Socialpsykiatriska enheten
ger stöd i vardagen

Socialpsykiatriska enheten och vardagsstöd är
socialtjänstens stöd till personer
med olika funktionstillstånd
till följd av psykisk ohälsa.

Enhetens insatser vänder sig till personer med olika funktionstillstånd till
följd av psykisk ohälsa. Du som får stöd av socialpsykiatriska enheten ska
vara 18 år eller äldre.
Psykisk ohälsa kan drabba vem som helst oavsett ålder. Ohälsan kan å ena
sidan vara tillfällig och övergående. Å andra sidan kan ohälsa medföra
svårigheter i vardagliga aktiviteter så som kontakt med andra människor,
svårigheter med att planera vardagen, svårigheter att genomföra aktiviteter,
svårigheter att finna mening och framtidstro.
Forskning och studier visar att den vanligaste konsekvensen av psykisk
ohälsa är en nedsatt aktivitetsförmåga. Aktivitetsförmågan är central för
allt det en människa företar sig under en vardag eller ett liv. Det är med den
förmågan man skapar och sköter kontakter, går i skola eller är på jobb,
bedriver fritidsaktiviteter eller sköter hem och familj. Aktivitetsförmågan
är en förutsättning för att utveckla sociala färdigheter.
Enhetens insatser vilar på uppfattningen att genom anpassade
aktiviteter kan de flesta bevara, förbättra eller återhämta sociala
färdigheter. Socialpsykiatrins personal är särskilt kunniga på att bedöma
social funktionsnivå och att förbereda samt genomföra socialt förändringsarbete. Det betyder att alla insatser kan individanpassas utifrån den
enskildes behov och funktionsnivå. Vanligtvis utgår vårt stöd ifrån den
enskildes hem, varför våra insatser kallas boendestöd.

Hur kommer jag i kontakt med socialpsykiatriska enheten?
Kontakta biståndshandläggare för mer information om rätten till bistånd
och insatser. Alla våra insatser är biståndsbedömda.
Vad händer sen?
Biståndshandläggare informerar om vilka insatser socialpsykiatriska
enheten ger. Då kan du samtidigt ansöka om insats.
Vad händer därefter?
Biståndshandläggare påbörjar utredning där du och andra viktiga personer
intervjuas. Biståndshandläggare ska också begära in medicinska intyg på
ohälsans omfattning och varaktighet.

Är det klart sen?
Biståndshandläggaren utreder på den information som inkommit. Därefter
görs bedömning om dina svårigheter motsvarar de kriterier och riktlinjer
som reglerar det socialpsykiatriska stödet. När detta är gjort fattar
myndigheten ett beslut.
Vad för beslut?
Beslut om avslag på ansökan eller beslut om att du ska beviljas insatser.
Är du inte nöjd med beslutet kan du överklaga. Biståndshandläggare
hjälper dig med det.
Vilket stöd kan jag få?
Om du beviljats insats inom socialpsykiatrin utses en kontaktansvarig
behandlare. Tillsammans med kontaktansvarig går du igenom dina
svårigheter och vad du behöver bevara, förbättra eller återhämta.
Socialpsykiatriska enhetens stöd riktas mot vardagens alla företeelser,
så det kan handla om att skapa dagliga rutiner, träna förmågor för skötsel
av hemmet, klara utomhusaktiviteter, planera möten och fritid, samtalsstöd
eller påminnelser för att följa läkemedelsordinationer.
Vad behandlar socialpsykiatri?
Socialpsykiatri kan förbättra dina sociala omständigheter genom att lägga
fokus på ditt boende, din ekonomi och din sysselsättning. Ibland är detta
svårt utan att samtidigt arbeta med dina personliga färdigheter. När dina
personliga färdigheter stärks är vi i behandling.

Hur tränar jag mina förmågor eller personliga färdigheter?
Dels tränar du och din behandlare praktiska moment tillsammans, dels
upprättar du och din behandlare en plan för vad och hur du kan förbättra
dina färdigheter självständigt.
Vilka tider jobbar ni?
Vi arbetar mellan klockan 8-17 på vardagarna. Efter klockan 17 och på
helger finns vårt mobila team t. o. m. kl. 21.
Måste personalen komma hem till mig?
Nej, om dina behov är av annan karaktär träffas ni i de miljöer där stödet gör
som mest nytta.
Vad har ni för kompetens?
Hos oss jobbar skötare, beteendevetare, socionomer, behandlingsassistenter med lång erfarenhet och anpassade vidareutbildningar.
Vad bör jag mer veta?
Det är bra att veta att vi samarbetar med landstingets psykiatri vid behov
eller om Du vill det. Tillsammans med landstingets psykiatri kan vi upprätta
gemensamma vårdplaner. Men det sker endast med Ditt samtycke.

Kontaktinformation
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