
SAMARBEJDE  
mellem botilbud 
og psykiatri



”Vi er overbevist om, 
at vores samarbejde 

betyder, at vi hver især 
står stærkere.”



SAMMEN STÅR VI STÆRKERE
Sammenhæng mellem psykiatrisk behandling og 
den pædagogiske indsats er vigtig for socialt og 
psykisk udsatte borgere. Ofte har en beboer en 
problematik, der både kræver behandlingsmæssig 
og pædagogisk ekspertise. Ved at samarbejde tæt 
kan Skovhus Privathospital og Granhøjens botilbud 
tilbyde et sammenhængende tilbud til borgerne. 

Skovhus Privathospital og Granhøjens botilbud 
har gennem 10 år arbejdet tæt sammen om at 
integrere behandling og botilbud, så borgerene får en 
sammenhængende indsats. Vi er overbeviste om, at 
vores samarbejde betyder, at vi hver især står stærkere.

TÆT KENDSKAB TIL BEBOERNE
Skovhus Privathospital varetager i det daglige beboernes 
psykiatriske behandling og har derfor et godt og tæt 
kendskab til Granhøjens beboerne. Får en beboer brug 
for indlæggelse eller akut behandling, kan Skovhus 
Privathospital træde til med det samme og sørge for, at 
beboeren om nødvendigt bliver indlagt og behandlet. Det 
sikrer, at personalet i tide kan reagere, hvis en borger bliver 
dårligere og ikke længere fungerer i botilbuddet. For de 
beboere, der har behov for sygeplejefaglige ydelser såsom 

kostvejledning, diabetesrådgivning, misbrugsbehandling 
og en lang række somatiske undersøgelser, kan 
Skovhus Privathospital tilmed levere disse ydelser.

Tag en snak med Granhøjens botilbud på telefon 5993 
2301 eller Skovhus Privathospital på telefon 5996 1590 
om, hvordan vi specifikt kan hjælpe kommunens borgere.

MÅLGRUPPER:
Granhøjen og Skovhus Privathospital samarbejder 
om behandlingen af en lang række borgere. 

 z Borgere med en personlighedsforstyrrelse,  
herunder spiseforstyrrelse, borderline og udadreagerende adfærd

 z Borgere med en psykisk diagnose

 z Udviklingshæmning 

 z Senhjerneskade 

 z Hjerneskade

 z Seksuel grænseoverskridende adfærd

 z Borgere med autisme

 z Borgere med behandlingsdomme



Hvem er Skovhus Privathospital?
Skovhus Privathospital er et privat psykiatrisk hospital for 
børn, unge og voksne. Hospitalet ligger i Nykøbing Sjælland og 
København og tilbyder en lang række behandlingstilbud. 

Gode fysiske rammer og et fagligt veluddannet 
personale med årelang og bred erfaring indenfor 
det psykiatriske område er udgangspunktet for 
Skovhus Privathospital. Vi har en stor stab af erfarne 
og dygtige psykiatere, psykologer, terapeuter og 
specialsygeplejersker og sagsbehandlere, der sikrer 
en sammenhængende behandling af vores patienter. 

VI SER PÅ HELE MENNESKET
Skovhus Privathospital har ingen ventetid på 
behandling. Hospitalet er akkrediteret efter Den 
Danske Kvalitetsmodel. Vi samarbejder med samtlige 
danske regioner og cirka 70 procent af landets 
kommuner om en lang række forskellige ydelser.

Skovhus Privathospital tilbyder behandling inden for 
de fleste psykiatriske diagnoser og problematikker, 
som fx depression, stress, angst, selvskade og 
misbrug. Behandling kan både være ambulant og 
som indlæggelse. Vi behandler ikke blot symptomer 
men arbejder altid på at komme ind til kernen af 
den problematik, som vores patienter er ramt af. 

Skovhus Privathospital er desuden specialister 
i at behandle patienter med dobbeltdiagnoser, 
hvor en patient har en misbrugslidelse og en 
psykiatrisk lidelse samt patienter med domme. 



Hvem er Granhøjen?
Granhøjens Specialpsykiatrisk Behandling er et af landet største private 
botilbud for mennesker med psykiske lidelser, udviklingshæmning og 
hjerneskader. Vi har 14 botilbud, der er målrettet forskellige problematikker. 

Granhøjen tilbyder et koordineret tilbud, hvor 
botilbud, beskæftigelse og behandling hænger 
sammen og danner en helhed for beboeren. Det 
er vores erfaring, at de tre elementer sammen 
skaber mulighed for, at beboeren kan udvikle sig 
bedst muligt. Derfor er samarbejdet med Skovhus 
Privathospital en vigtig del af hverdagen på Granhøjen.

BESKÆFTIGELSE ER EN DEL AF HVERDAGEN
Mange beboere er, når de ankommer til Granhøjen, 
låst fast i en identitet og dominerende negativ 
historie, der skyldes en problemfyldt fortid. 
Denne historie kan blive styrende for den enkeltes 
livsopfattelse, så han eller hun bliver fastlåst i et 

negativt mønster. Mange beboere ser derfor sig selv 
som mennesker, der ikke kan agere i hverdagen. 
Det er derfor medarbejdernes opgave at 
etablere samarbejde med beboerne, stille 
krav og hjælpe dem til at fungere i hverdagen 
som selvstændige voksne mennesker.
På Granhøjen er også beskæftigelsen tænkt ind 
som en integreret del af botilbud og behandling.

Målet er, at alle beboere på Granhøjen bliver tilknyttet 
beskæftigelse, aktivering eller uddannelse. Det 
kan eksempelvis være inden for butiksarbejde, 
caféarbejde, køkkendrift, landbrug og håndværk 
samt mulighed for at bruge sine kreative evner.

”Vi behandler ikke 
blot symptomer men 

arbejder altid på at 
komme ind til kernen 
af problematikken.”



”Vi har en stor 
stab af erfarne og 

dygtige psykiatere, 
psykologer, terapeuter, 
specialsygeplejersker 
og sagsbehandlere.”



BOTILBUD MED  
PSYKIATRISK BEHANDLING
Granhøjens botilbud og Skovhus Privathospital tilbyder 
kommunerne et sammenhængende tilbud til socialt 
og psykisk udsatte borgere. Borgeren kan flytte ind på 
Granhøjen og sideløbende gennemgå udredning og 
behandling på Skovhus Privathospital efter behov.

Er borgeren eksempelvis tilknyttet det 
kommunale misbrugscenter ved indskrivning 
på Granhøjens botilbud, kan misbrugscentret 
uddelegere behandlings- og ordinationsretten 
til psykiater på Skovhus Privathospital.

Borgeren vil således kunne modtage 
behandling både for sit misbrug og psykiatriske 
lidelse hos samme behandler.

Misbrugsbehandling via aftale med Granhøjen 
er indeholdt i opholdsbetalingen. Kommunens 
tidligere udgift til behandling hos offentligt 
misbrugscenter vil således bortfalde!

LÆNGEREVARENDE OPHOLD PÅ 
SKOVHUS PRIVATHOSPITAL
Skovhus Privathospital har god erfaring med 
behandling af borgere, der ikke kan rummes 
i den offentlige psykiatri, men heller ikke kan 
håndteres i botilbud, egen bolig eller lignende.  

Vi har indrettet en særlig afdeling af hospitalet 
til længerevarende indlæggelser og tilbud. 
Afdelingen benyttes til nogle af de patienter, der 
har tunge udfordringer. I stedet for at oprette 
såkaldte enkeltmandstilbud har en række 
kommuner oplevet både markant økonomisk 
besparelse og et kvalitetsløft i behandlingen ved 
at anbringe borgeren på Skovhus Privathospital.

Når borgeren vurderes til at kunne udskrives til botilbud 
kan vi i tæt samarbejde med Granhøjen sikre en tryg 
og rolig overgang til botilbud og beskæftigelse. 



Kontakt os for en dialog om, hvordan vi kan hjælpe jer:
Skovhus Privathospital | Telefon: 5996 1590
Granhøjens botilbud | Telefon: 5993 2301

Skovhus Privathospital | Annebergparken 14 | 4500 Nykøbing Sj. | Danmark 
Skovhus Privathospital | Gammel Mønt 12. 1 TH | 1117 København K | Danmark


