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– et samarbejde mellem politiet, de sociale myndigheder i kommunerne,
regionspsykiatrien samt kriminalforsorgen

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.

De 22 kommuner i Region Syddanmark

PSP-samarbejdet
PSP er et samarbejde mellem politiet, de sociale myndigheder i kommunerne, regionspsykiatrien samt kriminalforsorgen.
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, og hvor du skal
rette henvendelse.
Folderen er udarbejdet i fællesskab af de 4 myndigheder
i Syddanmark; de sociale myndigheder i kommunerne,
Kriminalforsorgen, Politiet og Psykiatrien i Region
Syddanmark

Hvad er PSP?
PSP-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 til social støtte
• Forebygge, at socialt udsatte borgere udvikler
eller fortsætter en kriminel adfærd
• Nedbryde barrierer mellem de deltagende
myndigheder
Tanken med samarbejdet er, at eventuelle problemer
skal løses i grupper, der består af sagsbehandlere fra
hver myndighed. I det forum koordineres indsatsen for
målgruppen. Den enkle måde at samarbejde på, kan
være en stor hjælp i de svære og komplicerede sager.

Opmærksomhedspunkter og bekymringstegn
hos målgruppen
Målgruppen er for eksempel de borgere, der med jævne
mellemrum dukker op i 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
• Bekymrende adfærd i forhold til radikalisering
og ekstremisme
• Har flere af de nævnte problemstillinger
2

PSP-samarbejdet i Syddanmark

Håndbogsserien ’Forebyggelse af ekstremisme’ giver dig
viden og værkstøjer, som du kan bruge i det forebyggende arbejde med ekstremisme og radikalisering.
Find den på http://sm.dk/arbejdsomrader/forebyggelse
-af-radikalisering-og-ekstremisme/viden-og-vaerktojer

Hvad kendetegner PSP-sager?
De sager, der bringes ind i PSP-samarbejdet indeholder
mange problemstillinger:
• Der er som oftest mange myndigheder involveret
• Borgeren har sociale problemer og problemer med sit
helbred
• Borgeren har svært ved at erkende sin situation og får
ikke søgt hjælp
• Koordinering på tværs af myndigheder er nødvendig,
idet en aktiv indsats er nødvendig for at hjælpe den
berørte borger bedst muligt.

Rammerne for PSP-samarbejdet
Rammerne for PSP-samarbejdet er angivet i retsplejelovens § 115. Loven giver mulighed for at koordinere
indsatsen mellem myndighederne uden et samtykke
med borgeren. Bestemmelsen giver ret til at udveksle
oplysninger om borgernes private forhold f.eks.
• Anholdelser
• Detentionsanbringelser
• Strafbare forhold
• Sociale og psykiske problemer
• Misbrug af nydelsesmidler
De berørte borgeres situation drøftes i et uformelt
forum. Der aftales altid en opfølgning, hvis en sag er
om fattet af PSP.

Organisering og kontakt

Hvad er din rolle?

Politiet står for etablering og driften af PSP-samarbejdet
med de øvrige myndigheder. Det primære PSP-samarbejde foregår i operativgrupperne, hvor samarbejdspartnerne drøfter konkrete personsager. Politiet er tovholder på
grupperne, som typisk mødes en gang om måneden og
består af faste repræsentanter

Du kan benytte dig af PSP-samarbejdet, når du vurderer,
at du har en mulig sag. Du skal kontakte den lokale formand for gruppen pr. mail eller telefon. Indberetningen
af sagen skal indeholde et par linjer om årsagen til, at
sagen skal behandles i PSP-regi, samt hvorfor du/I ikke
er i stand til at klare sagen i egen organisation.
Herefter vurderer gruppen, om det er en sag, der skal
behandles i PSP-regi. Vær opmærksom på, at personfølsomme oplysninger kun må sendes via sikker mail.

Oversigt over tovholdere for grupperne:
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Lokation og tovholder

E-mail

Syd- og Sønderjyllands Politi
Sikker mail

sjyl-kriminalpraeven@politi.dk

Esbjerg – Jesper Hansen
Sikker mail

jha030@politi.dk
sjyl-esbjerg-forebyggelse@politi.dk

7258 4087

Fanø – Jesper Hansen
Sikker mail

jha030@politi.dk
sjyl-esbjerg-forebyggelse@politi.dk

7258 4087

Haderslev – John Weber Pedersen
Sikker mail

jwp001@politi.dk
sjyl-haderslevsagscenter@politi.dk

7258 3820

Ribe – Karsten Aaskov
Sikker mail

kaa003@politi.dk
sjyl-ribesagscenter@politi.dk

7258 4776

Sønderborg – Palle Hvingelby
Sikker mail

phv001@politi.dk
sjyl-soenderborgsagscenter@politi.dk

7258 4534

Tønder – Svend Erik Paulsen
Sikker mail

sep001@politi.dk
sjyl-tondersagscenter@politi.dk

7258 4045

Varde – Bjørn Pedersen
Sikker mail

bpe007@politi.dk
sjyl-vardesagscenter@politi.dk

7258 4115

Vejen – Nikolaj Munck Hølmkjær
Sikker mail

nth006@politi.dk
sjyl-vejensagscenter@politi.dk

7258 3848

Aabenraa – Sønke Iwersen
Sikker mail

sji001@politi.dk
sjyl-aabenraasagscenter@politi.dk

7258 4103

Sydøstjyllands Politi
Det Kriminalpræventive Sekretariat

SOJYL-kriminalprsek@politi.dk

Kolding – Kai Lehmann Hundrup

KLH003@politi.dk

7258 3702

Fredericia – Mogens Damgaard

MDA004@politi.dk

7258 3631

Vejle – Lars Bo Hansen

LBH002@politi.dk

7258 3611

Billund – Frede Nissen

FNI001@politi.dk

7258 3148

Fyns Politi

fyn-psp@politi.dk

Odense/Kerteminde – Jan Johnny Sørensen
Sikker mail

jjs003@politi.dk
fynfppsp@politi.dk

4138 2395

Middelfart, Nordfyn og Assen – Niels Einar Jensen
Sikker mail

nje004@politi.dk
fynfppsp@politi.dk

2555 5814

Svendborg, Ærø, Langeland, Nyborg og
Faaborg-Midtfyn – Bent Andersen
Sikker mail

ban011@politi.dk

4122 7052
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