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Navn:
Kontaktlæge:
Kontaktperson(er):
Telefon:

VELKOMMEN

F-ACT teams er en måde at organisere det psykiatriske behandlingsarbejde på. Metoden gør det muligt at
tilbyde intensiv støtte og behandling, skræddersyet til den enkelte patient.
F-ACT team tilbyder intensiv ambulant behandling til mennesker med alvorlig psykisk sygdom. Ambulant
betyder, at man ikke er indlagt, men har mulighed for at modtage behandling for eksempel i eget hjem.
Målet med behandlingen er, at du kan blive helbredt eller få det væsentligt bedre. Det er forskelligt, hvornår
og hvor meget mennesker med psykisk sygdom kommer sig. Men med den rette behandling kan alle
udvikle sig og skabe eller genoptage en hverdag.
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UNDERSØGELSE OG BEHANDLING
F-ACT teamet tilbyder en behandling, der består af en
kombination af medicin, samtale, vejledning og støtte i
samarbejde med dig som patient og med dine pårørende.
Behandlingen er kendetegnet ved:
• Individuel behandling baseret på dine behov
• Efter aftale behandling hjemme hos dig
• En fast kontaktperson og en fast læge, der har ansvaret
for din behandling
• Intensiv behandling når der er behov for det
• Mulighed for samarbejde med dine pårørende
HVORNÅR TILBYDES INTENSIV BEHANDLING?
• I starten af dit behandlingsforløb
• I perioder hvor du oplever forværring af din sygdom
• Hvis vi ikke hører fra dig
• Hvis du bliver indlagt
• Når du bliver udskrevet efter en indlæggelse
HVAD INDEBÆRER INTENSIV BEHANDLING?
• Du tilbydes kontakt til flere fra F-ACT teamet
• Du tilbydes hyppigere kontakt
• Vi kan komme til dig, fx der hvor du bor
F-ACT OG RECOVERY HØRER SAMMEN
F-ACT teamets arbejde tager udgangspunkt i recoverytankegangen. Målet er at skabe en styrkelse af din og dine
pårørendes forståelse af den psykiske sygdom og
hvordan man bedst lever med den i hverdagen.
Recovery-tankegangen indebærer udvikling af ny mening
og nyt formål i ens liv – og er en måde at leve et tilfredsstillende liv præget af håb og med de begrænsninger, der
HERUDOVER KAN VI STØTTE DIG i
• At træne dine færdigheder, så du bedre kan klare dine
daglige gøremål
• At bryde isolation og komme tættere på andre mennesker
• At vedligeholde din medicinske behandling
• At have kontakt til din kommune
• At deltage i aktiviteter i det område, hvor du bor
KONTAKTLÆGE OG KONTAKTPERSON
Din kontaktlæge og din faste kontaktperson fra F-ACT
teamet planlægger din behandling sammen med dig. Du
kan se navne på din kontaktlæge og din kontaktperson på
side 3 i denne pjece.

BEHANDLINGSPLAN
I samarbejde med dig vil der blive lavet en plan for din
behandling, når du starter dit behandlingsforløb i F-ACT
teamet. Lægen godkender denne plan, og du vil få en kopi af
din behandlingsplan, hvis du ønsker det.
Behandlingsplanen skal sikre, at der er enighed om målet for
din behandling, og hvad der skal ske undervejs i behandlingsforløbet. I forbindelse med udarbejdelse af behandlingsplanen vil vi drøfte dine egne mål med behandlingen. De skrives
ind i planen, så vi sikrer at din behandling bidrager til at nå
dine mål. Hvis der sker ændringer i behandlingen, vil ændringerne blive drøftet med dig.
SAMTYKKE
For at kunne tilrettelægge din behandling bedst muligt, har
vi brug for at kunne udveksle helbredsoplysninger om dig
med fx. din kommune. Det kræver dit samtykke, og det vil
vi tale med dig om.
PÅRØRENDE
Vi vil gerne samarbejde med dine pårørende. Det kan fx.
være din familie, en nær ven eller et andet menneske, som
du har tillid til.
Vi vil tale med dig om, hvem du har lyst til at involvere i din
behandling.
DIN JOURNAL
Under dit forløb med F-ACT teamet beskriver vi din sygdom og
behandling i din journal. Du har mulighed for at få en kopi af
journalen, hvis du ønsker det.
På www.sundhed.dk kan du få adgang til en elektronisk
udgave af din journal (e-journal). Dette kræver NEM id. Oplysningerne i e-journalen vises ca. 5 hverdage efter, at de
er registreret.
NÅR BEHANDLINGEN AFSLUTTES
Når behandlingsforløbet er slut, vurderer vi i samarbejde med
dig, om du fortsat har brug for opfølgende behandling og
hvor denne bedst varetages. Fx hos en privatpraktiserende
psykiater, eller din egen læge.
Hvis du ønsker det, er der også mulighed for en afsluttende
samtale med din faste læge i F-ACT teamet.

5

VI ER INTERESSEREDE I DIN MENING
Vi vil gerne vide, hvordan du oplever behandlingen
i F-ACT teamet. Hvis du har ideer til, hvordan vi kan
gøre der bedre, kan du sige det til din kontaktperson.
VIL DU VIDE MERE?
Du kan få mere information på vores hjemmeside:
www.psykiatri-regionh.dk
Din kontaktperson eller din læge i F-ACT teamet vil
også tale med dig om det, der står her i pjecen. Du er
velkommen til at stille spørgsmål, hvis der er noget,
der ikke er helt klart for dig eller for dine pårørende.
VENLIG HILSEN
F-ACT teamet
Region Hovedstadens Psykiatri

Til stempel
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Denne pjece er til dig, der er patient i Region Hovedstadens Psykiatri og til dine pårørende. Med pjecen vil vi gerne bidrage
til, at du og dine pårørende oplever et godt og sammenhængende behandlingsforløb – og et godt samarbejde med Region
Hovedstadens Psykiatris personale.
Det er dig og dine nærmeste, der lever med sygdommen, og bedst ved, hvordan du har det, og hvordan din sygdom påvirker
dit liv.
Vi lægger vægt på, at du gennem hele forløbet er velinformeret om behandlingen og du er altid velkommen til at stille
spørgsmål.
PATIENTEN I CENTRUM
Behandlingen i Region Hovedstadens Psykiatri består ofte af en kombination af flere behandlingsformer og tager altid udgangspunkt i patientens individuelle og mest akutte behov. Derfor er ingen behandlingsforløb helt ens.
Psykiatriens personale har en faglig indsigt i, hvordan psykiske sygdomme kan udvikle sig og behandles. Vi ønsker at høre,
hvordan du oplever din sygdom, og hvad dit mål med behandlingen er. Begge dele tager vi udgangspunkt i, når vi i samarbejde planlægger behandlingen.
Målet er, at du ved hjælp af behandlingen kan blive helbredt eller få det væsentligt bedre. Det er forskelligt, hvornår og hvor
meget mennesker med psykisk sygdom kommer sig. Men med den rette behandling kan alle udvikle sig og skabe eller genoptage en hverdag.
REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI
Mange mennesker kommer i løbet af livet i berøring med en psykisk sygdom. I Region Hovedstadens Psykiatri behandler vi
hvert år ca. 50.000 børn og voksne for forskellige psykiske sygdomme. Behandlingen foregår både ambulant, via opsøgende
teams, og når det er nødvendigt, ved indlæggelse.

Region Hovedstadens Psykiatri
Kristineberg 3
2100 København Ø
Tlf: 3864 0000
www.psykiatri-regionh.dk
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