
SundhedsTeam
et nyt element i gadeplansindsatsen

Københavns Kommune har i 2005 valgt at opruste gadeplansindsatsen med et team af fire
sygeplejersker og en læge som skal fungere i tæt samarbejde med de udgående og opsøgende
medarbejdere, der er ansat i de lokale sociale centre.

I årene 2000 – 2004 gennemførtes et projekt, Sundhedsprojektet, med tæt samarbejde mellem
sociale- og sundhedsfaglige medarbejdere. Dette projekt belyste generelt den fysiske
sundhedstilstand blandt svært marginaliserede stof- og alkoholmisbrugere og via et
selvevalueringsskema belystes kontakten til det omgivende samfund, sundheds- og socialsystemet
samt den enkeltes opfattelse af egen situation og helbred.

I lyset af de erfaringer der er indhøstet gennem arbejdet i Sundhedsprojektet både med hensyn til
tværfagligt samarbejde og med hensyn til at inddrage sundhedsarbejde i gadeplansarbejdet
generelt, implementeres dette nye SundhedsTeam som et selvstændigt team med reference som en
selvstændig enhed med tæt daglig kontakt til gadeplansmedarbejderne fra de lokale centre.

Målgruppen for SundhedsTeamets arbejde er hovedsagelig svært marginaliserede hjemløse som
ikke er i stand til at benytte det omgivende social- og sundhedssystem og som derfor ikke kan
modtage de tilbud som disse systemer giver til borgerne.

Antallet af sygeplejersker er sat til 4 som konsekvens af de 4 regioner man har valgt at inddele
gadeplansindsatsen i.

Teamets hovedopgave er at medvirke til at forbedre den generelle psykiske- og legemlige
helbredstilstand i målgruppen men også medvirke som sparringspartnere og ressourcepersoner for
gadeplansmedarbejderen. Det er vist i Sundhedsprojektrapporten at den sociale sagsbehandling
ofte støder på barrierer af helbreds- eller misbrugsmæssig art som forhindrer at den optimale
behandling kan foregå eller at sagsforløbet bliver fragmentarisk og i sidste ende utilfredsstillende
for alle parter.

Teamets opgave bliver ikke primært opsøgende på gadeplan men via den enkelte
gadeplansmedarbejders lokalkendskab skal teamets sygeplejersker og læge inddrages i de forløb
hvor medarbejderen vurderer at der er behov for sundhedsfaglig støtte. Når teamet er inddraget
indgår sygeplejerske, læge og gadeplansmedarbejder et ad hoc samarbejde om behandling og
visitering af den enkelte hjemløse indtil den, ofte komplekse problemstilling er belyst og en
tilfredsstillende ny situation er opnået.

Teamet kan, hvis det ikke er muligt, umiddelbart at medinddrage andre sundhedsfaglige aktører,
vælge at indlede en behandling der kan medvirke til at den enkelte hjemløse i stand til at modtage
behandling fra det etablerede sundhedssystem. Dette forløb kan erfaringsmæssigt strække sig over
lang tid for nogle mens det for andre viser sig at kun små ændringer og indgreb har klare og
hurtige effekter. Et behandlingsforløb i SundhedsTeam kan derfor vise sig at blive ganske kort
akut indsats eller ganske langvarigt med involvering af mange instanser.

Grundtanken er altså at teamet er i konstant flydende samarbejde med de gadeplansmedarbejdere
som måtte have behov for en ekstra indsats overfor specielle brugere og at teamet sammen med
gadeplansmedarbejderen sørger for at fastholde at brugeren ledes frem mod en bedre, og for
brugeren mere tilfredsstillende tilstand i forhold til misbrug samt psykisk og fysisk helbred. Det
betyder at videregivelse af en bruger til det omgivende sundhedsvæsen kan ske i mange tempi og
gennem mange trin men at det er vigtigt at teamet er tovholder på at den optimale og ikke blot den
nødtørftige behandling foregår.



SundhedsTeamets medarbejdere har som en anden vigtig opgave at skabe kontakt til og virke som
samarbejdspartnere i sygdomsbehandling af svært marginaliserede i forhold til det Københavnske
sundhedsvæsen. Dette gælder både i forhold til psykiatriske og somatiske afdelinger. Det er der
ud over uhyre vigtigt at der skabes tætte kontakter til de udgående foranstaltninger der findes fra
sundhedsvæsenets side, som for eksempel psykoseteams og distriktspsykiatri.

En tredje vigtig gruppe samarbejdspartnere er det kommunale misbrugsbehandlingssystem og de
sygeplejeklinikker der findes indenfor herbergstilbudene.

Sidst men ikke mindst er det vigtigt med et godt samarbejde med de private og offentlige
natherberger og natcafeer som rummer mange af de mest kaotiske og marginaliserede brugere.

I forhold til målgruppe er der ingen særlige afgrænsninger bortset fra at brugeren ikke skal være i
stand til at kunne benytte de tilbud der findes i forvejen. Det er altså ikke tanken at skabe et
sideordnet hjemløse-sundhedssystem men mere tanken at give den enkelte det tilbud om primært
sundhedssystem, som findes for landets øvrige borgere i form af praktiserende læger.
Sundhedsprojektundersøgelsen viste med al tydelighed at kontakten til egen læge for denne
gruppe marginaliserede nærmest er ikke – eksisterende. Som ydere af primær sundhedstjeneste er
det derfor vigtigt at teamet viderevisiterer behandling til de afdelinger og ambulatorier som er
specialister indenfor deres område men samtidig er bevidst om de problemer der er for brugeren
således at teamet i samarbejde med gadeplansmedarbejderen sørger for at den behandling som
afdelingen måtte finde nødvendig, også følges op efterfølgende og at al medicinering og
efterkontrol gennemføres. Dette skal som oftest ske ved at følge brugeren til behandling og
medvirke som moderator og ”oversætter” i forhold til sundhedssystemet.

SundhedsTeam placeres administrativt under Aktivitetscentret på Sundholmsvej men med daglig
ledelse af teamets afdelingslæge. Teamets kontor vil være placeret i tilknytning til
Aktivitetscentret men der skal ikke foregå behandling eller samtale i tilknytning til dette kontor.
Teamets opgave er så hurtigt som muligt at indlede samarbejde med de 4 regioner og de
tilknyttede lokale centre så teamets daglige interne møder vil i stor grad blive lagt på de lokale
centre hvilket forhåbentlig vil være muligt. Teamets sygeplejersker vil ligeledes deltage i de
regionsmøder der afholdes månedligt.

Teamet rummer mulighed for forsknings- og udviklingsopgaver, specielt er der i forbindelse med
Sundhedsprojektet opsamlet data som det ikke har været muligt at bearbejde, men andre opgaver
kan vise sig over tid. Teamet har til opgave at monitorere den generelle sundhedstilstand på gaden
i Københavns Kommune og skal fremlægge data til belysning af dette en gang årligt. Teamet kan
indgå i specielle opgaver af sundhedsfremmende eller forebyggende art, som disse nu måtte vise
sig.

August 2005
Henrik Thiesen, afdelingslæge,
Daglig leder af SundhedsTeam


