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BeHaNdliNgsstederNe er: 

 distriktspsykiatrisk ceNter 
Du bor hjemme og får en tværfaglig behand-
ling på centret. Du har en kontaktperson og 
kan tale med psykiatere, sygeplejersker, psy-
kologer, ergoterapeuter og sagsbehandlere 
afhængigt af, hvad du har brug for. Bliver du 
henvist til et distriktspsykiatrisk center efter 
udskrivningen, er det her, din behandlings-
ansvarlige læge er, og her du får din medicin 
reguleret. Centeret kan ofte også tilbyde in-
dividuel eller gruppeterapi samt hjælpe dig i 
kontakten med kommunen i forhold til bolig, 
uddannelse, arbejde og økonomi.

 amBulatorium eller kliNik på 
 et psykiatrisk ceNter 
En del af et psykiatrisk center, men du er ikke 
indlagt og der er kun behandling i dagtimerne. 
Du kan både få reguleret din medicin og delta-
ge i individuel- og gruppeterapi. Ambulatorier 
tilbyder specialiseret behandling i for eksem-
pel depression, angst, OCD, ADHD, skizofreni, 
flygtninges traumer, alvorlige personligheds- 
og spiseforstyrrelser eller ældres psykiske li-
delser. 

 opus-team 
Er et særligt tilbud for unge mellem 18-35 år, 
der har en debuterende psykose eller skizo-
freni. I OPUS bliver din medicinske behandling 
fulgt op med individuel- eller gruppeterapi. 
OPUS tilbyder også familiebehandling og psy-
kiatriundervisning til dig og dine nærmeste 
pårørende. Du får en fast kontaktperson, der 
kan hjælpe dig med uddannelse, arbejde, det 
daglige liv og med at håndtere din sygdom, så 
du kan få en stabil hverdag.

Det er vigtigt, at du ved, hvor og hos hvem din 
behandling fortsætter efter udskrivelsen, så 
det, du har opnået med din indlæggelse, ikke 
bliver tabt på gulvet.

Mange psykiatriske klinikker og ambulato-
rier har specialiseret sig i bestemte problemer 
f.eks. angst, depression eller spiseforstyrrelse.

Andre tilbud er rettet mod unge. F.eks. er 
OPUS et tilbud til unge med debuterende psy-
koser eller skizofreni.

Det er vigtigt, at du kommer i behandling 
det sted, der passer til dine behov.

Sig det til din læge, hvis du mener, at der er 
et bestemt behandlingssted, der er bedst for 
dig.

Hvem følger op på diN BeHaNdliNg, 
efter du er udskrevet?  
Hvor din behandling fortsætter, når du er ud-
skrevet, afhænger af mange ting: Din diagnose, 
hvor du bor og hvilken hjælp og støtte, du har 
brug for.

Spørg din behandler, hvis du er i tvivl om, 
hvorfor du har fået et bestemt tilbud.

Navnet på den læge, der er ansvarlig 
for din behandling, når du er udskrevet, 
skal stå på dit udskrivningskort på 
side 2

kapitel 8 
Beskrivelser af de forskellige steder, 
diN BeHaNdliNg kaN foregå efter udskrivelseN. 
du kaN læse kapitlet Både Nu og seNere.

 ud i livet 
 – psykiatrisk BeHaNdliNg 
 efter udskrivelseN 
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Ved en udskrivelse, er der ofte mange praktiske 
spørgsmål, som er svære at tackle alene, f. eks. 
at få styr på penge og bolig. Måske er du i tvivl 
om, hvordan du kan fortsætte din uddannelse 
eller begynde på job igen. Måske har du brug 
for støtte i dagligdagen, et helt nyt sted at bo 
eller at være sammen med andre, hvor du kan 
lave noget, som du synes er spændende.

Din kommune har pligt til at hjælpe dig. Men 

selvom du er syg, har du også forpligtigelser 
overfor kommunen – især hvis du får kontant-
hjælp eller dagpenge. 

sygemeldt fra JoB eller uddaNNelse 
Efter udskrivelsen melder spørgsmålet sig: 
Hvornår har jeg det så godt, at jeg kan vende 
tilbage til mit arbejde eller uddannelse? Tal 
med din læge eller psykiater om det. Tal også 
gerne med din sagsbehandler, studievejleder 
eller jobcentret.

Hvis du er sygemeldt fra dit arbejde, er det 
vigtigt, at du taler med din arbejdsgiver og din 
kommune, så du ikke mister din indtægt. Hold 
kontakten med både arbejdsgiver og jobcen-
tret og læs de breve, der kommer. 

Typisk vil din arbejdsgiver indenfor 4 uger 
fra din første sygedag holde en ”fraværssam-
tale,” hvor I kan tale om, hvornår du forventer 
at vende tilbage til arbejdet. Måske har du be-
hov for specielle skånehensyn f.eks. ændrede 
arbejdsopgaver, hvilemuligheder, hjemmear-
bejde mv. i en periode eller starte langsomt op 
– måske med en delvis sygemelding. 

Sammen skriver I jeres forslag i en ”Mulig-
hedserklæring”, som du tager med til din læge 
eller psykiater for at få en vurdering af, hvad 
du kan klare, uden at dit helbred forværres. 

Mærk efter og sig fra, hvis du føler, at tinge-
ne går for hurtigt. Hvis du er under uddannel-
se, undersøg om du kan starte langsomt. Måske 
kan du i det kommende semester få ændret på 
din uddannelsesplan, så du ikke har så mange 
timer og fag.

kapitel 9. 
Hvis du Har Brug for HJælp med Bolig, økoNomi, uddaNNelse eller arBeJde. 

 at komme videre 
 i HverdageN 
 – guide til diN kommuNe 

Kontakt jobcenteret eller 
socialforvaltningen
Det er kommunens pligt at finde ud af, 
om du har et problem, den skal hjælpe 
dig med - og henvise dig til rette in-
stans. Det er vigtigt, at du er tydelig 
omkring, hvad du ønsker kommunens 
hjælp til. Brug tjeklisten i kapitel 4.

Når du skal til møde med kommunen, 
er det en god idé at skrive lidt ned for-
inden: Hvad er situationen lige nu? Hvad 
har jeg brug for hjælp til?

Du kan også have en ven, et familie-
medlem eller en neutral bisidder med til 
møder med kommunen.

Det vil ofte være dig selv, der må 
tage initiativ til at kontakte kommunen 
for at gøre opmærksom på din situation. 
Kommunen kan sjældent tage stilling til 
din henvendelse samme dag. Hav derfor 
tålmodighed og kontakt din kommune, 
hvis du er i tvivl om noget. Læs mere på 
borger.dk.

 opsøgeNde psykiatriske team 
 (op-team) 
Hvis du har en debuterende psykose eller et 
langvarigt forløb med periodiske psykoser, kan 
det være, du bliver tilknyttet et OP-team, efter 
du er blevet udskrevet. OP-team’et hjælper dig 
med at forblive i behandling, tage medicin og 
undgå, at du får det dårligt igen. OP-team’et 
kan mødes med dig hjemme og andre steder, 
samt hjælpe dig med kontakt til kommunen.

 akutteam – psykisk førsteHJælp 
Er et alternativ til en akut indlæggelse og kan 
komme hjem til dig for at yde en hurtig psykia-
trisk indsats. Personalet kan tilknytte dig til et 
akut-team, og du kan også selv kontakte akut-
teamet. Arbejder tæt sammen med akutmod-
tagelsen. Findes flere steder i regionen.

 følge HJem ordNiNg 
Hjælper dig med at sikre, at du får den støtte 
du har brug for, når du kommer hjem. Besøger 
dig hjemme og støtter dig med at komme i gang 
igen. Kan også tage med dig til kommune, være-
sted, misbrugscenter og lignende. Vejleder dig i 
at undgå, at du bliver indlagt igen. Er særligt re-
levant, hvis du har et misbrugsproblem. Under 
indlæggelsen kan følge-hjem sygeplejersken for-
berede dig på udskrivelse, ved at tage med dig 
på hjemmebesøg eller besøg på dit botilbud.

 egeN læge 
Hvis behandlingen fortsætter hos din egen 
læge, vil lægen have ansvaret for din fortsatte 
behandling og opfølgning. Det er forskelligt, 
hvor meget en praktiserende læge ved om psy-
kiske sygdomme og psykiatrisk behandling. Din 

læge kan derfor henvise dig til en privatprakti-
serende psykiater eller til et andet behandlings-
tilbud, der passer til dig.

 privatpraktisereNde psykiater 
Hvis du vil gå hos en privatpraktiserende psy-
kiater, skal du have en henvisning fra din læge, 
og der kan være ventetid. Nogle synes, det er 
mere personligt at gå hos en privatpraktiseren-
de psykiater end for eksempel et distriktspsy-
kiatrisk center. Det er en god idé at spørge sig 
for, da nogle psykiatere har særlige specialer, 
for eksempel inden for psykoterapi.

 psykolog eller terapeut 
Når du er udskrevet, kan din læge henvise dig 
til en privatpraktiserende uddannet terapeut, 
som enten er psykolog eller læge. Du skal selv 
betale for psykologhjælp, men du kan få del-
vist tilskud fra sygesikringen efter en henvis-
ning fra din læge. I særlige tilfælde kan du få 
tilskud fra kommunen til psykologbehandling. 
Du skal altid selv betale, hvis du bruger en 
psykoterapeut, der ikke er læge eller psykolog. 
Vær opmærksom på, at der også er psykoterapi 
mange steder, hvor psykiatrisk behandling fin-
der sted – og her er det gratis.

 alterNativ BeHaNdler  
Du skal selv betale for alternativ behandling. 
Alle kan kalde sig terapeut. Derfor er det en 
god idé at være opmærksom på, om du føler 
dig tryg ved terapeuten og om der findes no-
gen viden om, hvorvidt den alternative be-
handling virker. Hvis din alternative behandler 
råder dig til at ændre på din medicinske be-
handling, er det en god ide, at du først taler 
med din psykiater eller læge om det.

 fiNd BeHaNdler  
–find den nærmeste læge, privatpraktiserende 
psykiater eller…

 app: 
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