PSP

Hvad er PSP-samarbejdet?

— et samarbejde mellem politiet, de sociale myndigheder i
kommunerne, regionspsykiatrien i Region Midtjylland samt
Kriminalforsorgen

Netværk for retspsykiatri i Region Midtjylland
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I denne pjece kan du
læse om, hvornår du
som medarbejder i
kontakt med psykisk
sårbare borgere, kan
og bør benytte dig af
PSP-samarbejdet.
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Senest opdaterede udgave af folderen kan findes på www.psp.rm.dk
Pjecen er lavet af Retspsykiatrisk netværk i Region Midtjylland - et samarbejde mellem politiet,
statsadvokaturen, de sociale myndigheder i kommunerne, Psykiatri og Social i Region Midtjylland samt Kriminalforsorgen.
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Samarbejdet og målgruppen

PSP-samarbejdet
PSP er et samarbejde mellem politiet, de sociale myndigheder i kommunerne, regionspsykiatrien i Region Midtjylland samt Kriminalforsorgen.
Samarbejdet er lavet for at hjælpe borgere, som ikke entydigt hører til hos
politiet, de sociale myndigheder eller psykiatrien. De er derfor i fare for at
”falde ned mellem flere stole”, og behøver hjælp til at få den rigtige støtte.
Formålet er at:
	sikre socialt udsatte borgere den bedst tænkelige hjælp til behandling
af fysiske og psykiske helbredsproblemer samt social støtte
 
forebygge, at socialt udsatte borgere udvikler eller fortsætter en kriminel adfærd
 nedbryde barrierer mellem de deltagende myndigheder
 
eventuelle problemstillinger løses i PSP-Styregrupperne eller PSP-Operativgrupperne
Derfor har man skabt et ubureaukratisk samarbejdsforum, hvor man hurtigt
og fleksibelt kan koordinere indsatsen i vanskelige konkrete borgersager.

Målgruppen for samarbejdet
Målgruppen er de borgere, der med jævne mellemrum dukker op på politiets døgnrapporter.
Borgerne er ofte kendetegnet ved:
 indblanding i kriminalitet
 massivt misbrug af alkohol/stoffer
 truende, aggressiv eller voldelig adfærd
 flere indlæggelsesforløb på en psykiatrisk afdeling
 risiko for at miste bolig på grund af adfærd eller økonomi
 har børn/familie, der skal have hjælp
 manglende erkendelse af egen sygdom og sociale situation
 er ”usynlige” og i fare for at ”gå til ” i egen lejlighed
 har flere af de nævnte problemstillinger
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PSP-sager og rammerne herfor

Hvad kendetegner PSP-sager?
Kendetegnende for alle de sager, der bringes ind i PSP-samarbejdet er
deres kompleksitet:
 der er som oftest mange myndigheder involveret
 borgeren har alvorlige helbredsmæssige og sociale problemer
	borgeren har ofte begrænset erkendelse af egen situation samt manglende eget initiativ til at søge og/eller modtage hjælp
 nogle af borgerne er til gene for andre
	andre af borgerne har svært ved at klare sig selv og bliver udnyttet

Rammerne for PSP-samarbejdet
Retsplejeloven giver de myndigheder, der indgår i PSP-samarbejdet, mulighed for, uden samtykke fra den oplysningerne angår, at videregive de personoplysninger, som de finder nødvendige for, at samarbejdet kan fungere,
og for at sikre den socialt udsatte borger den bedst tænkelige hjælp. Du
kan læse mere i retsplejeloven §115.
Med hjemmel i den nævnte paragraf, kan PSP-møderne indeholde udveksling af oplysninger om borgerens private forhold fx:
 anholdelser
 detentionsanbringelser
 strafbare forhold
 sociale og psykiske problemer
 misbrug af nydelsesmidler
De berørte borgeres situation drøftes i et uformelt forum, og der bliver ikke
taget referat.
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Organisering og fordeling

Organisering og kontakt
Politidirektøren i de enkelte politikredse i Region Midtjylland står for
etableringen og driften af PSP-samarbejdet. Det primære PSP-samarbejde
foregår i de 19 lokale operativgrupper, hvor samarbejdspartnerne drøfter
konkrete personsager. Politiet er tovholder på operativgrupperne, som
typisk mødes en gang om måneden og består af faste repræsentanter.

Hvad er din rolle?
Du kan benytte dig af PSP-samarbejdet, når du vurderer, at du har en mulig
sag. Måden du gør dette på er ved at kontakte en af deltagerne eller politiets tovholdere for din lokale operativgruppe pr. mail eller telefon. Indberetningen af sagen skal indeholde en kort beskrivelse på et par linjer om
årsagen til, at sagen skal behandles i PSP samt, hvorfor man ikke er i stand
til at klare sagen i egen organisation. Herefter vurderer operativgruppen,
om det er en sag, der skal behandles i PSP regi.
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Kontaktkoplysninger

Kommune & tovholder hos politiet

E-mail

Tlf.

Østjyllands Politi

Sikker mail:
ojyl-psp@politi.dk

8731 1448

Favrskov
- Helle Schmidt

hps001@politi.dk

8731 1010 / lokal 4615

Nord- og Syddjurs
- Arne Mikkelsen

anm001@politi.dk

8731 1010 / lokal 5601

Randers
- Helle Schmidt

hps001@politi.dk

8731 1010 / lokal 4615

Samsø
– ikke permanent PSP, der kan
rettes henvendelse til Peter
Tholstrup-Jørgensen

pjo009@politi.dk

Aarhus + Odder
- Peter Tholstrup-Jørgensen

pjo009@politi.dk

8731 1010 / lokal 5810

Midt- og Vestjyllands Politi

Sikker mail:
mvjyl@politi.dk

9614 1448

Herning
- Bent Smedegaard

bsm003@politi.dk

7258 2660

Holstebro
- Kurt Munk

kmu002@politi.dk

7258 2735

Ikast-Brande
- Bent Smedegaard

bsm003@politi.dk

7258 2660

Lemvig
- Michael Damborg

mfd003@politi.dk

7258 2698

Ringkøbing-Skjern
- Preben Bo Nielsen
/ Ole Andersen

pbn006@politi.dk
oan007@politi.dk

6

8731 1010 / lokal 5810

7258 2523
7258 2683

Kontakoplysninger og information

Kommune & tovholder hos politiet

E-mail

Tlf.

Silkeborg
- Bent Riber Nielsen

bni021@politi.dk

7258 2823

Skive
- Jens Boesen

jab006@politi.dk

7258 2856

Struer
- Jørgen Poulsen

jpo008@politi.dk

7258 2748

Thisted
- Andreas Søgaard

asc001@politi.dk

7258 9712

Viborg
- Henrik K. Grove

hgr005@politi.dk

7258 2942

Sydøstjyllands Politi

Sikker mail:
sojyl@politi.dk

7628 1448

Horsens
- Jesper Julian Christensen

jjc002@politi.dk

7258 3383

Hedensted
- Jesper Julian Christensen

jjc002@politi.dk

7258 3383

Skanderborg
- Jens Ole Danielsen

jod001@politi.dk

7258 3410

Vil du vide mere?
Du kan læse mere om PSP-samarbejdet på Region Midtjyllands hjemmeside:
www.psp.rm.dk
Vil du vide mere om PSP-samarbejdet i dit lokalområde, er du altid velkommen til at
kontakte din lokale tovholder.

7

Deltagere i netværk for retspsykiatri

Grafisk Service 1409

- Psykiatri og Social, Region Midtjylland
- Statsadvokaturen, Anklagemyndighed
- Kriminalforsorgen
- Politiet
- KKR Midtjylland, KL

