
Ressourceteam 

Medarbejderne er organiseret i små teams omkring den enkelte borger (ressourceteam). Ressourceteamet 

er typisk på 2-4 medarbejdere. 

Hvert ressourceteam sammensættes så der er de rette kompetencer omkring borgeren – vurderet med 

afsæt i de papirer centret har fået tilsendt ved visitationsprocessen. Det er ledelsens ansvar at 

sammensætte det optimale ressourceteam.n borger kan altid få indflydelse på sammensætningen af ”sit” 

ressourceteam. Fungerer et samarbejde mellem en borger og en medarbejder ikke optimalt og ønsker 

borgeren derfor en anden medarbejder i ressource team indgås der en dialog med borgeren herom. 

Ledelsen kan på baggrund af denne dialog, sammen træffe beslutning om at der sker ændringer i 

sammensætningen af ressource team 

Hvert ressourceteam har ansvaret for i samarbejde med borgeren at opstille de mål og delmål borger og 

ressourceteam skal samarbejde om. Mål og delmål skal understøtte de mål der er formuleret fra 

handlekommunen – jf. paragraf 141 eller VUM. 

Ressourceteamet har ansvaret for at sikre fyldestgørende dokumentation af det arbejde og samarbejde der 

pågår om og med borgeren. Dokumentation udføres i Danjournal og dokumentationen skal afspejle, at der 

arbejdes målrettet og systematisk med de mål og delmål der er opsat for borgerens ophold. 

For at sikre, at der arbejdes målrettet og systematisk med borgerens mål og delmål vil der for de fleste 

borgere, og i samarbejde med borgeren, blive udarbejdet et ugeprogram hvori borgerens aftaler og 

aktiviteter fremgår. 

Værdigrundlag 

Ressourceteamet har ansvaret for at det arbejde og samarbejde der udføres sammen med borgeren 

afspejler Psykiatri Plus organisationens værdigrundlag. Læs mere om det her: 

https://psykiatriplus.dk/psykiatri-plus/vores-fem-vaerdier 

Ressourceteamet har ansvar for, at der udfyldes og følges op på risikovurderinger af den borger de indgår i 

team omkring. 

Hvert ressource team skal arbejde målrettet med brugerinddragelse, herunder styrke borgerens ansvar i 

eget liv og styrke borgeren bliver så selvhjulpen som mulig. 

BUS 

Minimum en gang pr kvartal afholdes en Borger Udviklings Samtale (kaldet BUS). Her mødes borger og 

ressourceteam og vurderer og evaluerer hvordan arbejdet med mål og delmål forløber, herunder hvorvidt 

der evt. er behov for justeringer eller ændringer. 

Udgangspunktet ved disse møder er at inddrage borgerens vurderinger, oplevelser, ønsker og behov, da 

borgeren har mange brugbare og værdifulde erfaringer fra eget liv. Der skrives referat efter hver BUS-

samtale og referatet sendes til borgerens sagsbehandler i handlekommunen. Borgeren skal godkende og 

gerne underskrive referatet inden det sendes til sagsbehandler. De to kommunekontaktpersoner har 

ansvaret for at referatet skrives, underskrives og sendes. 

 


