G E Ð S V I Ð

G E Ð S V I Ð

ÞJÓNUSTA

Samfélagsgeðteymið er til húsa að
Reynimel 55 í Reykjavík. Það veitir
þjónustu alla virka daga frá kl. 8-19
og á laugardögum frá kl. 11-19. Sími:

SAMFÉLAGSGEÐTEYMI

543 4643.

LSH

Við innritun í teymið fá notendur málstjóra og tengil sem eru ínáanlegir í
síma virka daga frá kl. 8-16. Utan
dagvinnutíma til kl. 19 á virkum
dögum og á laugardögum frá kl. 11 –
19 er hægt að ná í einhvern starfsmanns teymissins í sama síma.
Utan vinnutíma teymissins bendum
við á bráðamóttöku geðsviðs Landspítala í Fossvogi í síma 543 2000.
Sú bráðamóttaka er opin allan sólarhringinn og sinnir öllum bráðavandamálum utan opnunartíma annarar
læknisþjónustu.

LSH
Höfundur:
Helga Ólafsdóttir
Ábyrgðamenn:
Páll Matthíasson
Guðbjörg Sveinsdóttir

Ferli– og bráðaþjónusta geðdeildar á
Hringbraut er opin frá kl 12-19 á
virkum dögum og kl 13-17 um helgar.
Síminn er 543-4050
Hjálparsími Rauða Krossins er 1717
og er opinn allan sólarhringinn.
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SAMFÉLAGSGEÐTEYMI

MARKMIÐ

Samfélagsgeðteymi er þverfaglegt

Meðferðaráætlun fyrir hvern einstakling er

teymi sem veitir einstaklingsmiðaða

unnin í upphafi meðferðar og tímalengd

þjónustu til fólks með geðraskanir. Í

meðferðar áætluð. Meðferðaráætlun er

teyminu starfa læknar, hjúkrunarfræð-

endurskoðuð reglulega. Mikilvægt er að

ingar, félagsráðgjafi, sálfræðingur,

meðferðaráætlun sé virk, lifandi og þróist í

iðjuþjálfi og sjúkraliðar. Unnið er í

takt við bata.

Markmið samfélagsgeðteymis:

•

Að veita þverfaglega og einstaklingsmiðaða geðþjónustu

náinni samvinnu með öðrum þeim

•

Að minnka þörf á innlögnum og

aðilum sem veita einstaklingum með

Í samfélagsgeðteymi leggjum við áherslu á

geðræn vandamál þjónustu.

að bati er mögulegur. Til að ná og viðhalda

stytta innlagnatíma með því að

honum eru margar leiðir og eru þær alltaf

tryggja góðan stuðning og eftirlit

Markhópar:

einstaklingsbundnar. Mikilvægur þáttur er að
horfast í augu við þær hindranir sem fyrir

Samfélagsgeðteymið sinnir

eru og taka ábyrgð á þeim. Þess vegna

einstaklingum með alvarlegar

leggjum við m.a. áherslu á að fræða

geðraskanir sem eru í þörf fyrir

einstaklinga um geðræn veikindi og leiðir til

þverfaglega meðferð og stuðning.

að ná og viðhalda bata.

•

Að rjúfa félagslega einangrun og
hvetja skjólstæðinga til virkar þátttöku í eigin bata með sjálfstæðri
búsetu utan stofnana og virkni í
samfélaginu

Teymið mun koma að stuðningi við
einstaklinga með alvarlegar

Það getur verið með því að setja sér

geðraskanir sem nýútskrifaðir eru af

markmið eins og: að auka virkni, styrkja

geðdeildum og þurfa tímabundið

tengslanet og ná tökum á einkennum sem

þéttan stuðning og eftirlit. Ljóst er að

hindra lífsgæði. Þetta byggir á samvinnu

samfélagsgeðteymið mun ekki geta

þar sem von og trú á styrkleika er í

sinnt einstaklingum sem eru fyrst og

brennidepli.

fremst með fíknisjúkdóm.

•

Að greiða leið einstaklinga að viðeigandi þjónustu

•

Að viðhalda og styrkja félagslegt
tengslanet einstaklingsins

