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FORORD 
I årene 2014-2017 gennemførte Socialstyrelsen i samarbejde med Sundhedsstyrelsen et projekt, der havde 

fokus på at understøtte regioners og kommuners indsats i forhold til at inddrage pårørende til borgere med 

en psykisk lidelse. I den forbindelse blev der udarbejdet et Koncept for systematisk inddragelse af 

pårørende med otte anbefalinger, som regioner og kommuner kan tage udgangspunkt i, til udvikling og 

implementering af en plan for pårørendeinddragelse. I forlængelse af konceptet kunne regioner og 

kommuner søge om midler fra satspuljen til afprøvning og kvalificering af konceptets anbefalinger. 

Behandlingspsykiatrien i Region Nordjylland har i samarbejde med Aalborg og Thisted kommuners 

socialpsykiatri søgt og modtaget 4 mio. kr. til det 3-årige projekt; Den vigtige pårørende og det vigtige 

pårørendearbejde med henblik på at styrke pårørendeinddragelsen i behandlings- og socialpsykiatrien i 

Region Nordjylland. Den vigtige pårørende og det vigtige pårørendearbejde har bestået af tre overordnede 

projektaktiviteter, hhv. Center for Pårørende, Spørg-til-pårørende og Patientens Team. Denne 

evalueringsrapport indeholder en evaluering af disse projektaktiviteter, samt projektets erfaringer og 

overvejelser i forhold til kvalificering af Koncept for systematisk inddragelse af pårørende. 
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1. INDLEDNING 

Det kan være vanskeligt at sætte præcise tal på hvor mange danskere, der er ramt af psykisk lidelse, men 

det anslås af både Sundhedsstyrelsen og Statens Institut for Folkesundhed, at ca. 20 % af befolkningen i 

løbet af et år vil have psykiske symptomer svarende til kriterierne for en eller flere psykiske sygdomme. 

Dette svarer til 700.000-800.000 voksne danskere (Statens Institutet For Folkesundhed, 2007; 

Sundhedsstyrelsen, 2009). Psykiske lidelser berører derfor en stor andel af den danske befolkning, og kan 

have store konsekvenser både for den enkelte, for de pårørende og for samfundet som helhed.  

Pårørende defineres af Social- og Sundhedsstyrelsen samt Danske Patienter som værende ”… personer, som 

borgeren selv udpeger til at være informeret og inddraget. Det kan være pårørende set ud fra en samlivs- 

eller slægtskabsmæssigt sammenhæng og venner, naboer mv.” (Sundheds- og Socialstyrelsen, 2014, p. 6). 

Ud fra denne definition er det personen med den psykiske lidelse, der afgør, hvem der anses som 

pårørende. En befolkningsundersøgelse udarbejdet af Bedre Psykiatri i 2009 viste, at 37 % af danskerne – 

svarende til ca. 1,5 mio. danskere - opfatter sig selv som pårørende til en person med en psykisk lidelse 

(Epinion, 2009). I indeværende projekt tilknyttes en ekstra dimension til denne forståelse, da ligeledes 

professionelle relationer opfattes som pårørende jf. projektets teoretiske udgangspunkt. Pårørende 

defineres derfor som én, som personen med den psykiske lidelse, på baggrund af vedkommendes 

tilknytning til personen, har en nær privat eller professionel relation til, og som derfor er en del af 

vedkommendes sociale netværk. Det sociale netværk kan derved udgøres af både private (familie, venner 

og bekendte) og professionelle relationer (kontaktpersoner, behandler mv.) (Seikkula, 2008). 

I løbet det sidste årti, er der blevet rettet et særligt fokus på at styrke pårørendeinddragelsen og 

pårørendesamarbejdet i sundhedssystemet generelt, også i det psykiatriske behandlingssystem. Forskning 

peger nemlig på, at pårørende til en person med en psykisk lidelse ofte er en vigtig medspiller i 

vedkommendes proces med at komme sig. Et Cochrane Review fra 2010 har eksempelvis fundet, at 

inddragelse af pårørende reducerer risikoen for, at personer der tidligere har haft en psykisk lidelse, får et 

tilbagefald, med 45 %, samt reducerer risikoen for genindlæggelse med 22 % (Pharoah et al., 2010). 

Pårørende har desuden en øget risiko for selv at udvikle en række psykiske, såvel som fysiske problemer, på 

grund af den belastning det i perioder kan være at være pårørende til en person med en psykisk lidelse. 

Eksempelvis viser forskning, at pårørende har en øget risiko for at udvikle angst, depression eller PTSD 

(Barton and Jackson, 2008; Jansen, 2014; Eckardt, 2016). Derudover udvikler mange pårørende ligeledes 

fysiske problemer som eksempelvis forhøjet blodtryk og søvnløshed (Riley et al., 2011). Dette kan 

forebygges ved, i højere grad at inddrage de pårørende tidligt og aktivt i forløbet, da dette er medvirkende 

til at reducere den belastning det kan være at være pårørende (Regeringens udvalg om Psykiatri, 2013). 

Desuden kan pårørendeinddragelse have store samfundsøkonomiske gevinster. En dansk cost-benefit-

analyse viser eksempelvis, at inddragelse af pårørende til personer med en psykisk lidelse, kan medføre 

færre udgifter til indlæggelser, førtidspension, samt forøgede skatteindtægter (Jacobsen, 2011).  

Inddragelse af pårørende kan derfor udgøre flere ting. Pårørendeinddragelse kan både vedrøre de 

pårørendes inddragelse i personen med lidelsens forløb, men kan ligeledes være møntet på, at yde hjælp 

og støtte til de pårørende (Patientforløb, 2016), samt inddragelse i organisatorisk udvikling af Psykiatrien 

(Regeringens udvalg om Psykiatri, 2013). Foruden de positive effekter af pårørendeinddragelse for 

personen med den psykiske lidelse og de pårørende, kan pårørendeinddragelse i mange tilfælde ligeledes 

være en stor hjælp for fagpersonalet, da de herigennem kan få indblik i, og kendskab til mange forhold 
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vedrørende personen med lidelsen, som de ellers ikke vil have mulighed for at få. Dette formodes at være 

med til at styrke den faglige koordinering og spare på fagpersonalets ressourcer. Inddragelse af de 

pårørende har derfor gevinster på mange forskellige niveauer og er derfor vigtig at tænke ind i Psykiatriens 

virke. 

 

På baggrund af den øgede viden om vigtigheden af pårørendeinddragelse, blev der afsat midler fra 

satspuljen 2014-2017 til en større indsats på området. Med disse midler udviklede Socialstyrelsen i et 

samarbejde med Sundhedsstyrelsen, KL, Danske Regioner og en række bruger- og pårørendeorganisationer 

et Koncept for systematisk inddragelse af pårørende. Konceptet består af otte anbefalinger til, hvordan 

kommuner og regioner kan tilrettelægge en systematisk pårørendeinddragelse, således at pårørende til 

personer med en psykisk lidelse, får større mulighed for at støtte op om den enkelte borger og dennes 

recoveryproces. Se nedenstående figur 1 for en præsentation af de otte anbefalinger. 

I behandlingspsykiatrien i Region Nordjylland er der udviklet en patient- og pårørendepolitik. Det er et 

lovkrav af regionerne skal udarbejde sådanne politikker, mens det er individuelt fra kommune til kommune 

at udarbejde lignende politikker (Regeringens udvalg om Psykiatri, 2013; Patientforløb, 2016). Politikkerne 

er med til at give nogle anbefalinger og retningslinjer for pårørendearbejdet, men der forekommer dog 

ingen faste rammer for, eller metoder til, hvordan pårørendeinddragelsen skal foregå og tilrettelæggelses. 

Derfor søgte behandlingspsykiatrien i Region Nordjylland, i et samarbejde med Socialpsykiatrien i Aalborg 

og Thisted Kommune, midler fra satspuljen 2014-2017, til at styrke en systematisk pårørendeinddragelse i 

Region Nordjylland. Socialpsykiatrierne i Aalborg og Thisted Kommune har valgt at projektets aktiviteter 

skal tage udgangspunkt i to socialpsykiatriske botilbud, hhv. Enghuset i Aalborg og Dragskilde i Thisted. De 

Figur 1: Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 
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fik bevilget 4 mio. kr. fra satspuljen til projektet, Den vigtige pårørende og det vigtige pårørendearbejde. 

Projektets formål har således været at bidrage til at højne systematikken i inddragelsen af pårørende i 

behandlings- og socialpsykiatrien i Region Nordjylland.  
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2. PROJEKAKTIVITETER 

Projektet: Den vigtige pårørende og det vigtige pårørendearbejde har bestået af tre overordnede 

aktiviteter, hhv.: Center for Pårørende, Spørg-til-pårørende og styrkelse af pårørendeinddragelsen i 

Patientens Team. Projektet, og de enkelte aktiviteter, er som nævnt blevet udviklet med afsæt i de otte 

anbefalinger fra Koncept for systematisk inddragelse af pårørende. Tre af de otte anbefalinger har fungeret 

som overordnet organisatorisk ramme, mens de øvrige fem anbefalinger fra konceptet, indgår i projektets 

tre aktiviteter. Det overordnede formål med projektet har, som nævnt været at styrke inddragelsen af 

pårørende bredt i behandlingspsykiatrien i Region Nordjylland, samt i socialpsykiatrien i Aalborg og Thisted 

kommuner, således at pårørendeinddragelsen bliver systematisk og helhedsorienteret.  

De tre overordnede projektaktiviteter har en indbydes sammenhæng, som illustreret i nedenstående figur 

2, samt har en struktureret henvisning mellem de enkelte tilbud under aktiviteterne.  

 

 

Center for Pårørende er et specialiseret tilbud til borgere med en psykisk lidelse og deres pårørende. I 

centret har disse borgere og deres pårørende, herunder børn og unge, mulighed for, via familie- og 

netværkssamtaler, samt gruppeforløb, at modtage støtte til deres indbyrdes samspil og relationer således 

de opnår en bedre forståelse for hinanden. Aktiviteterne i Spørg-til-pårørende har fokuseret på 

kompetenceudvikling blandt fagprofessionelle i behandlings- og socialpsykiatrien, således at de 

fagprofessionelle har opnået kompetencer til at kunne spørge ind til de pårørende og inddrage dem i 

behandlingsforløbet. Sidst har Patientens Team fungeret som en overordnet strategi i forhold til 

organiseringen omkring den måde psykiatrien i Region Nordjylland, ønsker at inddrage netværket omkring 

mennekser med psykiske lidelser i behandlingen. På den måde har det været målet, at de enkelte 

aktiviteter har været specialiserede dele af en helhed, der samlet har skullet sikre pårørendeinddragelsen 

på flere niveauer i et menneske med en psykisk lidelses vej gennem det psykiatriske behandlingssystem. 

I følgende afsnit vil projektets målgruppe og overordnede teoretiske udgangspunkt blive præsenteret. 

Endvidere følger en nærmere redegørelse for sammenhængen mellem projektets aktiviteter og de otte 

anbefalinger fra konceptet. Slutteligt vil der blive redegjort for de tre projektaktiviteter og de justeringer, 

der løbende er foretaget i projektet. 

Patientens 
Team

Spørg-til-
pårørende

Center for 
Pårørende

Figur 2: Projektaktiviteternes indbyrdes sammenhæng 
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2.1. Projektets målgruppe 

Den overordnede målgruppe for projektet er pårørende, borgere med en psykisk lidelse samt fagpersoner 

fra behandlings- og socialpsykiatrien, da alle tre parter kan få glæde af pårørendeinddragelse. Konkret i 

forhold til de tre projektaktiviteter, henvender de sig til en primær målgruppe, som det er valgt at evaluere 

på. Spørg-til-pårørende samt aktiviteterne til styrkelsen af Patienten Team, henvender sig til fagpersonalet 

med det formål at styrke deres kompetencer i at samarbejde med pårørende samt samarbejde tværfagligt 

og tværsektorielt. Center for Pårørende henvender sig primært til borgere med en psykisk lidelse og deres 

pårørende, med henblik på at styrke relationen til hinanden og herigennem øge deres livskvalitet.  

 

2.2. Projektets teoretisk udgangspunkt 

Den overordnede teoretiske forståelse i projektet, udspringer af den bio-psyko-sociale sygdomsmodel. 

Denne udvider den biomedicinske sygdomsmodel til også at indarbejde psykosociale faktorer i forståelsen 

af sundhed og sygdom, for netop at få en helhedsforståelse af det enkelte menneske, som det fremgår af 

nedenstående figur 3. 

Den bio-psyko-sociale sygdomsmodel er derved et udtryk for, at ikke bare biologiske faktorer (f.eks. 

genetisk sårbarhed, køn og handicap), men også psykologiske faktorer (f.eks. selvværd, adfærd og 

personlige holdninger/overbevisninger) og sociale faktorer (f.eks. familiesituation, venner og kultur) ofte 

har en væsentlig indflydelse på sygdommens årsager, udvikling og prognose for at kunne komme sig 

(Jørgensen and Pedersen, 2004). Det er afgørende for den bio-psyko-sociale sygdomsmodel, at de 

involverede faktorer skal forstås via deres samspil med hinanden, og derved ikke som hierarkiske. Denne 

mere cirkulære forståelse og gensidige påvirkning mellem de forskellige faktorer er desuden i 

overensstemmelse med den systemiske tankegang, som ligeledes fungerer som overordnet teoretisk 

referenceramme for projektet. Grundlæggende mener den systemiske teori, at verden består af systemer, 

der er gensidigt forbundne. Dette betyder, at hvert enkelt individ skal forstås som en del af en helhed, og 

kan derved ikke forstås isoleret. Med dette mener den systemiske teori, at det enkelte individs psyke, 

adfærd og handlinger skal ses i sammenhæng med personens omgivelser, da alle disse aspekter gensidigt 

påvirker hinanden (Bateson, 1979).    

I forlængelse af ovenstående teoretiske udgangspunkter er det derved væsentligt at inddrage flere 

forskellige faktorer i det psykiatriske arbejde med mennesker med en psykisk lidelse, herunder især 

Biologiske 
faktorer

Sociale 
faktorer

Psykologiske 
faktorer

Figur 3: Den bio-psyko-sociale sygdomsmodel 
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inddragelsen af personens pårørende. Dette anses som essentielt i forhold til at opnå en mere 

helhedsorienteret forståelse af den enkeltes udfordringer, samt mulighed for at komme sig. De enkelte 

aktiviteter i projektet har metodisk arbejdet med forskellige varianter af den overordnede teoretiske 

forståelse, herunder blandt andet Narrativ teori (White, 2008), Åben Dialog (Seikkula, 2008) og 

Reflekterende Team (Andersen, 2005), hvilket vil blive uddybet i de følgende afsnit. 

 

2.3. Projektets organisatoriske ramme 

Overordnet er projektet organiseret ud fra tre gennemgående anbefalinger fra Koncept for systematisk 

inddragelse af pårørende, hhv.; Ledelse som drivkraft, Samarbejd med bruger- og pårørendeorganisationer 

og andre aktører samt Følg op på indsatsen. I forhold til arbejdet med ledelse som drivkraft er dette særligt 

tænkt ind i styregruppens sammensætning, hvor top- og mellemledelse fra både behandlings- og 

socialpsykiatrien har været repræsenteret. At prioritere en væsentlig ledelsesmæssig involvering i 

projektet, samt at ledelsen har kunnet fungere som katalysator for projektets aktiviteter, har derved været 

et fokus fra projektets start, dette særligt i forhold til projektaktiviteternes udvikling, implementering og 

forankring. Samstemmende med dette har samarbejdet med bruger- og pårørendeorganisationer spillet en 

central rolle i projektets organisering. Dette har indebåret, at de to store pårørendeorganisationer, Sinds 

Pårørende og Bedre Psykiatri har været repræsenteret i projektets styregruppe. Dette igen ud fra en tanke 

om sikring af projektets udvikling, implementering og forankring1. I forlængelse af disse overordnede 

ambitioner om projektets organisering, har det været centralt løbende at følge op på de enkelte indsatser i 

projektet. Det har derfor været en gennemgående strategi med projektet at reagere på tilbagemeldinger 

fra borgere med en psykisk lidelse, pårørende og fagprofessionelle, for derved løbende at justere på 

igangsatte aktiviteter i projektet. Dette for at sikre en praksisnær udvikling og målopfyldelse til gavn for 

borgere med en psykisk lidelse og deres pårørende. At projektet løbende har reageret på tilbagemeldinger 

har desuden betydet, at nogle af projektets aktiviteter har ændret sig væsentligt i projektperioden. 

Nedenstående afsnit omkring de enkelte projektaktiviteter vil derfor ligeledes redegøre for disse 

justeringer. 

De resterende fem anbefalinger indgår som nævnt i projektets aktiviteter og vil derfor blive udfoldet i 

kommende gennemgang de tre projektaktiviteter.  

 

2.4. Center for Pårørende  

Formålet med oprettelsen af Center for Pårørende har været at sikre et tilbud om familie- og 

netværkssamtaler, samt gruppetilbud til mennesker med en psykisk lidelse og deres pårørende, lokaliseret i 

behandlingspsykiatrien i Region Nordjylland. Desuden har formålet med Center for Pårørende været at 

sikre kvalificeret rådgivning, konsultation og supervision omkring pårørendeinddragelse i det psykiatriske 

arbejde til interne såvel som eksterne samarbejdspartnere. Centret har derved tilbudt konkrete 

borgerrettede aktiviteter, samt rådgivning og opkvalificering af fagprofessionelles kompetencer. 

Center for Pårørende blev oprettet i 2015 i forbindelse med satspuljeprojektet, som en videreudvikling af 

det eksisterende Team Børn af psykisk syge, og er organiseret i behandlingspsykiatrien i Region Nordjylland. 

                                                             
1 Se bilag 1: Projektets styregruppen 
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Team børn af psykisk syge har eksisteret siden 2003, og er målrettet mennesker med psykiske lidelser og 

deres familie. Teamet har tilbudt familiesamtaler efterfulgt af børne- og ungegrupper til de børn og unge, 

der har ønsket dette. Videreudviklingen af Team børn af psykisk syge til Center for Pårørende har bestået i, 

at udvikle et tilbud om samtaleforløb og gruppetilbud til mennesker med psykisk lidelse og deres voksne 

pårørende. På denne måde har ønsket været at alle pårørende, uanset alder, har kunnet modtage familie- 

eller netværkssamtaler og tilbydes gruppeforløb. Centeret består derfor at et Team Voksen og et Team 

Børn. 

Center for Pårørende bygger derved på fire af anbefalingerne fra konceptet, hvor; Målret indsatsen til 

pårørende og Vær opmærksom på børn og unge har udgjort det primære fokus i tilrettelæggelsen af den 

borgerrettede indsats. Koordiner og samarbejd tværfagligt og tværsektorielt og Fokus på 

kompetenceudvikling har udgjort et mere sekundært fokus idet disse anbefalinger desuden har været et 

fokus i de øvrige projektaktiviteter. Udgangspunktet i Center for Pårørende har været at tilbyde mennesker 

med psykiske lidelser og deres pårørende en indsats for at afhjælpe den belastende og vanskelige opgave 

og situation, det kan være at være pårørende og have nære relationer til et menneske med en psykisk 

lidelse. Herunder er målet med de enkelte indsatser at styrke forholdet og relationerne i familien eller 

netværket. Flere af de konkrete indsatser har desuden været målrettet børn og unge idet der i centret 

tilbydes særlige familie- og gruppeforløb for børn af psykisk syge og deres forældre. I Center for Pårørendes 

rådgivning, konsultationer og supervision er der endvidere taget udgangspunkt i anbefalingerne omkring 

tværfagligt og tværsektorielt samarbejde samt kompetenceudvikling. Målet med indsatserne vedr. disse 

anbefalinger har derved fokuseret på at inddrage relevante samarbejdspartnere, både internt i 

behandlingspsykiatrien og eksternt, f.eks. fra skole eller Børne- og Familieafdeling. Endvidere har målet 

med konsultationerne og supervisionen været at medvirke til en kompetenceudvikling hos interne såvel 

som eksterne samarbejdspartnere. På den måde har målet med Center for Pårørende været at bidrage til 

et øget samarbejde omkring mennesker med psykiske lidelser og deres pårørende. I denne sammenhæng 

er det dog væsentligt at fremhæve, at det udelukkende er projektets primære fokus, som det er valgt at 

indhente empiri om og evaluere på.  

Teoretisk arbejdes der overordnet ud fra en systemisk og narrativ tankegang, hvor fokus særligt har været 

på det enkelte menneskes relationer og samspillet mellem de forskellige medlemmer i familien og 

netværket (Bateson, 1979; Andersen, 2005; Seikkula, 2008; White, 2008; Seikkula & Arnkil, 2014). 

Omdrejningspunktet for indsatserne i centret, har været personens egne, og de pårørendes oplevelser af 

den psykiske lidelse og de forskellige udtryk denne kan have i hverdagslivet, hvilket i centret også 

italesættes som dialogbaseret psykoedukation. I dette anvendes elementer fra flere forskellige metoder 

under den systemiske og narrative tilgang, herunder principperne fra Åben Dialog (Seikkula, 2008; Seikkula 

and Arnkil, 2014) Eksternalisering (White, 2008) og Reflekterende Team (Andersen, 2005). 

Samtalemedarbejderne i Center for Pårørende arbejder målrettet med at skabe et fælles sprog i familien 

eller netværket, for at give en forståelse af, hvordan den psykiske lidelse påvirker familiernes liv i 

hverdagen. Centret arbejder derved ud fra en tese om, at en fælles forståelse for, og åben dialog omkring 

den psykiske lidelse, på sigt kan styrke dialogen, relationen og samarbejdet mellem borgeren, de pårørende 

samt fagpersonalet. Samlet er målet med indsatserne i Center for Pårørende at sikre, at de pårørende 

bliver rustet til at støtte personen med en psykisk lidelse igennem dennes recoveryproces. Derudover er 

formålet ligeledes at støtte de pårørende, således at de oplever en forbedret livskvalitet.  
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2.5. Spørg-til-pårørende 

Med kompetenceudviklingen af fagprofessionelle i behandlings- og socialpsykiatrien gennem Spørg-til-

pårørende kurser ønsker projektet at styrke og fremtidssikre pårørendeinddragelsen ved at gøre 

pårørendespørgsmålet, og derigennem interessen for personens sociale netværk2, til en naturlig del af de 

fagprofessionelles daglige praksis. Udover at skærpe interessen for det sociale netværk er opkvalificeringen 

gennem Spørg-til-pårørende også tænkt som en måde hvorpå, behandlings- og socialpsykiatrien kan 

systematisere, og ikke mindst, kvalificere en tidlig inddragelse af pårørende, der kan være en positiv støtte 

for borgeren såvel i et behandlingsforløb som i hverdagen. 

 

Spørg-til-pårørende tager derved udgangspunkt i fire af anbefalingerne fra Koncept for systematisk 

inddragelse af pårørende, hhv.: Sæt tidligt ind med kontakt, kortlægning og dialog, Målret indsatsen til 

pårørende, Koordiner og samarbejd tværfagligt og tværsektorielt, samt Fokus på kompetenceudvikling. Som 

nævnt er målet med opkvalificeringen af de fagprofessionelle gennem Spørg-til-pårørende kurserne at 

skærpe den faglige interesse for – og indsigt i vigtigheden af – pårørendeinddragelse. Derved fokuserer 

kompetenceudviklingen på den tidlige opsporing af mennesker med en psykisk lidelses sociale netværk, 

således disse har kunnet blive inkluderet i indsatsen omkring personen. Endvidere er der gennem 

kompetenceudviklingen arbejdet med, at udvide den ofte snævre pårørendedefinition (familie) til en mere 

helhedsorienteret netværksorientering jf. projektets målgruppe. Dette med henblik på inddragelse af 

personens øvrige netværk i form af fagprofessionelle fra andre sektorer, for netop at medvirke til en øget 

tværfaglig og –sektoriel koordinering. Opkvalificeringen gennem Spørg-til-pårørende har derved flere 

delmål, for at opnå en mere inddragende praksis i forhold til pårørende. 

Spørg-til-pårørende er en videreudvikling af en allerede veletableret Spørg-til-børnene indsats i 

behandlingspsykiatrien. Som navnet angiver har den allerede eksisterende Spørg-til-børnene indsats til 

formål at identificere børn, som er pårørende til en person med en psykisk lidelse, og have en samtale med 

disse samt eventuelt henvise familien til samtaleforløb i Center for Pårørende. Spørg-til-pårørende udvider 

målgruppen til ligeledes at inkludere voksne pårørende, således Spørg-til-børnene indsatsen bevares, men 

at de fagprofessionelle desuden opkvalificeres til en generel inddragelse af pårørende. Spørg-til-pårørende 

har dermed haft til formål at styrke fagpersonalets kompetencer i at spørge ind til personen med en psykisk 

lidelses sociale netværk, for at sikre tidlig kortlægning og kontakt til de pårørende. I dette arbejde ligger en 

opsporing af de pårørende, der har en særlig betydning i borgernes liv, og som dermed kan være en støtte 

for dem i et behandlingsforløb og i hverdagen. Aktiviteterne har ligeledes haft fokus på at fremme et bedre 

kendskab til Center for Pårørendes tilbud til både voksne pårørende og børn af psykisk syge. De to 

projektaktiviteter – Spørg-til-pårørende og Center for Pårørende – er derved indsatsmæssigt tæt 

forbundne.  

Spørg-til-pårørende har bestået af et kortere kompetenceudviklingsforløb, hhv. en hel kursusdag, samt en 

halv opfølgningsdag målrettet fagpersonalet i behandlings- og socialpsykiatrien. Det teoretiske 

udgangspunkt for kurserne har været principperne for Åben Dialog og netværksmøder (Seikkula, 2008; 

Seikkula and Arnkil, 2014) suppleret med elementer fra den narrative tilgang (White, 2008). Kursets indhold 

blev udviklet af den eksterne konsulent Bodil Burian3 i samarbejde med Center for Pårørende. Bodil Burian 

har efterfølgende varetaget undervisningen på kurserne. Oprindeligt var idéen, at kurset skulle uddanne 

                                                             
2 Socialt netværk henviser til personer, som kan indgå i borgeren private og professionelle netværk (Seikkula, 2008). 
3 Se desuden burian.dk  
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relevante nøglepersoner, i at afholde Spørg-til-pårørende samtaler, på de respektive afdelinger og 

institutioner (ud fra samme model som Spørg-til-børnene indsatsen). Dette er jf. ovenstående blevet 

revideret til, at kurserne i stedet havde et mere generelt sigte i at opkvalificere de fagprofessionelle bredt i 

behandlings- og socialpsykiatrien, således at alle medarbejdere har et ansvar i at inddrage pårørende bredt 

i det psykiatriske arbejde. 

 

2.5.1. Justeringer af Spørg-til-pårørende 

Som det fremgår senere i denne rapport er der, på baggrund af løbende evalueringer af Spørg-til-Pårørende 

kurserne og en efterspørgsel efter konkrete arbejdsredskaber til at anvende Åben dialog og netværksmøder 

i praksis, blevet ansat en rådgivende konsulent for omprioriterede midler i forbindelse med justeringer af 

Patientens Team, jf. nedenstående afsnit. Konsulentens opgave har været at udarbejde et hjælperedskab, 

som kunne give fagpersonalet konkrete redskaber til at omsætte og anvende Åben dialog og 

netværksmøder i den daglige psykiatriske praksis, og senere implementere denne i behandlings- og 

socialpsykiatrien. Justeringerne har derved bestået i udviklingen af en Pixi-bog, der indeholder en kort og 

målrettet teoretisk præsentation, samt fem konkrete arbejdsredskaber, som fagpersoner kan bruge i 

arbejdet med inddragelse af pårørende. Pixi-bogen er udviklet som et generisk hjælperedskab, der kan 

tilpasses den konkrete behandlings- eller socialpsykiatriske praksis. 

 

2.6. Patientens Team 

Patientens Team er en igangværende nordjysk satsning, der blev påbegyndt i 2012/2013, som har til formål 

at sikre sammenhængende patientforløb på tværs af specialer og sektorer, samt at sikre systematisk 

patient- og pårørendeinvolvering. Patientens Team er derved en dynamisk organiserings- og arbejdsform, 

som har til formål at organisere patientforløbene i et teamsamarbejde, hvor borgeren med en psykiske 

lidelse og dennes pårørende, indgår som en aktiv del af teamet sammen med relevante fagpersoner på 

tværs af sektorer, f.eks. på tværs af behandlingspsykiatrien, somatisk behandling og kommunale indsatser 

(Mainz and Jensen, 2015). Se figur 4, for en illustration af Patientens Team.  
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Figur 4: Skematisk illustration af Patientens Team 

Projektaktiviteterne i Patientens Team, i dette satspuljeprojekt, supplerer derved en allerede igangværende 

udviklingsproces. Projektaktiviteterne i regi af Patientens Team har bestået af en række workshops med 

eksterne undervisere fra UCN, og var målrettet ansatte i behandlings- og socialpsykiatrien. To af de 

afholdte workshops har været tværsektorielle refleksionsdage med deltagelse af relevante ledere fra 

behandlings- og socialpsykiatrien. Formålet med de øvrige afholdte workshops var, at de skulle bidrage 

med et øget kendskab til strukturen og arbejdet med Patientens Team, samt en forståelse for 

samarbejdspartneres funktion i det samlede patientforløb. På den måde var ønsket, at workshopdagene 

skulle have en positiv indflydelse på det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde, herunder inddragelsen 

af pårørende. 

Ambitionen var derved at aktiviteterne skulle tage udgangspunkt i tre af anbefalingerne fra Koncept for 

systematisk inddragelse af pårørende, hhv.: Sæt tidligt ind med kontakt, kortlægning og dialog, Koordiner 

og samarbejd tværfagligt og tværsektorielt og Fokus på Kompetenceudvikling. Målet med 

kompetenceudviklingen i Patientens Team skulle dermed bygge videre på både indsatserne i Spørg-til-

pårørende kurserne og Center for Pårørende. Formålet med de afholdte workshops var dermed at samle 

opkvalificeringen af de fagprofessionelles kompetencer fra Spørg-til-pårørende, og de konkrete ressourcer 

fra pårørendeinddragelsen i Center for Pårørende, for hermed at bidrage til en styrkelse af det 

sammenhængende patientforløb. 

 

2.6.1. Justeringer af Patientens Team 

Som det desuden fremgår af tidslinjen over projektaktiviteter (se afsnit 2.8.) og metoden, er der i 2016 

foretaget en større omprioritering af fordelingen af de tildelte midler, med godkendelse af Socialstyrelsen. 

Projektets aktiviteter i Patientens Team ophørte derved i 2016, og midlerne blev overført til de to øvrige 

aktiviteter hhv. Spørg-til-pårørende og Center for Pårørende. Dette resulterede bl.a. i ansættelsen af den 
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føromtalte rådgivende konsulent og udviklingen af Pixi-bogen i forlængelse af Spørg-til-pårørende, samt i 

udarbejdelsen af et mindre pilotprojekt omhandlende pårørendes udfordringer og behov i mødet med 

behandlingspsykiatrien. 

 

2.7. Pårørende Peerboard 

Selvom projektaktiviteterne har forskellige målgrupper, er formålet med aktiviteterne målrettet pårørende 

og borgere med en psykisk lidelse, da det hovedsageligt er deres livskvalitet og recoveryproces som ønskes 

forbedret via en systematisk inddragelse. For at sikre, at projektets aktiviteter blev udviklet med dette 

formål for øje, og for at sikre en reel bruger- og pårørendeinddragelse, blev det valgt at inddrage det 

allerede eksisterende Bruger Peerboard4 i behandlingspsykiatrien i udviklingen af aktiviteterne i projektet. I 

forbindelse med en revidering af projektet i primo 2017, blev der derudover i regi af projektet oprettet og 

faciliteret et Pårørende Peerboard, med udgangspunkt i erfaringerne og principperne fra Bruger 

Peerboardet. 

Pårørende Peerboardet arbejder ud fra et idealantal på omkring 10 medlemmer. Medlemmerne i 

Pårørende Peerboardet er pårørende til tidligere og nuværende brugere i Psykiatrien og er sammensat med 

en høj diversitet, for en så nuanceret repræsentation i Peerboardet som muligt. De enkelte medlemmer 

coaches til at gøre brugerinddragelsen gældende på organisatorisk- og udviklingsmæssigt niveau, således at 

det enkelte medlem kan repræsentere hele Peerboardet i konkrete opgaver i psykiatrien.  

Pårørende Peerboardet har i den sidste del af projektperioden været inddraget på afholdte workshops i 

forhold til udviklingen af den føromtalte Pixi-bog, samt i en workshop i forbindelse med projektets 

pilotprojekt. Pårørende Peerboardet har ikke været inddraget i aktiviteterne i regi af Patientens Team, da 

det ikke var oprettet på tidspunktet for afholdelsen af aktiviteterne. Pårørende Peerboardet har således 

siden sin oprettelse været en vigtig del af projektet, i forhold til at sikre reel organisatorisk 

pårørendeinddragelse i udviklingen og gennemførelsen af projektets aktiviteter i 2017.5  

 

                                                             
4 Psykiatriens Bruger Peerboard er opstået som et led i udviklingen af Patientens Team. 
5 Se bilag 2: Rammedokument for Pårørende Peerboardet  
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2.8. Tidslinje over projektaktiviteter  
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3. METODE 

Evalueringen tager udgangspunkt i Socialstyrelsens evalueringsguide, hvor der er opstillet en 

forandringsteori for Koncept for systematisk inddragelse af pårørende6. Heri fremstilles ønskelige resultater 

for arbejdet med konceptet, på mellemlang og på lang sigt. Det er valgt at lave en mindre omskrivning af 

forandringsteorien7 (se figur 5), således at den i højere grad er præciseret satspuljeprojektet Den vigtige 

pårørende og det vigtige pårørende arbejde.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5: Omskrivning af resultater på mellemlag sigt 

Formålet med evalueringen er at undersøge effekterne af de tre projektaktiviteter i forhold til resultaterne 

på mellemlang sigt, jf. den omskrevne forandringsteori. Derudover skal evalueringen ligeledes undersøge 

effekten af projektaktiviteterne, i forhold til de otte anbefalinger fra konceptet samt identificere relevante 

implementeringsfaktorer, som er vigtige for at sikre en vellykket implementering af konceptet. 

Som evalueringsdesign er det valgt at arbejde med inspiration fra virkningsevaluering (Dahler-Larsen & 

Krogstrup, 2003). Nedenfor ses en simpel model for programteorien anvendt i virkningsevaluering.  

 

Figur 6: Virkningsevaluering 

Udgangspunktet for virkningsevalueringen er målgruppen, hvilket i dette projekt er pårørende, personer 

med en psykisk lidelse og fagpersonale, jf. projektets målgruppe. Aktiviteterne udgør de tre 

projektaktiviteter, hhv.: Center for pårørende, Spørg-til-pårørende og Patientens Team. Med udgangspunkt 

i programteorien for virkningsevaluering, er evalueringen af projektet således rettet mod at identificere 

                                                             
6 Se bilag 3: Forandringsteori for Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 
7 Se bilag 4: Forandringsteori for projekt: Den vigtige pårørende og det vigtige pårørendearbejde 

Målgruppe Aktiviteter
Virkningsfulde 
mekanismer

Effekt Mål

• Kompetenceudvikling i spørg-til-pårørende styrker fagpersonalet i, at spørge ind til borgerens pårørende og til 

borgerens ønske om inddragelse af disse. Herigennem er fagpersonalet styrket i at understøtte denne 

inddragelse, således at de pårørende kan være en god støtte for borgerens recoveryproces 

• Borgere med en psykisk lidelse oplever, at inddragelse af pårørende i et samtaleforløb i Center for Pårørende 

har en positiv betydning for deres livskvalitet 

• Pårørende får mere indsigt i den psykiske lidelses årsag og fremtrædelsesform i samtaleforløb i Center for 

Pårørende, så de kan støtte borgeren i dennes recoveryproces 

• Pårørende modtager den støtte de har behov for i samtaleforløb i Center for Pårørende, i forhold til den 

belastning det kan være at have en psykisk lidelse i nære relationer 

• Aktiviteterne i regi af Patientens Team har styret fagpersonalet i deres kompetencer til at indgå i tværfagligt og 

tværsektorielt samarbejde sammen med borgerens og dennes pårørende.  
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virkningsfulde mekanismer for de tre projektaktiviteter, som har betydning for, om aktiviteterne opnår den 

ønskede effekt. Effekten udgør resultaterne på mellemlang sigt, mens mål udgør resultaterne på lang sigt 

som det fremgår af projektets forandringsteori. Evalueringen har som nævnt ikke til formål at undersøge 

resultaterne på lang sigt, altså målene, da dette endnu ikke er muligt. Dog arbejdes der ud fra en 

forventning om, at resultaterne på mellemlang sigt vil føre til målene på lang sigt. 

I det følgende præsenteres, hvilke metoder der i projektet er anvendt til at klarlægge projektaktiviteternes 

virkningsfulde mekanismer og effekter, såvel som identificere vigtige implementeringsfaktorer.  

 

3.1. Center for pårørende 

Som nævnt er Center for Pårørende en videreudvikling af Team børn af psykisk syge, hvor der i forbindelse med 

projektet er blevet tilknyttet et Team Voksen, hvilket er evalueringens primære fokus. Evalueringen af Center for 

pårørende har således til formål at evaluere på Team Voksen, som er den nyoprettede aktivitet i forbindelse 

med satspuljeprojektet. Som en del af projektaktiviteterne i Center for Pårørende, har der været afholdt en 

række samtaleforløb i Team Voksen, ligesom der i 2017 blev oprettet og afholdt dialoggrupper i Team Voksen. 

Det er disse aktiviteter der er evalueret på.   

En oversigt over antallet af deltagere i Center for Pårørendes Team Voksen, ses i nedenstående tabel, inddelt 

efter indsats. Det er ligeledes valgt at medtage en oversigt over deltagere for de forskellige indsatser i Team 

Børn, for at vise centerets samlede antal deltagere i projektperioden.  

Tilbud 2015 2016 2017 
Familiesamtaler* i 

Team Børn 

96 nye familier 

Svarende til  

288 deltagere*** 

 

97 nye familier  

Svarende til  

291 deltagere*** 

95 nye familier  

Svarende til  

285 deltagere*** 

Time Out 

Gruppeforløb**  

(8-18 årige) 

 

32 børn 

 

40 børn 

  

33 børn 

Time Out+ 

Gruppeforløb** 

(18-23 årige) 

 

 

24 unge 

 

19 unge 

 

20 unge 

Familiesamtaler* i 

Team Voksen 

7 nye forløb 

Svarende til  

21 deltagere*** 

57 nye forløb  

Svarende til  

171 deltagere*** 

49 nye forløb 

Svarende til  

147 deltagere*** 

Dialoggruppe 

Gruppeforløb i 

Team Voksen**** 

 

- 

 

- 

6 borgere med en psykisk 

lidelse og deres pårørende 

Total 365 deltagere 521 deltagere 491 deltagere  
*Opgørelsen angiver antal samtaleforløb, som består af 3 samtaler 

**Opgørelsen angiver antal børn/unge, som har deltaget i et gruppeforløb med 10 samtaler/gruppegange  

*** Opgørelsen angiver gennemsnitligt 3 deltagere ved hvert nyt samtaleforløb/ny familie 

**** Opgørelsen angiver antal borgere med en psykisk lidelse og pårørende, som har deltaget i et gruppeforløb med 6 gruppegange 
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Evalueringen af samtaleforløbene i Team Voksen i Center for Pårørende, har bestået af 22 interviews med 

henholdsvis 10 borgere med en psykisk lidelse og 12 pårørende. Formålet med interviewene har været at 

undersøge, hvilken effekt deltagerne har oplevet af samtaleforløbene og hvordan de har oplevet de 

anvendte arbejdsmetoder som virkningsfulde for et succesfuldt samtaleforløb. Interviewene blev afholdt 

som individuelle interviews, men med både personen med den psykiske lidelse og dennes pårørende 

tilstede, hvor de forskellige parter er blevet interviewet på skift. Dette blev valgt for at give deltagerne 

mulighed for at høre hinandens svar og reflektere over disse, hvilket er i tråd med struktureringen af 

samtaleforløbene i Center for Pårørende. Interviewene er foretaget løbende henover projektperioden, med 

henholdsvis fire interviews i efterår/vinter i 2016 og 18 interviews i sommer/efterår i 2017. Der ses en 

skævvridning i forhold til hvor mange interviews, der er afholdt i de to tidsperioder, hvilket skyldes, at 

projektet i perioden forår/sommer 2016 stod uden projektleder i tre måneder. Den nye projektleder har 

herefter skullet samle trådene fra projektet, hvilket har betydet, at interviewene i Center for Pårørende i en 

periode har været færre end planlagt. Derudover har det ligeledes være udfordrende at finde tilstrækkeligt 

med informanter, da det i en periode ikke indgik i samtalemedarbejderne samtaleorganisering at spørge 

deltagerne om de ville deltage i et efterfølgende interview. Projektet har derfor været forholdsvis låst, da 

der dermed i en periode ikke har været tilladelse til at kontakte disse deltagere, efter et samtaleforløb. 

Derudover har mange deltagere ikke haft lyst til at stille op til et interview, hvilket kan skyldes, at de i 

forvejen er mennesker under stort pres, grundet den psykiske lidelse. Det kunne have været ønskeligt med 

flere informanter, således at deltagerne i samtaleforløbene i Center for Pårørende var bredere 

repræsenteret, men dette har desværre ikke været muligt. Det er valgt ikke at sondre mellem interviews 

foretaget i 2016 og interviews foretaget i 2017. Dette valg er taget på baggrund af en vurdering af, at der i 

tematisering af interviewene ikke forekom store forskelle imellem interviewene i 2016 og 2017.  

Foruden evalueringen af samtaleforløbene, er den nyoprettede dialoggruppe afholdt i 2017, ligeledes 

blevet evalueret via et spørgeskema og et fokusgruppeinterview med de seks deltagere. Formålet med 

denne evaluering har ligeledes været at klarlægge deltagernes oplevede effekt af forløbet, samt hvad de 

fandt virkningsfuldt for opnåelsen af et succesfuldt forløb.  

Resultaterne af evalueringen af Team Voksens samtaleforløb og dialoggruppe, præsenteres i afsnit 5.1. 

hvor relevante citater fremhæves med kursiv. Deltagerne er anonymiserede og givet pseudonymer.  

 

3.2. Spørg-til-pårørende 

Spørg-til-pårørende blev som nævnt lavet som et kursus bestående af en kursusdag samt en halv 

opfølgningsdag, der blev afholdt halvanden måned efter kursusdagen. I den mellemliggende periode 

mellem kursusdag og opfølgningsdag var det hensigten at deltagerne kunne afprøve de nye kompetencer. 

175 ansatte i behandlings- og socialpsykiatrien har deltaget på i alt 15 hold. Kurserne blev afholdt fra 

vinter/forår 2016 til sommer 2017. Kurset blev tilrettelagt som et tværfagligt kursus, hvor deltagerne blev 

sammensat af forskellige professioner fra behandlings- og socialpsykiatrien. En oversigt over fordelingen af 

de forskellige professioner ses i nedenstående diagram 1.  
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Diagram 1: Professionsfordeling 

De højeste forekomster var blandt sygeplejersker, social- og sundhedsassister samt ergoterapeuter, mens 

læger og psykologer generelt var underrepræsenteret. 

Spørg-til-pårørende er evalueret via et anonymt spørgeskema, der blev sendt til deltagerne fra syv tilfældigt 

udvalgte kursushold. Spørgeskemaerne er elektronisk distribueret til deltagerne fra de udvalgte hold 

umiddelbart efter deres deltagelse på kurset. Spørgeskemaerne er udarbejdet med overvejende kvalitative 

og enkelte kvantitative spørgsmål, hvilket betyder at analysen ligeledes overvejende er kvalitativ med 

enkelte kvantitative resultater. I alt har 59,8 % af de udvalgte deltagere svaret på de udsendte 

spørgeskemaer.  

Ud over de planlagte evalueringsaktiviteter, har der været løbende tilbagemeldinger på kurset. Disse 

tilbagemeldinger har været anvendt som en procesevaluering af kurset og medførte i december 2016, at 

der blev lavet en revidering af kursusindholdet i samarbejde med den undervisende konsulent på kurset. 

Revideringen har dog ikke haft en afgørende betydning på tilbagemeldingerne af kurset, da besvarelserne 

har været forholdsvist uændrede. Der sondres derfor, i præsentationen af evalueringensresultaterne, ikke 

mellem kurser før og efter revideringen. Idet spørgeskemaerne er besvaret anonymt vil det i evalueringen 

ikke være muligt at redegøre for hvilken profession, der siger hvad, i de enkelte citater, der er medtaget. 

Evalueringsresultaterne for Spørg-til-pårørende præsenteres i afsnit 5.2. hvor relevante citater fremhæves 

med kursiv, og hvor deltagerne er anonymiserede, men fremgår via betegnelserne deltager 1 osv. 

 

3.3. Patientens Team  

Aktiviteterne til styrkelsen af Patientens Team har bestået af 23 workshops, målrettet ansatte i 

behandlings- og socialpsykiatrien. Deltagerne bestod af en tværfaglig sammensætning med deltagere inden 

for en række forskellige professioner. Det har ikke være muligt at gengive den præcise tværfaglige 

fordeling, men generelt forekom der, som i Spørg-til-pårørende, en mangel på læger og psykologer.  

 

22,4%
18,2%

24,1%

5,2%
1,7%

12,1% 10,3%
6,9%

DELTAGERNES PROFESSIONER
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De 23 workshops er fordelt som følger: 

 Workshops Deltagere 
Region Nordjylland,  

Klinik Nord 

 

 

8 workshops 

 

112 deltagere 

Region Nordjylland,  

Klinik Syd 

 

 

13 workshops 

 

384 deltagere 

Tværsektorielle 

refleksionsdage mellem 

Region og kommuner 

 

 

2 refleksionsdage 

 

 92 deltagere 

Total 23 workshops 588 deltagere 

 

Oprindeligt var det planlagt, at der i regi af satspuljeprojektet, skulle afholdes i alt 90 workshops, men det 

har været nødvendigt med en nedjustering af dette antal. Dette skyldes, at implementeringen af Patientens 

Team fortsat er i proces. Tidspunktet for de afholdte workshops, til styrkelsen af pårørendearbejdet i 

Patientens Team, har derfor ikke harmoneret med den igangværende implementeringsstatus. Det blev 

således besluttet en lave en omprioritering af midlerne fra Patientens Team, med godkendelse fra 

Socialstyrelsen. De omprioriterede midler blev anvendt til styrkelsen af de to øvrige projektaktiviteter, 

henholdsvis Center for Pårørende og Spørg-til-pårørende, med blandt andet ansættelse af en rådgivende 

konsulent og udarbejdelsen af et mindre pilotprojekt.  

Evaluering af aktiviteterne vedrørende styrkelsen af Patientens Team er indhentet via 

fokusgruppeinterviews med relevante ledere fra behandlings- og socialpsykiatrien, der havde tilknytning til 

projektaktiviteterne. Empiri er indhentet i 2016 via fire fokusgruppeinterviews, hvor der var planlagt fire 

opfølgende fokusgruppeinterviews i 2017. De opfølgende interviews i 2017 ændrede dog fokus idet 

aktiviteterne for Patientens Team ophørte i 2016 og bestod af to fokusgruppeinterviews, et med ledere fra 

behandlingspsykiatrien og et med ledere fra socialpsykiatrien. Dette betyder, at evalueringen af 

aktiviteterne til styrkelsen af Patientens Team udelukkende bygger på en standpunktsmåling og kan derfor 

ikke bidrage med væsentlige indsigter til det viderearbejde med Patientens Team, særligt da de afholdte 

workshops ikke har harmoneret med den igangværende implementeringsproces af Patientens Team. 

Resultaterne for fokusgruppeinterviewene afholdte i 2016 præsenteres i afsnit 5.3. hvor udvalgte citater fra 

interviewene præsenteres i kursiv, og hvor deltagerne er anonymiserede med henvisning via betegnelserne 

leder 1 osv. 

De to afholdte fokusgruppeinterview i 2017 havde til formål at undersøge ledernes generelle vurderinger af 

projektet og dets indsatser. Resultaterne fra disse interviews er anvendt i evalueringsrapporten, hvor det er 

fundet relevant. 

 

3.4 LUP 

Ved projektets start blev det valgt at lave en før- og efterundersøgelse af borgere med en psykisk lidelse og 

pårørendes oplevelser af pårørendeinddragelse i behandlings- og socialpsykiatrien i Region Nordjylland, 
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ved hjælp af LUP8 Psykiatri. Før- og eftermålingen er lavet i henholdsvis 2015 og 2017, med det formål at 

undersøge, om arbejdet med satspuljeprojektet har haft en synlig effekt på de pårørendes og borgere med 

en psykisk lidelses oplevelse af pårørendeinddragelsen i Psykiatrien.  

LUP Psykiatri er en national spørgeskemaundersøgelse af patient- og pårørendeoplevelser i 

behandlingspsykiatrien, som laves for de fem regioner, samt for interesse- og arbejdsgiverorganisationen 

Danske Regioner. Spørgeskemaet udsendes hvert år til patienter i behandlingspsykiatrien og hvert tredje år 

til pårørende til patienter i behandlingspsykiatrien. Før- og efterundersøgelsen i behandlingspsykiatrien 

bygger på patienternes besvarelser i henholdsvis 2015 og 2017. Derudover er det blevet valgt at anvende 

resultaterne fra pårørendeundersøgelsen i 2017 til en standpunktsmåling af de pårørendes oplevelser i 

forhold til pårørendeinddragelse i behandlingspsykiatrien.  

Selvom LUP Psykiatri er en regional undersøgelse, er der i forbindelse med projektet blevet valgt også at 

sende LUP-spørgeskemaer, i henholdsvis 2015 og 2017, til de to socialpsykiatriske botilbud i Aalborg og 

Thisted kommune, som har samarbejdet med projektet. Dette blev gjort for ligeledes at undersøge, om der 

er sket en forbedring i borgernes og de pårørendes oplevelser af pårørendeinddragelsen på de to botilbud, 

i forlængelse af arbejdet i projektet. Der har ikke været foretaget ændringer i ordlyden i spørgeskemaerne 

sendt til socialpsykiatrien, hvilket har givet nogle sproglige udfordringer. Eksempelvis er beboerne 

beskrevet som patienter, mens botilbuddet er kaldt ambulatorie. Dette er forsøgt kompenseret ved, at der 

både i 2015 og i 2017 er medsendt et følgebrev, med en forklaringen på ordvalget i undersøgelsen. Dette 

har dog ikke haft en positiv effekt på antallet af besvarelser.  

 

3.4.1. Anvendte patient- og pårørendegrupper 

I projektet er der anvendt udvalgte målinger fra LUP Psykiatri for bestemte patient- og pårørendegrupper. 

Der foreligger et krav om et minimum antal udleverede spørgeskemaer på 10, hvoraf minimum fem skal 

være besvarede, for at sikre anonymitet. Dette betyder, at der ikke foreligger data for nogle af patient- og 

pårørendegrupperne. Derudover er det i projektet vurderet, at de kommunale besvarelser har være for få 

til at kunne anvendes statistisk. Derudover er der patient- og pårørendegrupper, som projektet ikke har 

nået at påvirke i projektperioden, hvorfor de vurderes ikke at være relevante for indeværende 

evalueringsrapport. Som nævnt tidligere, bliver der kun udleveret spørgeskemaer til pårørende til voksne 

patienter hvert tredje år, hvormed denne undersøgelse ikke er med i LUP 2015. Dette betyder, at resultater 

fra visse pårørendegrupper ligeledes ikke kan indgå i en før- og efterundersøgelse9. Som det fremgår af 

bilag 5 er der en række patient- og pårørendegrupper, som ikke indgår i evalueringsrapporten, herunder de 

kommunale LUP-resultater. Dette har været nødvendigt, for at sikre, at de tal der tolkes på, har et 

tilstrækkeligt antal besvarelser, for at kunne udlede nogle generelle tendenser. Dog er det fortsat vigtigt at 

tolke resultaterne varsomt, særligt i relation til projektet, da der er mange andre forhold, som kan have 

påvirket patienternes og de pårørende besvarelser.  

 

                                                             
8 LUP står for ”Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser”  
9 Se bilag 5: Oversigt over patient- og pårørendegrupper, der er inddraget i evalueringen 
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3.4.2. Anvendte spørgsmål fra spørgeskemaet 

I spørgeskemaet udsendt til borgere med en psykisk lidelse og pårørende, i behandlingspsykiatrien i Region 

Nordjylland og socialpsykiatrien i Aalborg og Thisted Kommune, har projektet fået tilkoblet tre såkaldte 

regionale spørgsmål omhandlende borgernes/patienternes oplevelse af pårørendeinddragelse. Derudover 

er der udvalgt fem spørgsmål fra pårørendeundersøgelsen i 2017, som er vurderet relevante i forhold til 

projektets aktiviteter. De tre regionale spørgsmål, og de fem udvalgte spørgsmål fra 

pårørendeundersøgelsen er som følger: 

Regionale spørgsmål Udvalgte spørgsmål fra 

pårørendeundersøgelsen 2017 

Oplever du, at personalet i ambulatoriet/på sengeafsnittet 

imødekommer dine ønsker til, hvordan dine pårørende skal 

inddrages? 

Fik du hjælp til, hvordan du kunne forholde dig til patienten 

i dagligdagen (for indlagte følger: efter indlæggelsen?) 

Har personalet i ambulatoriet / på sengeafsnittet talt med dig 
om, hvordan dine pårørende kan støtte dig i hverdagen? 

Har du fået de informationer, som du har brug for, om 

mulighed for pårørenderådgivning og netværk? 

Oplever du, at inddragelsen af dine pårørende i dit 
behandlingsforløb har hjulpet dig til at få det bedre? 

Mangler du et tilbud til dig som pårørende? 

  Er du og patienten (beboere) blevet tilbudt professionelt 
hjælp og støtte til at tale sammen om, hvordan den 
psykiske lidelse påvirker jeres forhold? 

 Har du i løbet af de sidste to år deltaget i en professionel 
styret samtale, hvor du talt med andre pårørende om, 
hvordan der er at være pårørende til et menneske med en 
psykisk lidelse? 

 

Resultaterne for før- og efterundersøgelsen præsenteres i afsnit 4.  
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4. LUP-RESULTATER  

I følgende afsnit præsenteres LUP-resultaterne for relevante patient- og pårørendegrupper i relation til 

satspuljeprojektet og mere overordnet i forhold til dets fokus på pårørendeinddragelse. Først foreligger en 

kort præsentation af før- og efterundersøgelsen af de tre regionale spørgsmål for indlagte og ambulante 

voksne patienter, hvorefter der følger en analyse af udvalgte resultater fra pårørendeundersøgelsen i 2017. 

 

4.1. Før- og efterundersøgelse for de regionale spørgsmål 

Det første af de tre regionale spørgsmål lød som følger: Oplever du at personalet på sengeafsnittet/ i 

ambulatoriet imødekommer dine ønsker til, hvordan dine pårørende skal inddrages? I nedenstående tabel 

ses en fordeling af patienternes besvarelser for henholdsvis 2015 og 2017. 

 Førmåling 2015  Eftermåling 2017  

 Voksne indlagte Ambulante voksne Voksne indlagte Ambulante voksne 

I høj grad 66 % 62 % 65,9 % 69,2 % 

I nogen grad 23 % 27 % 23,8 % 21 % 

I mindre grad 8 % 7 % 7,3 % 6,5 % 

Slet ikke 3 % 4 % 3 % 3,3 % 
2015: Voksne indlagte n = 184; ambulante voksne n = 407 

2017: Voksne indlagte n =164; ambulante voksne n = 539 

 

Som det fremgår af tabellen, forekommer ingen markante forskelle imellem besvarelserne i 2015 og 2017. 

Det er derfor vanskeligt at udlede noget om projektets påvirkning. Positive besvarelser (i høj grad og i 

nogen grad) udgør derudover langt hovedparten af besvarelserne, med 89 % for både ambulante og 

indlagte patienter i 2015 og 89,7 % for voksne indlagte og 90,2 % for ambulante voksne i 2017. Meget tyder 

dermed på, at patienter i behandlingspsykiatrien i Region Nordjylland overvejende oplever, at personalet 

imødekommer deres ønsker til inddragelse af deres pårørende. 

 

Det andet regionale spørgsmål lød: Har personalet på sengeafsnittet / i ambulatoriet talt med dig om, 

hvordan dine pårørende kan støtte dig i hverdagen? I nedenstående tabel ses en fordeling af patienternes 

besvarelser for henholdsvis 2015 og 2017. 

 Førmåling 2015  Eftermåling 2017  

 Voksne indlagte Ambulante voksne Voksne indlagte Ambulante voksne 

I høj grad 24 % 28 % 31,1 % 34,7 % 

I nogen grad 38 % 36 % 30,5 % 34,5 % 

I mindre grad 16 % 21 % 14,6 % 18,6 % 

Slet ikke 22 % 15 % 23,8 % 12,2 % 
2015: Voksne indlagte n = 185; ambulante voksne n = 426 

2017: Voksne indlagte n =164; ambulante voksne n = 591 

 

Til dette spørgsmål forekommer ligeledes ingen væsentlige forskelle mellem besvarelserne i 2015 og 2017, 

hvorfor det derfor er vanskeligt at udlede noget om projektets påvirkning. Der ses dog en høj andel af 

negative besvarelser (i mindre grad og slet ikke), hvor 38 % af voksne indlagte og 36 % ambulante voksne i 
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2015, og 38,4 % for voksne indlagte og 30,8 % for ambulante voksne i 2017, ikke oplever, at personalet har 

talt med dem om, hvordan pårørende kan støtte patienterne i hverdagen. Jf. afsnittet omkring formålene 

med indsatserne i hhv. Center for Pårørende og Spørg-til-pårørende kan dette tyde på, at der fortsat 

mangler implementering og viden om de enkelte aktiviteter. Jf. den senere evaluering af Spørg-til-

pårørende fremgår det desuden, at kurserne umiddelbart ikke har tilført den ønskede opkvalificering. Dette 

medførte som tidligere nævnt, at der blev udviklet en pixi-bog til de fagprofessionelle med mere konkrete 

handlingsanvisninger til pårørendeinddragelsen. Denne pixi-bog og konsulentbistand til implementering er 

først kommet i projektets sidste år. Dette kan evt. spille ind på den lave påvirkning, og give håb for en bedre 

måling ved næste LUP. Endvidere kan de negative resultater tyde på, at der fortsat mangler en viden hos de 

fagprofessionelle i behandlingspsykiatrien i forhold til henvisning til Center for Pårørende, da netop 

hvordan de pårørende kan støtte personen med den psykiske lidelse er i fokus i centrets forskellige tilbud.  

 

Det sidste regionale spørgsmål lød som følger: Oplever du, at inddragelse af dine pårørende i dit 

behandlingsforløb har hjulpet dig til at få det bedre? I nedenstående tabel ses en fordeling af patienternes 

besvarelser for henholdsvis 2015 og 2017. 

 Førmåling 2015  Eftermåling 2017  

 Voksne indlagte Ambulante voksne Voksne indlagte Ambulante voksne 

I høj grad 42 % 32 % 48,2 % 34,9 % 

I nogen grad 39 % 40 % 30,7 % 37 % 

I mindre grad 8 % 19 % 13,1 % 14,8 % 

Slet ikke 11 % 9 % 8 % 13,3 % 
2015: Voksne indlagte n = 165; ambulante voksne n = 313 

2017: Voksne indlagte n =137; ambulante voksne n = 473 

 

Til det tredje regionale spørgsmål forekommer ligeledes ingen væsentlige forskellige mellem 2015 og 2017. 

Det er derfor vanskeligt også her at udlede noget om projektets påvirkning. 81 % af voksne indlagte og 72 % 

af ambulante voksne i 2015 oplevede at inddragelse af pårørende havde hjulpet dem med at få det bedre, 

mens 78,9 % af voksne indlagte og 71,9 % af ambulante voksne i 2017 mente det samme. Der ses en lille 

forskel imellem indlagte og ambulante patienters oplevelse af, om pårørendeinddragelse har bidraget til, at 

patienten har fået det bedre. Denne forskel ses både i 2015 og 2017 og kan derfor blandt andet være et 

udtryk for, at pårørendeinddragelse på et sengeafsnit og et ambulatorie kan være forskellig, eller at 

patientgrupperne har forskellige udgangspunkter. Der er dog mange faktorer, som kan have betydning for 

denne forskel, og disse er ikke er mulige at klarlægge på baggrund af LUP-resultaterne. Forskellen er dog 

ligeledes forholdsvis lille, og vigtigst er det, at hovedparten af patienterne oplever, at inddragelse af de 

pårørende har hjulpet dem med at få det bedre.  

 

4.2. Relevante fund fra pårørendeundersøgelsen i 2017 

Ved en gennemgang af LUP’s pårørendeundersøgelse i 2017, er der udvalgt en række resultater, som er 

fundet relevante i forhold til indeværende satspuljeprojekt. De udvalgte resultater vedrører områder, hvor 

der stadig er brug for forbedring i forhold til pårørendearbejdet i behandlingspsykiatrien i Region 

Nordjylland, og som kan forbindes til fund i projektet. Det er vigtigt at fremhæve, at der er mange områder, 

hvor de pårørende vurderer pårørendeindsatsen som værende god. Disse er dog ikke inddraget i denne 
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evalueringsrapport. Endvidere er socialpsykiatrien ikke medtaget i denne del af evalueringen, da der som 

tidligere nævnt, ikke foreligger nok besvarelser for en anonymiseret analyse. 

 

4.2.1. Redskaber til dagligdagen  

Det første af de udvalgte spørgsmål lyder: Fik du hjælp til, hvordan du kunne forholde dig til patienten i 

dagligdagen (for indlagte følger: efter indlæggelsen?) I nedenstående tabel ses en fordeling af patienternes 

besvarelser for henholdsvis pårørende til ambulante og til indlagte voksne. 

 

 Pårørende til indlagte voksne Pårørende til ambulante voksne 

I høj grad 7,1 % 23,9 % 

I nogen grad 32,1 % 33,3 % 
I mindre grad 35,7 % 23,2 % 

Slet ikke 25 % 19,6 % 
Pårørende til indlagte voksne: n = 28 

Pårørende til ambulante patienter: n= 138 

Resultaterne for dette spørgsmål viser, at mange pårørende ikke føler, at de har fået hjælp til, hvordan de 

skal forholde sig til patienten i dagligdagen. Den største andel af negative besvarelser (i mindre grad og slet 

ikke) findes ved pårørende til indlagte voksne med 60,7 %, hvor det for pårørende til ambulante voksne er 

42,8 %. Der ses her en forskel mellem de to pårørendegrupper, men det er ikke muligt her at klarlægge, 

hvad denne forskel er et udtryk for. Resultaterne stemmer overens med projektets pilotprojekt, som netop 

finder en tendens på, at pårørende efterspørger hjælp og redskaber til at håndtere hverdagen efter en 

indlæggelse. Noget tyder dermed på, at behandlingspsykiatrien med fordel eksempelvis kunne udarbejde 

individuelle handleplaner for pårørende, således at de føler sig bedre rustet til at støtte patienten efter 

indlæggelsen. Endvidere kan resultatet være et udtryk for, at den korte implementeringsperiode for Pixi-

bogen igen kan spille en rolle, idet resultatet kan tyde på, at pårørendeinddragelsen ikke er øget betydeligt 

i projektperioden. Dog kan det formodes at resultatet vil se mere positivt ud ved næste LUP, hvor de 

fagprofessionelle har haft bedre tid til at implementere Pixi-bogens arbejdsredskaber i deres praksis. 

 

4.2.2. Tilbud til pårørende 

Det andet spørgsmål fra LUP’s pårørendeundersøgelse, som er valgt lyder: Har du fået de informationer, 

som du har brug for, om mulighed for pårørenderådgivning og netværk? I nedenstående tabel ses en 

fordeling af patienternes besvarelser for henholdsvis pårørende til ambulante og til indlagte voksne 

patienter. 

 Pårørende til indlagte voksne Pårørende til ambulante voksne 

I høj grad 19,4 % 21,7 % 

I nogen grad 45,2 % 30,4 % 
I mindre grad 9,7 % 22,5 % 

Slet ikke 25,8 % 25,4 % 
Pårørende til indlagte voksne: n = 31 

Pårørende til ambulante patienter: n= 138 

Ovenstående resultater viser, at 64,6 % af de pårørende til indlagte voksne og 52,1 % af de pårørende til 

ambulante voksne, ikke oplever, at de har fået den information de har haft brug for, i forhold til 
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pårørenderådgivning og netværk. Der ses også her en lille forskel mellem de to pårørendegrupper. I tråd 

med dette viser et andet spørgsmål fra undersøgelsen: Mangler du et tilbud til dig som pårørende? at 40,6 

% af pårørende til indlagte voksne og 50,3 % af de pårørende til ambulante voksne synes, at de mangler et 

tilbud kun til dem. 

De negative besvarelser udgør en forholdsvis stor andel af pårørendegruppen og det er derfor noget, som 

er vigtigt, at være opmærksom på. I pilotprojektet fremkom det ligeledes af de pårørendes udtalelser, at de 

ikke oplevede, at de havde fået den information de havde brug for. Noget af dette kan skyldes, at 

pårørende er meget optagede af, at personen med den psykiske lidelse skal have det godt og få den bedste 

behandling, hvorfor de i en periode sætter sig selv i parentes. Først senere, når der er rum og overskud, er 

de pårørende i stand til at mærke egne behov og er klar til at modtage hjælp, og første da er de 

opmærksomme på de tilbud som psykiatrien tilbyder. Hvis personalet kun gør opmærksom på tilbud til de 

pårørende én enkelt gang eller på tidspunkter, hvor de pårørende ikke er klar til dette, kan det for de 

pårørende opleves som om, at de ingen tilbud har fået. Det er derfor vigtigt, at tilbud til de pårørende 

nævnes mange gange, i forskellige kontekster og formidles på forskellig vis (f.eks. i form af brochurer, 

oversigt på nettet, samtale med personale, infoskærme).  

 

4.2.3. LUP i relation til Center for pårørende 

Der er udvalgt to spørgsmål fra pårørendeundersøgelsen, hvor der kan trækkes paralleller til Center for 

Pårørende, da spørgsmålene lægger sig op ad tilbud som kan udbydes i centeret. Spørgsmål og resultater 

præsenteres i følgende tabeller: 

Er du og patienten (beboere) blevet tilbudt professionelt hjælp og støtte til at tale sammen om, hvordan den 

psykiske lidelse påvirker jeres forhold? 

 Pårørende til Indlagte voksne Pårørende til ambulante patienter 

Ja 29,6 % 23,5 % 
Nej, men jeg ville have 
ønsket det 

70,4 % 76,5 % 

Pårørende til indlagte voksne: n = 27 

Pårørende til ambulante patienter: n= 136 

 

Har du i løbet af de sidste to år deltaget i en professionel styret samtale, hvor du talt med andre pårørende 

om, hvordan det er at være pårørende til et menneske med en psykisk lidelse? 

 

 Pårørende til Indlagte voksne Pårørende til ambulante patienter 

Ja 33,3 % 24,8 % 
Nej, men jeg ville have 
ønsket det 

66,7 % 75,2 % 

Pårørende til indlagte voksne: n = 21 

Pårørende til ambulante patienter: n= 121 

Resultaterne for de to spørgsmål viser, at 66,7 % af pårørende til indlagte voksne og 75,2 % af pårørende til 

ambulante patienter ikke oplever at have fået et tilbud om professionelt hjælp til at tale med patienten om, 

hvordan den psykisk lidelse påvirker deres forhold eller har deltaget i en professionelt styret samtale med 
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andre pårørende. Noget tyder dermed på, at henvisningen til tilbud, som eksempelvis Center for 

Pårørende, godt kunne forbedres.   
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5. EVALUERING AF PROJEKTAKTIVITETER 
Følgende afsnit har til formål at analysere på projektets aktiviteter med fokus på effekten i forhold til 

resultaterne på mellemlang sigt, fra den opstillede forandringsteori. Derudover fremhæves, øvrige 

væsentlig virksomme mekanismer, som har betydning for, om aktiviteterne har opnået de ønskede 

effekter. 

 

5.1. Center for pårørende 

I følgende afsnit analyseres væsentlige fund fra de 22 interviews med personer med en psykisk lidelse og 

deres pårørende, som har deltaget i et samtaleforløb i Center for Pårørendes voksen spor (Team Voksen). 

Dette suppleres med fund fra de seks spørgeskemaer fra den afholdte dialoggruppe. De fremanalyserede 

fund sammenholdes med centerets anvendte metoder og teoretiske grundlag, med det formål at 

undersøge, om centerets arbejdsmetoder giver de ønskede effekter, både i forhold til deres teoretiske 

formål og i forhold til resultaterne på mellemlang sigt fra forandringsteorien. Analysen er dermed deduktiv 

samt tematiseret og opbygget efter centerets anvendte metoder.  

 

5.1.2 Center for pårørende: Et relationelt tilbud i Psykiatrien 

Tilbuddene i Center for Pårørende kan anvendes af alle borgere bosiddende i Region Nordjylland, blot de 

har en diagnose, men rent organisatorisk er centeret en del af behandlingspsykiatrien i Region Nordjylland. 

Behandlingspsykiatrien i Region Nordjylland arbejder ud fra en bio-psyko-social sygdomsforståelse (jf. afsnit 

2.2.), hvor både de biologiske, de psykologiske og de sociale faktorer i et menneskets liv, anses som 

relevante i forhold til menneskets recovery fra en psykisk lidelse. Det er derfor vigtigt, at der i psykiatrien, 

foruden at tilbyde medicinsk behandling og terapi, ligeledes fokuseres på tilbud, hvor det sociale og det 

relationelle er i fokus, hvilket forskning viser også er en vigtig del af et menneskets evne til at komme sig 

(Topor, 2003). Center for Pårørendes tilbud kan supplere med det sociale element i behandlingen, således 

at personen med den psykiske lidelse modtager en helhedsorienteret behandling med fokus på alle de 

faktorer, som har betydning for at kunne komme sig. Netop denne oplevelse af centerets sammenhæng 

med behandlingen i psykiatrien, beskrives af en pårørende: ”Jeg synes det var rart, at det her tilbud er her 

på sygehuset, fordi det er her vi begynder at få hjælp til hende (datter med psykisk lidelse). Det er her (CFP), 

at snakken begynder. Så jeg synes det er en konkret ting vi kan gøre, som hænger sammen med sygehuset - 

som hænger sammen med det, hun skal igennem - terapi og medicinering” (Jette, pårørende). 

Samtaleforløbene i Center for Pårørende supplerer og understøtter derved den øvrige 

behandlingspsykiatris arbejde, ved at give et tilbud med fokus på det sociale og på det relationelle. I de 

følgende afsnit analyseres, hvordan centerets samtaleforløb, via dets arbejdsmetoder, kan styrke den 

behandling som psykiatrien tilbyder til personer med en psykisk lidelse og deres pårørende.  

 

5.1.3. Dialogbaseret psykoedukation 

Samtaleforløbene i Center for Pårørende, omtales som dialogbaseret psykoedukation, hvor både de 

pårørende og personen med en psykisk lidelse får viden om sygdommen, i forhold til den konkrete situation 

de befinder sig i. Psykoedukationen er dialogbaseret, da den tager udgangspunkt i netværket og dets 
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fortællinger om sygdommen. Det teoretiske grundlag for denne tilgang til psykoedukation er fra den 

systemiske tilgang og narrative praksis. Ifølge den systemiske tilgang vil det at have fået en psykisk lidelse 

ikke bare påvirke personen med lidelsen, men det vil gensidigt påvirke hele det netværk som personen er 

en del af. Styrken af denne tilgang ses blandt andet i følgende citat: ”Jeg har prøvet at gå til psykolog, men 

de havde ikke forståelse for, hvad vi står i som familie” (Maria, pårørende).  Mange kan have svært ved at 

sætte ord på det de føler og oplever, hvilket betyder, at det kan være svært for netværket at finde en fælles 

forståelse og et fælles sprog for sygdommen (Seikkula, 2008). Ifølge den narrative praksis anses 

menneskets fortællinger som organiseringsmekanismer for den menneskelige erkendelse af livet. Et 

menneskes fortællinger er således med til at skabe en selvforståelse, en forståelse af andre og af den 

omkringværende verden (White, 2008). Ved at udfolde fortællingerne om de forskellige erfaringer med 

sygdommen i hverdagen, og koble dem op på den psykiske lidelse, er målet med samtaleforløbene, at 

skabe mening og sammenhæng for netværket. Samtalemedarbejderne benytter personen med den 

psykiske lidelse, og de pårørendes, eget sprog for sygdommen og undersøger hvordan den forstyrrer 

relationen og hverdagen. Der lægges vægt på at understrege, at ingen i netværket har patent på 

sandheden, og at der er rum til forskellige udsagn. Ved at arbejde med dialogbaseret psykoedukation, hvor 

der tages udgangspunkt i fortællingerne om sygdommen, bindes netværkets fortællinger sammen via 

samtalemedarbejdernes anvendelse af cirkulære spørgsmål jf. den systemiske tilgang. Denne kobling af 

fortællingerne er således med til at skabe en fælles forståelse og et fælles sprog for hinandens oplevelser, i 

forhold til den konkrete sygdom.  

Effekten af denne metode oplever mange af informanterne som positiv, hvor de beskriver, at de har fået en 

bedre forståelse og en bedre dialog efterfølgende. Eksempelvis fortæller en borger med en psykisk lidelse:  

”Jeg synes vi er blevet bedre til at lytte til hinanden, i stedet for at fare i vejret med det samme. Det 

var vi ikke gode til før, mig og mine forældre. Min mor er blevet bedre til, ikke at være efter mig med 

ting hun var før. Nogen gange glipper det, og så eksploderer jeg lidt, men så er hun også god til at sige 

undskyld. Nu har hun mere forståelse. Det er ikke samme niveau af diskussioner vi har nu” (Line, 

person med en psykisk lidelse).  

Den dialogbaserede psykoedukation, synes dermed at give gode resultater i forhold til at styrke forståelsen, 

dialogen og hermed relationen imellem de forskellige partere. En ting som dog fremhæves af en stor del af 

informanterne, vedrører generel psykoedukation. Mange af informanterne er overraskede over, at der ikke 

forekommer en mere overordnet introduktion til den specifikke lidelse i Center for Pårørende. Eksempelvis 

udtaler en pårørende; ”Jeg troede der var generel information om sygdommen, og det ville vi gerne have 

haft” (Ole, pårørende). Det er væsentligt at fremhæve, at Center for Pårørendes tilbud, som nævnt, skal ses 

som et supplement til det som allerede tilbydes i Psykiatrien, hvor netop generel psykoedukation er et 

gældende tilbud. I tråd med dette siger en person med en psykisk lidelse: ”Vi har gået til psykoedukation, 

men det var ikke helt nok. Vi var så frustrerede, at vi havde brug for at prøve noget andet (tilbuddet i CFP)” 

(Agnes, person med en psykisk lidelse). Agnes, som er en af de informanter, der har modtaget generel 

psykoedukation, fremhæver dermed, at den dialogbaserede psykoedukation som de fik i Center for 

Pårørende, supplerede det tilbud de allerede havde fået, da den generelle psykoedukation ikke var 

tilstrækkelig for dem. Dette fremhæver dermed vigtigheden af Center for Pårørendes tilbud, som et 

supplement til de øvrige tilbud. Det kan diskuteres om informanternes ønske om generel psykoedukation, 

er et udtryk for en manglende viden, og henvisning, til pårørendetilbud i Psykiatrien. LUP-resultaterne fra 

pårørendeundersøgelsen viser eksempelvis, at 64 % af pårørende til indlagte voksne og 52,1 % af 

pårørende til ambulante voksne, ikke oplever, at de har fået den information, vedrørende 

pårørenderådgivning og netværk, som de har brug for (jf. afsnit 4). Dette kan være et udtryk for, at 
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information om pårørendetilbud og herunder generel psykoedukation, er et område, der stadig skal 

arbejdes med10.  

I forhold til resultaterne på mellemlangt sigt fra forandringsteorien, tyder meget på, at Center for 

pårørendes tilbud, er med til at give de pårørende en kontekstuel og personlig indsigt i den psykisk lidelses 

årsag og optrædelsesform, via den dialogbaserede psykoedukation. Dette støtter netværket i dets rolle 

som pårørende til en person med en psykisk lidelse: ” Man kan også sige, at jeg er blevet styrket i, at det er 

godt nok det jeg gør (Brian, pårørende), og ”Det nyttige var, at jeg fik flere detaljer om sygdommen og så 

prøver jeg at reagere fornuftigt på det” (Allan, pårørende). Den dialogbaserede psykoedukation i Center for 

Pårørende kan derfor være med til at sikre, at de pårørende kan være en støtte for personen med den 

psykisk lidelse i vedkommendes recoveryproces. Desuden kan forløbet være medvirkende til at klæde de 

pårørende og personen med lidelsen på, til at indgå i Patientens Team, da de igennem et samtaleforløb i 

Center for Pårørende, får styrket deres relation og forståelse for hinanden og sygdommen. 

 

5.1.4. Et fælles tilbud 

Som nævnt i det foregående, arbejder samtalemedarbejderne ud fra ønsket om at skabe en fælles 

forståelse og et fælles sprog for den psykiske lidelse. Det er derfor vigtigt, at både personen med den 

psykiske lidelse og dennes pårørende deltager sammen i samtaleforløbet. Denne metode og strukturering 

af et samtaleforløb beskrives meget tvetydigt hos informanterne. På den ene side fremhæver de 

vigtigheden af, at de alle er tilstede og deltager i dialogen: ”Det har virket godt, at vi har været sammen. Så 

det ikke bare er formidling. Hvis vi ikke havde været sammen, havde vi ikke fået noget ud af det. Hvis det 

bare havde været hver for sig, ville det være generelt og overfladisk” (Ole, pårørende). På den anden side 

fortæller mange pårørende, at de samtidig ville ønske, at der var et tilbud kun til dem: ”Det er guldet [at vi 

er sammen]. Men personligt, ville jeg gerne have et kvarter kun til mig” (Freja, pårørende). Selvom Freja 

oplever samtaleforløbet som positivt, mangler hun stadig noget, hvor hun som pårørende ikke er sammen 

med personen med lidelsen. Flere pårørende efterspørger herunder særligt et gruppeforløb udelukkende 

for pårørende:  

”Jeg ville gerne have et tilbud kun til mig i CFP, måske gruppeforløb […] Jeg har selv søgt efter 

gruppeforløb i SIND og Bedre Psykiatri, men jeg har ikke fundet noget som jeg synes er relevant for 

mig. Jeg er ikke på noget tidspunkt blevet talt med alene” (Pia, pårørende).  

De pårørende fremhæver, at et gruppeforløb, hvor de kan tale med andre i lignende situationer og få 

professionel input, ville hjælpe dem i forhold til blandt andet at acceptere sygdommen:  

”Jeg kunne stadig godt have brug for at være sammen med andre i samme situation, uden at det 

skulle være sladreklub, men noget fagligt. At få noget fornuftigt tilbage. Jeg tror, at accepten af 

sygdommen vil sætte sig på en anden måde, hvis jeg hører det fra andre i samme situation” (Hanne, 

pårørende).  

Ifølge LUP’s pårørendeundersøgelse, er informanterne ikke alene med dette ønske. 66,7 % af pårørende til 

indlagte voksne og 75,2 % af pårørende til ambulante voksne, ønsker at deltage i en professionelstyret 

pårørendegruppe11.  

                                                             
10 Se bilag 8: Projektets pilotprojekt for en yderligere analyse af dette. 
11 Det er vigtigt at tolke disse tal med varsomhed, da svarmulighederne i LUP’s spørgeskema ikke giver informanterne mulighed for at svare, at de 

ikke har deltaget i en pårørendegruppe, men at de samtidig heller ikke har ønsket det (jf. afsnit 4) 
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Noget tyder dermed på, at selvom informanterne oplever centerets samtaleforløb, som effektfulde, savner 

de stadig et tilbud til dem alene, gerne i form af et gruppetilbud. Dette er i tråd med resultaterne fra LUP’s 

pårørendeundersøgelse, som viser, at 40,6 % af pårørende til indlagte voksne og 50,3 % af pårørende til 

ambulante voksne, mangler et pårørendetilbud til dem. Et sådan tilbud kan ligeledes være et vigtigt 

element for relationen mellem de pårørende og personen med en psykisk lidelse, da de pårørende via en 

professionel styret samtale, i dialog med andre pårørende, kan få en større accept af sygdommen og 

ligeledes få hjælp til at håndtere dette. Modsat kan der argumenteres for, at et sådant tilbud til pårørende 

vil kunne risikere at gå imod grundtænkningen i den systemiske tankegang, både Center for Pårørende, 

men også i forhold til formålet med Patientens Team. I henhold til resultaterne på mellemlangt sigt i den 

omskrevne forandringsteori, synes de pårørende på den ene side, at modtage den hjælp og støtte de har 

brug for, i et samtaleforløb i Center for Pårørende. På den anden side, giver flere udtryk for, at de mangler 

et tilbud til dem alene, et tilbud som de ikke synes at kunne finde andre steder.  

 

5.1.5. Visualisering og eksternalisering  

Visualisering af det sagte i samtalerne, er en stor del af Center for Pårørendes samtaleforløb, hvor der tages 

afsæt i netværkets fortællinger gennem mindmapping. Som tidligere nævnt arbejder centeret blandt andet 

ud fra narrativ praksis, hvor menneskers fortællinger om sig selv og sygdommen er i fokus. I dette arbejde 

er eksternalisering, en særlig anvendt metode i centeret. Formålet med eksternalisering er at fremhæve, at 

et menneske altid udgør mere end den fortælling det selv eller andre har om det (White, 2008). Når 

samtalemedarbejderne anvender eksternalisering, adskiller de, via et mindmap, personen og den psykiske 

lidelse, hvormed det undgås, at der bliver talt om, at sygdommen er nogens skyld. Når sygdommen 

eksternaliseres ud i et mindmap, kan personen og de pårørende i stedet undersøge, hvordan sygdommen 

kan forstyrre i netværket og i hverdagen. Via denne metode arbejder samtalemedarbejderne på at 

fremhæve de positive fortællinger i netværket, hvor der opleves en fælles dialog og forståelse imellem de 

forskellige parter. Ved at fremhæve disse positive fortællinger forsøger samtalemedarbejdere at mobilisere 

netværkets egne problemløsende ressourcer og handlemuligheder i hverdagen, såvel som at styrke deres 

indbyrdes relation.  

Samtlige informanter har oplevet anvendelsen denne arbejdsmetode som positiv. Eksempelvis fortæller en 

person med en psykisk lidelse:  

”Jeg vil fremhæve det som særlig godt, at de ikke tog parti. Sammenholdt med den branche jeg har 

arbejdet med i mange år, har jeg følt mig udsat og udskilt. Sådan har jeg også følt det i familien og ude 

i samfundet […]Jeg oplevede det positivt at komme her. Jeg var ikke en skurk som skulle opdrages på. 

Jeg synes det gik meget godt. Det var en glæde og fornøjelse at tale med dem” (Søren, person med en 

psykisk lidelse).  

Søren udtalelse synes dermed at pege på, at anvendelsen af eksternalisering i samtaleforløbene, har den 

ønskede effekt, hvor ansvars- og skyldplacering flyttes væk fra personen med lidelse og giver luft og rum til 

se og høre andre fortællinger om sig selv. Selve visualiseringen fremhæver informanterne ligeledes som en 

god metode. Eksempelvis fortæller Henrik om, hvordan visualiseringen er med til at skabe en større 

forståelse for den situation de står i, med sygdom tæt på livet: ”Man tænkte, hvad er det her for noget? 

Men lige så snart han (samtalemedarbejderen) begyndte at tegne så begynder man jo at kunne bygge på. 

Så bliver det ligesom at lægge sådan et puslespil, hvor brikkerne skal falde på plads” (Henrik, pårørende). 
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Flere informanter fremhæver ligeledes, at visualiseringen er god til at hjælpe med at skabe et overblik: 

”Tavlen var en stor hjælp, både for hukommelsen og for overblikket” (Michael, pårørende). I henhold til 

metodens formål, om blandt andet at skabe mening og sammenhæng for hele netværket, synes metoden 

derfor at være særlig brugbar. I forhold til visualiseringens evne til at bidrage til at skabe flere perspektiver 

og en bedre forståelse for netværkets nuværende situation, fremhæver en informant blandt andet: 

”Det er fysisk blevet synligt, hvor meget det her spreder sig. Nogen bobler fylder for Ulla (pårørende) og 

andre fylder for mig. Men vi kan se hinandens bobler. Det har givet nogle andre vinkler, og nogle andre 

øjne på det […] Tavlen er god til at visualisere det” (Stefan, patient).  

Informanterne har således via visualiseringen fået en større forståelse for deres situation, men ligeledes for 

hinanden: ”Han (samtalemedarbejderen) lavede en tegn og fortæl på tavlen. Det var sådan en ahaoplevelse 

for mig, altså ”gud, er det sådan Henrik (pårørende) tænker” (Pernille, patient).  

Anvendelse af eksternalisering via mindmapping synes dermed at have gode effekter for både personen 

med en psykisk lidelse og de pårørende. Et element fremhæves dog af mange informanter som 

mangelfuldt. Som nævnt har metoden til formål at hjælpe med at styrke relationen i netværket samt skabe 

nye handlemuligheder. Nogle informanter fremhæver dog, at de ikke oplever at samtaleforløbene har haft 

en langvarig effekt på hverdagen efterfølgende. En informant fortæller eksempelvis, at de hurtigt, efter 

samtalernes afslutning, faldt tilbage i deres gamle vaner: ”Det falder hurtigt tilbage i de vante mønstre. Så 

snart der ikke er en central person som kan snakke med og kan dirigere os, så sidder vi fast i de roller vi 

tidligere har haft” (Pia, pårørende). Det kan diskuteres, om dette blandt andet kan skyldes forløbenes 

varighed. Forskning vedrørende netværksorienterede tilbud til personer med skizofreni peger på, at 

sådanne tilbud gerne skal have en varighed på 6-9 måneder, for at give en langvarig effekt (Dixon et al., 

2009). Det er ikke mulig at lave en direkte sammenligning af disse resultater, med tilbuddet i Center for 

Pårørende, da centeret arbejder med alle former for psykiatriske diagnoser, men noget tyder på at dette 

kunne gøre sig gældende ved andre diagnoser også. Oprettelsen af dialoggrupperne i Team Voksen, er dog 

med til at forlænge tilbuddenes varig og det kan derfor fremadrettet være relevant at undersøge, om 

deltagerne i dialoggrupperne oplever en længerevarende effekt af tilbuddene i centeret. Idet tilbuddet om 

dialoggruppe er nyt, og der kun er gennemført et gruppeforløb skal resultaterne tolkes med forbehold. De 

første resultater fra evalueringen af dialoggruppen er tvetydige. Nogle deltagere har oplevet 

gruppeforløbet som meget positivt, mens andre umiddelbart ikke har fået så meget ud af det. Som nævnt 

er tilbuddet stadigt nyt og skal derfor løbende tilpasses i forhold til deltagernes tilbagemeldinger. Den 

fremadrettede evaluering af gruppen kan være med til at undersøge, om et længere forløb (hhv. 

samtaleforløb efterfulgt af dialoggruppe) giver bedre langvarige effekter for deltagerne.    

En anden forklaring på den manglende langsigtede effekt kan skyldes, at informanterne har svært ved at 

omsætte elementerne fra samtalerne til brug i hverdagen. Flere fremhæver, at de har brug for, at 

elementerne fra samtalerne gøres til mere konkrete handleredskaber, som de kan anvende i hverdagen: 

 ”I forhold til det at være en familie med børn, ville vi gerne have konkrete redskaber. Det kunne være 

fiktive, kognitive situationer med f.eks. spisesituationer med praktiske eksempler. Det kunne være 

godt i forhold til børnene. Så at gøre den abstrakte snak mere konkrete […]Hvad siger vi næste gang? 

Så jeg savner stadig et link til, hvordan jeg bruger det i hverdagen” (Mia, pårørende).  

Informanterne efterspørger nogle konkretiserede redskaber fra samtalerne, som kan anvendes når 

samtaleforløbene er ovre. Dette kan være en væsentlig årsag til, at mange af informanterne ikke oplever en 

langsigtet effekt af tilbuddet, da de ikke formår at overføre indholdet fra samtalerne til andre situationer. 
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Det er derfor vigtigt, hvis centerets samtaleforløb skal styrke deltagernes fremadrettede handlemuligheder, 

at de gives redskaber til dette, så de bliver i stand til at anvende de nye handlingsmuligheder og strategier i 

andre kontekster. Som ovenstående citat understreger, kan dette for nogle personer være nødvendigt med 

meget specifikke og situationsbestemte redskaber.  

 

5.1.6. To samtalemedarbejdere 

I center for Pårørendes samtaleforløb er der altid to samtalemedarbejdere tilstede, hvor den ene styrer 

samtalen, mens den anden sidder med som reflektør. Reflektørens opgave er at anerkende de 

udfordringer, som et netværk kan sidde med og tilbyde nye perspektiver og flere forståelser af det, der er 

foregået i samtalen og det levede liv. Reflektøren lytter efter og påpeger forandringsudsagn, hvilket giver 

netværket nye handlemuligheder. Det teoretiske udgangspunkt for inddragelsen af en reflektør har rødder i 

systemisk tænkning og herunder reflekterende teams12 (Andersen, 2005). Grundidéen med reflekterende 

teams er, at der i en samtale imellem eksempelvis to personer, altid forekommer tre dialoger, en ydre 

dialog mellem de to personer, og en indre dialog i hver person. De indre dialoger forholder sig refleksivt til 

det sagte og forbinder dette med erfaringer og viden for at kunne bidrage til den ydre dialog. De indre 

dialoger er dermed hele tiden i gang med at bearbejde den ydre dialog. Konsekvensen af dette er, at visse 

elementer i den ydre dialog kan gå tabt i processen. Ved tilstedeværelsen af en reflektør, som ikke deltager 

i samtalen, har han eller hun mulighed for at notere sig vigtige elementer eller perspektiver fra den ydre 

dialog, som bliver oversete. Når der er pause i samtalen, kan reflektøren fremhæve disse oversete 

elementer, hvormed nye perspektiver og nuancer i samtalen kan fremkomme (Andersen, 2005). Formålet 

med denne metode er dermed at sikre, at intet vigtigt fra samtalerne går tabt, at få nye perspektiver på det 

sagte og at alles stemmer bliver hørt. Informanterne fra de afholdte interviews fremhæver i tråd med 

dette, at de netop oplever deltagelsen af to samtalemedarbejdere som særligt fordelagtigt i forhold til at 

sikre nye perspektiver på samtalen. Eksempelvis fortæller en informant:    

”Det med, at der sidder en anden person også, så bliver der set på det med nogle andre øjne, end det 

som intervieweren sidder og spørger om. Det kan nemt komme til at køre i samme spor. Men den der 

sidder ved siden af har tid til at sidde og reflektere, og det åbner op for nogle andre synspunkter og 

finder ud af, at det er der, der lige skal trykkes. Der rammer I altså rimeligt godt. Det, at den der har 

dialogen får det op på tavlen og så sidder der en nede ved siden af som f.eks. siger, ”Jamen det der 

med humøret. Hvad med Henrik (pårørende) er han overhovedet med i det her? […]. Og det er her 

styrken er i det her. Det, at der er to, hvor der kommer noget feedback, det gør det effektivt. Jeg tror 

at hvis der kun var en interviewer og ikke andre, så kan man let komme til at køre i samme spor” 

(Henrik, pårørende). 

Henrik fremhæver i dette citat, at reflektøren hjalp ham med at føle sig set og hørt i samtalen og 

medvirkede til at få flere nuancer ind i samtalen, hvilket netop er metodens formål. Personerne med en 

psykisk lidelse understreger ligeledes fordelene ved deltagelsen af to samtalemedarbejdere og finder en 

særlig tryghed i den åbne refleksion, som reflektøren og den styrende samtalemedarbejder tager, foran 

personen med lidelsen og de pårørende: ”Jeg kan godt lide den åbne samtale som samtalemedarbejderne 

har, så ved jeg hvad det er hun (reflektøren) har skrevet ned. De tager dialogen foran os, og det kan jeg 

godt lide. Det er rart for mig, især når du har angst” (Mette, person med en psykisk lidelse). Mettes 

refleksion over den åbne refleksion viser, at personer som har en psykisk lidelse kan have forskellige 

                                                             
12 I Team Børn anvendes desuden ekstern bevidning fra den narrative praksis i forbindelse med den afsluttende samtale med børn og forældre, 

efter afsluttet forløb i Timeout (børnegruppe). 
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barrierer og bekymringer i forhold til sådanne samtaler, men anvendelsen af en reflektør i deres samtaler, 

opleves som anerkendende og betrykkende både for personen med den psykiske lidelse og for de 

pårørende. 

I forhold til resultaterne på mellemlang sigt, er denne metode i samtaleforløbene i Center for Pårørende, 

således medvirkende til at sikre, at der fremkommer nye perspektiver på sygdommen og på hvordan den 

påvirker relationen mellem de forskellige parter. Særligt medvirker samtalemedarbejdernes brug af 

metoden, at alle bliver set, hørt og anerkendt, herunder særligt de pårørende, som i Psykiatrien kan føle sig 

oversete: ”Det her var et ”kontor”, hvor jeg har oplevet at det var godt. Pernille (pårørende) bliver set og 

hørt i det at leve sammen med mig, som er blevet syg” (Patrick, person med en psykisk lidelse). Det at blive 

anerkendt, set, hørt og få hjælp til styrke den sociale relation, mellem de forskellige parter er særlig vigtig 

for et menneskes livskvalitet (Næss, 2011). Samtaleforløbene antages derfor at have en væsentlig 

betydning for de pårørendes livskvalitet, som fremskrevet i forandringsteorien (jf. afsnit 3).  

 

5.1.7. Pilotprojekt: Pårørendes udfordringer og behov i mødet med behandlingspsykiatrien 

På baggrund af evalueringen og andre tilbagemeldinger i forbindelse med Center for Pårørendes arbejde, 

blev der efterspurgt tilbud til pårørende alene, hvor det ikke er en forudsætning, at personen med den 

psykiske lidelse deltager. For at undersøge denne efterspørgsel nærmere, blev det besluttet at igangsætte 

et mindre pilotprojekt. Pilotprojektets formål var at undersøge pårørendes behov og ønsker i mødet med 

behandlingspsykiatrien. Pilotprojektet har derfor undersøgt, hvilke efterspørgsler voksne pårørende har, i 

mødet med behandlingspsykiatrien, med henblik på at opstille nogle opmærksomhedspunkter, der kan 

hjælpe både de pårørende og personen med den psykiske lidelse, med fokus på at styrke fagpersonalet i 

deres arbejde.  

I forbindelse med undersøgelsen blev der afholdt interviews med pårørende, fokusgruppeinterview med 

fagpersonale samt afholdt workshops med henholdsvis Pårørende Peerboardet samt Center for Pårørendes 

medarbejdere. Derudover blev der foretaget en bred søgning på forskning og anden relevant litteratur i 

udvalgte databaser samt en del opsøgende arbejde.  

Fundne fra pilotprojektet er som nævnt opstillet som en række opmærksomhedspunkter: 

 Tag hånd om de pårørende ved overgangen fra børne- og ungdomspsykiatrien til 

voksenpsykiatrien 

 Systematisering af de pårørendes muligheder for videregivelse af informationer  

 Samtykke ved tvangsbehandling er et vilkår  

 Værktøjer til håndteringen af hverdagen efter udskrivelse 

 En oversigt over tilbud til pårørende 

 Oprettelse af et tilbud kun til pårørende 

Det fremgik af pilotprojektets undersøgelse, at de pårørende blandt andet efterspurgte et tilbud kun til 

dem, gerne i form af et gruppetilbud, samt rådgivende samtaler. På den baggrund blev der hentet 

inspiration fra andre regioners tilbud samt fra workshoppen med Center for Pårørende, med henblik på at 

undersøge, hvordan sådanne tilbud kunne struktureres. Dette arbejdes der videre med i Center for 
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Pårørende efter projektperioden. Desuden er resultaterne fra pilotprojektet delt bredt i psykiatrien. For at 

synliggøre de opstillede opmærksomhedspunkter og eventuelt medføre nye undersøgelser i praksis13.   

 
5.2. Evaluering af Spørg-til-pårørende 

Evalueringen af kompetenceudviklingen gennem Spørg-til-pårørende har til formål at vurdere hvorvidt 

aktiviteterne har styrket fagpersonalet i at kunne spørge ind til borgerens pårørende og til borgerens ønske 

om inddragelse af disse. Herigennem om fagpersonalet er blevet styrket i at understøtte inddragelsen af 

pårørende, således at de pårørende kan være en god støtte for borgerens recoveryproces jf. resultaterne 

på mellemlang sigt. Evalueringen tager udgangspunkt i Spørg-til-pårørende kursets formål, nemlig at øge de 

fagprofessionelles viden om, og skærpe deres interesse for, personen med en psykisk lidelses sociale 

netværk, sat at øge de fagprofessionelles kompetencer, så inddragelse af netværket bliver en naturlig del af 

de fagprofessionelles daglige praksis. I evalueringen vil kursets teoretiske udgangspunkt og metode 

desuden blive vurderet ud fra en analyse af den indsamlede empiri. 

Idet der i projektperioden er foretaget løbende justeringer af aktiviteterne under Spørg-til-pårørende 

indeholder dette analyseafsnit ligeledes en evaluering af den rådgivende konsulents indsats, med særligt 

fokus på den udviklede pixi-bog; Systematisk pårørendeinddragelse – via Åben Dialog og netværksmøder og 

implementeringen af denne. 

 

5.2.1. Spørg-til-pårørende kurserne 

Som tidligere beskrevet udgør Åben Dialog (Seikkula, 2008; Seikkula & Arnkil, 2014) og Narrativ praksis 

(White, 2008) det teoretiske udgangspunkt for de 15 afholdte kurser i forbindelse med Spørg-til-pårørende. 

De didaktiske overvejelser i forhold til kurserne har jf. ovenfor beskrevne formål været at introducere 

grundtænkningen i det teoretiske udgangspunkt i forhold til viden om inddragelse af pårørende. Desuden 

har det været ambitionen at tilpasse grundtænkningen til de fagprofessionelles ressourcer og daglige 

praksis, samt at tilføre nye redskaber i det praktiske arbejde. Dette illustreres i nedenstående figur. 

 

 
 

Figur 7: Kursets didaktiske udgangspunkt 

                                                             
13 Se bilag 8: Projektets pilotprojekt 
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Kursets første dag indledes med, at hver enkelt deltager fortæller hvilken baggrund han/hun har, og lidt om 

sit personlige engagement omkring arbejdet med mennesker med en psykisk lidelse og deres pårørende. 

Den enkelte beskriver også kort sin praksis på arbejdsstedet. Dette gøres netop for, at den efterfølgende 

introduktion til de 7 principper i Åben Dialog, kan tilpasses de enkelte deltageres ressourcer og daglige 

praksis. I introduktionen til de 7 principper i Åben Dialog, lægges der særligt vægt på det sociale 

netværksperspektiv og dialogorienteringen (Seikkula, 2008; Seikkula and Arnkil, 2014), herunder beskrivelse 

af begrebet dialog og hvordan dialog udvikles. I den teoretiske gennemgang anvendes små filmklip fra 

Center for Pårørende, hvor hhv., en person med en psykisk lidelse, en samarbejdspartner og to 

medarbejdere fra Center for Pårørende (en samtalemedarbejder og lederen) fortæller om værdien af 

pårørendeinddragelse som en del af det samlede behandlingsforløb set fra de forskellige vinkler. Dette for 

at gøre det teoretiske udgangspunkt nærværende og anskueliggøre dets værdi. Herefter introduceres 

netværksspillet, som er et arbejdsredskab, der er udviklet af den eksterne konsulent Bodil Burian og Center 

for Pårørende, i forbindelse med kurserne. Netværksspillet forener netop det sociale netværksperspektiv og 

dialogorienteringen og tilbyder derved kursusdeltagerne et redskab til at kunne fokusere på de pårørende, 

og inddragelse af disse. Spillet afprøves sammen to og to, hvorefter der opsamles i plenum. Sidste del af 

kursusdagen bliver anvendt til at afprøve en spørgeteknik inspireret af den narrativ praksis (White, 2008), 

og er ligeledes tænkt som et redskab til, hvordan de fagprofessionelle via dialog kan inddrage de 

pårørende. Spørgeteknikken introducerer stilladsering og bevidning (White, 2008) . Dette øves ligeledes to 

og to, efterfulgt af en opsamling i plenum, hvor arbejdsmetoden relateres til den daglige praksis. 

På den halve opfølgningsdag, halvanden måned senere, samles op på deltagernes erfaringer med den nye 

viden og arbejdsmetoder og -redskaber. Desuden udvides deltagernes viden, og netværksmødet 

introduceres (Seikkula, 2008) og øves. Netværksmødet er tiltænkt som ramme for hvordan de 

fagprofessionelle kan inddrage netværket i den daglige praksis. 

 

5.2.2. Evaluering af Spørg-til-pårørende kurserne 

Følgende evaluering vil tage udgangspunkt i fire overordnede temaer fra den indsamlede empiri omkring 

kurserne. Som tidligere beskrevet udgøres empirien af kvalitative spørgeskemaer med få kvantitative 

spørgsmål, fra syv tilfældigt udvalgte hold, med en svarprocent på 59,8%. De overordnede temaer 

omhandler kursets teoretiske udgangspunkt, herunder de præsenterede arbejdsredskaber, samt kursets 

indhold i forhold til den daglige praksis og styrkelse af de fagprofessionelles kompetencer. 

 

Kursets teoretiske udgangspunkt og arbejdsredskaber 

Med 61 % af besvarelserne, gav deltagerne på et overordnet plan udtryk for, at kurset har bidraget med en 

øget opmærksomhed på de pårørende og på borgerens sociale netværk. Deltagerne beskrev eksempelvis, 

at de har fået ”mere viden omkring emnet (pårørendeinddragelse)” (citat deltager 1) og at kurset har ”øget 

opmærksomheden i forhold til, hvor vigtigt det er at inddrage pårørende” (citat deltager 14). Desuden blev 

indblikket i Åben Dialogs principper fremhævet som et særligt udbytte fra kurserne. Umiddelbart tyder 

dette på, at kursets teoretiske udgangspunkt på et overordnet plan har levet op til deltagernes 

forventninger, samt har bidraget med en større opmærksomhed på inddragelsen af pårørende. Dog ses der 

i besvarelserne en tydelig sammenhæng mellem den overordnede tilfredshed og deltagernes besvarelser af 

underviserens indsats. Ved ca. halvdelen af de positive besvarelser giver deltagerne således udtryk for, at 
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undervisningen var ”spændende” (citat deltager 33) og ”inspirerende” (citat deltager 1), og underviseren 

beskrives med ord som ”kompetent og velforberedt” (citat deltager 14), ”erfaren” (citat deltager 7) og som 

”god til at demonstrer praksis” (citat deltager 3). En væsentlig andel af deltagerne har dog overvejende 

besvaret spørgeskemaet negativt, hvor 48%14 af deltagerne således udtrykte en generel frustration over 

kursets indhold, med udtryk som ”ustruktureret” (citat deltager 5) og med en ”manglende rød tråd mellem 

de forskellige teorier” (citat deltager 12). Ved disse besvarelser vurderede deltagerne, at underviseren ”ikke 

var praksisorienteret” (citat deltager 2) med en fornemmelse af, at hun ”ikke havde så meget kendskab til 

den kommunale praksis” (ibid.) eller ”arbejdet på et psykiatrisk sygehus” (citat deltager 15). Endvidere gav 

ca. halvdelen af deltagere i gruppen af de negative besvarelser desuden udtryk for, at kursets indhold ikke 

var nyt for dem. Den indsamlede empiri efterlader derved en stor tvetydighed i deltagernes oplevelser af 

kursets indhold og den måde, hvorpå det blev formidlet. 

I det kvalitative spørgeskema blev deltagerne desuden bedt om at vurdere udbyttet af de præsenterede 

arbejdsredskaber hhv. netværksspillet, guides til dialogorientering og netværksmødet som ramme for 

pårørendeinddragelsen. Nogle få deltagere (under 10%) har fremhævet introduktionen til netværksmødet, 

og de teknikker man som fagperson her kan benytte sig af, som værende positivt. Flere udtrykte ligeledes, 

at de ville forsøge at integrere netværkstankegangen på deres afdeling eller institution ved blandt andet 

anvendelse af netværksspillet. Deltagerne gav udtryk for, at netop denne del af kurset ville kunne bidrage 

til arbejdet med at spørge ind til en borgers pårørende og få kortlagt disse, ved at skabe en ”indledning til 

en god dialog” (citat deltager 7) med patienten omhandlende dennes pårørende. Netværksspillet blev af 

ca. en tredjedel af deltagerne fremhævet som værende relevant, og beskrevet som ”velegnet til patienter 

indlagt over længere tid” (citat deltager 1) og som et ”godt redskab og en ny måde at lære patienterne og 

deres netværk at kende” (deltager 8). Flere deltagere understregede, at spillet kan medvirke til ”at gøre det 

mere naturligt at spørge ind til pårørende eller støttende netværk hos patienten” (citat deltager 21). Ikke 

alle var dog enige i denne opfattelse af netværkspillet. Få deltagere har kritiseret netværksspillet for ikke at 

være anvendeligt i en travl hverdag, og en enkelt deltager har forholdt sig kritisk til navnet spil, da det var 

deltagerens vurdering, at dette ”kunne forvirre nogle borgere” (citat deltager 2). De negative besvarelser 

kan muligvis hænge sammen med nedenstående analyse af kursets fokus på deltagernes daglige praksis. 

 

Kursets indhold i forhold til den daglige praksis og styrkelse af kompetencer 

47 % af deltagerne har svaret positivt i forhold til, hvorvidt Spørg-til-pårørende kurset ville komme til at 

ændre deres daglige arbejde, mens 53 % ikke mente, at kurset ville have nogen betydning for deres daglige 

arbejde. Dette blev begrundet med, at pårørendeinddragelse i forvejen er en integreret del af det daglige 

arbejde og at materialet på kurset som sådan ikke var nyt for dem. Dog beskrev mange alligevel at have 

fået fornyet motivation i pårørendearbejdet samt ”nye vinkler på stoffet” (citat deltager 35), som de ville 

tage med sig videre. Denne tendens lægger sig derved op ad resultatet ovenfor, hvor flere deltagere, der 

overvejende svarer negativt alligevel tilkendegiver at have fået et udbytte af kurset. I forhold til, hvordan 

Spørg-til-pårørende kurset har været med til at styrke deltagernes kompetencer i, at spørge ind til 

borgernes pårørende og understøtte en god pårørendeinddragelse, afspejler ovenstående procentfordeling 

ligeledes deltagernes besvarelser, hvor hhv. 54% har svaret nej og 46% ja. Lidt over halvdelen mente 

derved ikke, at kurset kunne styrke arbejdet med pårørende på deres arbejdsplads. Dette blev enten 

                                                             
14 48 % af besvarelserne er overvejende negative til trods for enkelte positive tilkendegivelser, hvilket forklarer svarprocenten på 61 %, der 

fremhæver det teoretiske udgangspunkt og det øgede viden om pårørendeinddragelse som et positivt udbytte af kurset. 
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begrundet med, at det ikke blev vurderet som relevant eller, at deltagerne allerede arbejder målrettet med 

inddragelse af pårørende – ”det gør vi allerede” (citat deltager 24). Den anden halvdel af deltagerne mente 

derimod, at kurset har været med til at skærpe opmærksomheden på deres arbejde med pårørende, hvilket 

de ville tage med tilbage til deres kollegaer. En deltager har eksempelvis svaret: ”Vi kan altid blive bedre og 

projektets øgede fokus vil også forstærke vores fokus i dagligdagen” (citat deltager 33). Resultaterne fra 

spørgeskemaerne fra Spørg-til-pårørende kurserne viser derved, at kurset til en hvis grad har været med til 

at styrke fagpersonalet i arbejdet med at spørge ind til en borgeres pårørende og understøtte dette 

pårørendearbejde. Dog svarede omkring halvdelen af deltagerne, at kurset ikke havde nogen effekt på 

deres daglige arbejde, og at de ikke følte, at kurset havde givet dem nogle brugbare kompetencer. Nogle af 

disse tilbagemeldinger skyldes formentligt, at til trods for bestræbelser om at tilpasse kursets indhold til 

deltagernes praksis, har dette ikke lykkes for alles vedkommende. Dette bakkes desuden op af 

fokusgruppeinterviewet med ledere fra behandlingspsykiatrien i 2017, hvor de efterspurgte, at der ved 

projektets start, havde været lavet en bedre undersøgelse af, hvad der foregår i praksis: ”Det kunne være 

godt at lave lidt research på, hvad der allerede foregår på afdelingerne […] Det er frustrerende, at man 

bestemmer, at der skal laves et projekt, hvor der bliver udviklet et kursus, uden at have en kobling ind i 

psykiatrien, det synes jeg er frustrerende” (leder 5, behandlingspsykiatrien). Resultaterne kan desuden tyde 

på, at de enkelte afdelinger i hhv. behandlings- og socialpsykiatrien ikke er lige langt i tankegangen om- og 

implementeringen af pårørendeinddragelse. Dette lader til at have haft en stor betydning på afviklingen af 

kurserne, hvor deltagerne netop har været blandede med henblik på et fokus på det tværfaglige og 

tværsektorielle samarbejde. Dette har dermed også betydet at deltagerne har været blandede i forhold til 

erfaring med pårørendeinddragelse og forskellighed i de daglige praksisser. Resultaterne af evalueringen 

kan derved tyde på, at denne divergens har været for stor og for forstyrrende for kursets udbytte, hvor 

niveauet derved har været for lavt for nogle og for langt fra den daglige praksis for andre. Det anses derfor 

som en virksom mekanisme i forhold til at sikre projektaktivitetens succes, at deltagernes udgangspunkt 

med pårørendearbejdet på forhånd klarlægges, således at holdene sammensættes i forlængelse af dette, 

netop for at tilpasse kursusindholdet til deltagernes daglige praksis. Hvis det faglige niveau i undervisningen 

er sat for højt eller for lavt i forhold til deltagerne eksisterende kendskab, risikeres det, at indholdet ikke 

føles relevant for deltagerne, og at de derfor ikke finder den nødvendige motivation og interesse for 

kursets indhold. Ligeledes anses det som en væsentlig virksom mekanisme, at kurset og underviseren 

formår at koble kursets teoretiske udgangspunkt med deltagernes daglige praksis, så der kommer en større 

sammenhæng til deltagernes kontekst og et mere handlingsorienteret sigte. Som det fremgår af det 

ovenstående har dette umiddelbart kun lykkes i en vis udstrækning i de afholdte kurser jf. den relativt lave 

positive svarprocent i forhold til kursets indvirkning på den daglige praksis og øgede kompetencer. Dette 

ses også i forlængelse af, at mere eller mindre alle deltagere i de udleverede spørgeskemaer efterspurgte 

en mere kontekstuel tilgang, hvor kurset i højere grad koblede teorierne med hverdagen og de daglige 

opgaver. I forlængelse heraf efterspurgte deltagerne mere specifikke redskaber til at arbejde med 

pårørendeinddragelse ud fra Åben dialogs principper og netværkstankegangen, i praksis.  

Denne efterspørgsel har, jf. den tidligere beskrivelse af justeringer af aktiviteterne under Spørg-til-

pårørende, betydet, at omprioriteringen af midler fra Patientens Team førte til ansættelsen af en 

rådgivende konsulent på projektet pr. 1. januar 2017. Konsulentens opgave var netop at være katalysator 

for implementeringen af den tankegang og metode, som var grundlæggende for projektet, og særligt 

fremgik på Spørg-til-pårørende kurserne. Konsulentens arbejde har derfor hovedsageligt været tilknyttet 

Spørg-til-pårørende, og sekundært bidraget til udvikling af tilbuddene i Center for Pårørende. 
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5.2.3. Evaluering af pixi-bogen og den rådgivende konsulentfunktion 

Som det fremgår af ovenstående blev den rådgivende konsulent ansat på baggrund af den løbende 

evaluering af Spørg-til-pårørende kurserne, samt en stor efterspørgsel efter yderligere tiltag i forhold til 

implementeringen af projektets aktiviteter, dette både fra ledelsesniveau og fagpersonalet i behandlings- 

og socialpsykiatrien, samt fra projektets styregruppe. Konsulenten blev derved ansat til at udvikle – og 

implementere – et generisk dialogredskab, med afsæt i Spørg-til-pårørende kurserne. Formålet med 

dialogreskabet var netop at koble og tilpasse projektets tankegang og metode til den enkelte 

behandlingspsykiatriske afdeling/ambulatorium og socialpsykiatriske tilbud for derigennem at medvirke til 

en øget systematisk pårørendeinddragelse i Region Nordjylland. 

Følgende evalueringsafsnit redegør kort for udviklingen af dialogredskabet15 og indeholder en kort 

præsentation af resultatet, Pixi-bogen; Systematisk pårørendeinddragelse – via Åben Dialog og 

netværksmøder. Men fokuserer hovedsageligt på implementeringen af Pixi-bogen, samt hvordan denne kan 

have påvirket resultaterne på mellemlang sigt i forhold til aktiviteterne under Spørg-til-pårørende. 

 

Udvikling af Pixi-bogen 

I arbejdet med at udvikle et dialogredskab tog den rådgivende konsulent udgangspunkt i en grundig 

gennemgang af indholdet på Spørg-til-pårørende kurserne og den foreløbige evaluering heraf. Desuden 

foretog hun en litteraturgennemgang af eksisterende anvendelsesformer af Åben Dialog og 

netværksmøder, deltog på et Spørg-til-pårørende kursus, samt afholdte flere brainstorm-møder med den 

eksterne konsulent, der desuden varetog Spørg-til-Pårørende kurserne. Dette arbejde tydeliggjorde 

behovet for et handlingsorienteret og let anvendeligt sæt arbejdsredskaber tilpasset de mange fagligheder, 

der har kontakt med pårørende i både behandlings- og socialpsykiatrien, hvorfor inddragelse af 

fagprofessionelle, brugere og pårørende i udviklingsprocessen var nærliggende. Næste skridt i udviklingen 

af et dialogredskab blev derfor at afholde to workshops i henholdsvis Aalborg og Thisted, for fagpersoner 

fra social- og behandlingspsykiatrien (herunder både ledere og øvrigt personale), samt med repræsentanter 

fra Psykiatriens Bruger Peerboard og Pårørende Peerboard. På disse workshops blev der arbejdet aktivt 

med at omsætte principperne i Åben dialog til konkrete arbejdsredskaber.  

Resultatet af den rådgivende konsulents arbejde og de afholdte workshops blev en Pixi-bog; Systematisk 

pårørendeinddragelse – via Åben Dialog og netværksmøder og en tilhørende plakat.  

 

Pixi-bog og plakat 

Den udarbejdede Pixi-bog stiller skarpt på, hvordan fagpersoner i Psykiatrien, via principperne fra Åben 

Dialog og netværksmøder, kan bidrage til en systematisk pårørendeinddragelse. Materialet er udviklet som 

et generelt produkt, der henvender sig til både behandlings- og socialpsykiatrien, og understøtter desuden 

netværkstankegangen i Patientens Team. Pixi-bogen indeholder en kort introduktion til 

pårørendeinddragelse i Psykiatrien, samt en kort introduktion til de relevante dele af Åben Dialog og 

netværksmøder i forhold til systematisk pårørendeinddragelse i en nordjysk psykiatrisk kontekst. 

Størstedelen af pixi-bogen udgøres af fem konkrete arbejdsredskaber, der direkte kan anvendes i praksis. 

                                                             
15 Se bilag 6: Redegørelse for den rådgivende konsulents arbejdsproces og –metode for mere fyldestgørende beskrivelse og evaluering af selve 

udviklingen af Pixi-bogen; Systematisk pårørendeinddragelse – via Åben Dialog og netværksmøder. 
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Arbejdsredskaberne kan anvendes efter behov og kan sammensættes efter den enkelte afdelings, 

ambulatories eller socialpsykiatriske tilbuds, behov og ressourcer. Arbejdsredskaberne udgør derved ikke 

en samlet manual, men er ment som inspiration. 

De enkelte arbejdsredskaber er; 

 Hvem-hvad-hvor procedure 

Arbejdsredskabet indeholder hjælpespørgsmål til hvordan man i samarbejde på afdelingen eller på 

tilbuddet kan udarbejde en kort procedure for pårørendeinddragelsen, netop for at sikre 

systematik.  

 

 Mindmap 

Arbejdsredskabet giver flere anvendelsesmuligheder, men lægger op til at mindmaps kan anvendes 

som forberedelse før et netværksmøde (med inddragelse af pårørende), bruges som 

styringsredskab under mødet, og endelig udgøre referatet fra netværksmødet. Samtidigt med, at et 

mindmap hjælper med at tydeliggøre forskellige synspunkter og kan hjælpe med at se 

sammenhænge. 

 

 Netværksspil og netværkskort 

I projektet er der arbejdet med et udvidet pårørendeperspektiv, dvs. at pårørende ikke 

nødvendigvis udgøres af de nærmeste familiære pårørende, men også kan udgøres af andre 

personer fra den pågældendes sociale netværk, herunder f.eks. venner, kollegaer og fagpersoner. 

For at kunne inddrage pårørende er det derfor centralt at vide, hvem der er i vedkommendes 

sociale netværk og hvem vedkommende gerne vil have inddraget. Til det kan fagpersonalet 

anvende enten det i projektet udviklede netværksspil eller netværkskortet, der er vedlagt Pixi-

bogen. 

 

 Mentaliseringsredskab 

At arbejde med pårørendeinddragelse og at se udfordringer fra forskellige synspunkter kan 

sommetider være vanskeligt, derfor er der i Pixi-bogen et mentaliseringsredskab med spørgsmål 

man som fagperson kan stille sig selv eller lave sammen med en kollega, netop for at bevare 

balancen i sig selv. 

 

 Huskekort 

Der er udviklet tre huskekort, hhv. til netværksmødet, om dialog og refleksion. Huskekortet om 

netværksmødet er gode råd til den fagperson som er mødeleder. Dialogguiden indeholder gode råd 

til, hvordan dialogen skabes og vedligeholdes på netværksmødet, og refleksionsguiden indeholder 

gode råd til, hvordan man via refleksion kan nå frem til gode løsninger for brugeren, med 

inddragelse af de pårørende og det øvrige netværk. 

 

 

Implementering og effekt 

Pixi-bogen var klar til implementering fra august 2017. Fokus for den sidste del af den rådgivende 

konsulents ansættelse har derved været på at besøge samtlige afdelinger og ambulatorier i 
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behandlingspsykiatrien, samt de socialpsykiatriske tilbud, der var med i satspuljeprojektet (hhv. Enghuset i 

Aalborg Kommune og Dragskilde i Thisted Kommune).16 Her har hendes arbejde bestået i via dialog med 

fagpersonalet at drøfte, hvordan Pixi-bogen kunne implementeres på netop deres arbejdsplads. I dette 

arbejde har den rådgivende konsulent taget udgangspunkt i den systemiske tankegang (Strøier, 2011), 

herunder elementer fra Åben Dialog (Seikkula & Arnkil, 2014). På den måde har konsulentens egen 

fremgangsmåde afspejlet den tankegang og metode, hun har skullet understøtte implementeringen af. 

Konsulenten har derved de fleste steder fungeret som proceskonsulent i forhold til at støtte den respektive 

afdeling til at se muligheder og perspektiver i pårørendeinvolveringen på lige netop deres afdeling. Via 

inddragende dialog og refleksion har konsulenten støttet medarbejderne til at se sammenhænge mellem 

pårørendearbejdet og det øvrige arbejde med brugerne, for at understøtte motivationen for øget 

pårørendeinddragelse. Samtidigt har konsulenten været nysgerrig på allerede eksisterende logikker og 

procedurer på de enkelte arbejdspladser, og har hjulpet medarbejderne med at afsøge muligheder for 

inddragelse af pårørende. Dette har en medarbejder i behandlingspsykiatrien reageret på; ”hun har virkelig 

forstået at tale pårørendeinddragelsen ind i vores hverdag, så det giver mening – og virker nemt” og en 

anden medarbejder i socialpsykiatrien har udtalt; ”hun udstråler og praktiserer dét hun underviser i”. 17 

Konsulenten har desuden været inspireret af den motiverende samtale (Miller & Rollnick, 2013), særligt på 

arbejdspladser, hvor ressourcerne eller interessen for pårørendeinddragelse har været lav. I flere tilfælde 

har dette betydet, at medarbejdere har ændret holdning eller mening om pårørendeinddragelse, og har 

kunnet se muligheder fremfor begrænsninger, i dette arbejde. Et eks. på dette er fra et socialpsykiatrisk 

botilbud, hvor medarbejdergruppen var splittet om, hvorvidt pårørendeinddragelse var noget de ville 

arbejde med. Efter lidt tid udbrød en medarbejder; ”nu giver det jo mening! Hvorfor har jeg dog ikke altid 

arbejdet på den måde? ” 

I forhold til virkninger på længere sigt har dette ikke været muligt at evaluere på, inden for 

projektperioden, idet implementeringen af det udviklede materiale først har foregået fra august til 

december 2017. Dog har projektet været i kontakt med de to første steder, der havde besøg af konsulenten 

og blev introduceret for Pixi-bogen. På det ene sted – en åben psykiatrisk afdeling - var de umiddelbare 

tilbagemeldinger, at man anvendte samtlige arbejdsredskaber, og at man stille og roligt var begyndt at 

ændre på procedurer ved hhv. indskrivning og udskrivning. Lederen havde ligeledes en fornemmelse af, at 

pårørendearbejdet gik bedre og blev oplevet som en god ting i det øvrige psykiatriske arbejde. Det andet 

sted – et socialpsykiatrisk botilbud – var ligeledes meget positive. Lederen fortalte, at de ville påbegynde en 

proces med at implementere Åben Dialog som generel tilgang til arbejdet, hvor principperne skulle være 

gennemgående for alt arbejde. Medarbejderne fortalte endvidere, at de havde fået positive 

tilbagemeldinger fra pårørende om den ”nye” måde de havde afholdt møderne på. De pårørende havde 

berettet om, at de i højere grad havde følt sig set, hørt og forstået, samtidigt med, at de havde fået en 

større forståelse for deres pårørende (personen med en psykisk lidelse). Dette tyder på, at 

implementeringen af Pixi-bogen, men også konsulentarbejdet har været succesfuldt og lever op til 

resultaterne på mellemlangt sigt i forhold til at styrket fagpersonalet i at kunne spørge ind til borgerens 

pårørende og til borgerens ønske om inddragelse af disse, samt en styrkelse af fagpersonalets kompetencer 

i at understøtte inddragelsen af pårørende, således at de pårørende kan være en god støtte for borgerens 

recoveryproces. Dette ses endvidere i fokusgruppeinterviews med ledere i 2017, hvor en leder i 

                                                             
16 Se bilag 6; Redegørelse for den rådgivende konsulents arbejdsproces og –metode for detaljeret gennemgang af besøgsaktivitet. 
17 Idet implementering af Pixi-bogen er foregået relativt sent i projektperioden (august-december 2017), har der ikke været foretaget særskilt 

empiriindsamling omkring dette arbejde. Citaterne i evalueringen stammer således fra mundtlige tilbagemeldinger i forlængelse af den rådgivende 
konsulents besøg i behandlings- og socialpsykiatrien. 
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behandlingspsykiatrien udtaler; ”Pixi-bogen synes jeg er god. Den giver en god tid til refleksion, i forhold til 

indsatsplaner og koordinationsplaner. Konsulentens præsentation og efterfølgende drøftelse af metoderne 

har fungeret rigtig godt”. Lederne i fokusgruppeinterviewene gav desuden udtryk for, at de medarbejdere 

som havde været kritiske i forhold til Spørg-til-pårørende kurserne, fik fornyet motivation til at arbejde med 

projektet via Pixi-bogen og vejledningen fra den rådgivende konsulent. Pixi-bogen blev af ledere fra både 

behandlings- og socialpsykiatrien fremhævet som værende håndgribelig og anvendelig i det praktisk 

arbejde med pårørendeinddragelse. En leder fra socialpsykiatrien har endvidere i et fokusgruppeinterview 

beskrevet Pixi-bogen som ”spændende og inspirerende rent kommunikativt og at bogen har været med til 

at konkretisere den netværksorienterede tilgang”.  

 
5.3. Analyse af aktiviteterne i regi af Patientens Team 
Evalueringen af aktiviteterne til styrkelse af Patientens Team har til formål at undersøge, om lederne 

oplever, at fagpersonalet er styrket i deres kompetencer til at indgå i tværfaglige og tværsektorielle 

samarbejder, sammen med borgeren og dennes pårørende, jf. projektets forandringsteori. Som nævnt 

tidligere er analysen af projektaktiviteterne i regi af Patientens Team begrænset, da aktiviteterne allerede 

stoppede i 2016 og der derfor kun har været lavet en standpunktsmåling i 2016 (jf. afsnit 3.3).  

 

5.3.1. Et tværfagligt og tværsektorielt samarbejde 

Overordnet udtrykte lederne fra socialpsykiatrien, at de afholdte workshops havde en god effekt på det 

tværsektorielle samarbejde og har bidraget med et øget fokus på sektorovergange mellem region og 

kommuner samt internt i kommunen: ”Vi har formået at komme tættere på hinandens virkeligheder og fået 

en større forforståelse af hvad vi hver især er optaget af” (leder 4, socialpsykiatrien). Samtlige ledere 

oplevede, at der på det relationelle plan er sket fremskridt. Lederne fra behandlingspsykiatrien, gav 

ligeledes udtryk for, at dette var en positiv oplevelse. De fortalte blandt andet: ”refleksionsdagene har gjort 

det nemmere at etablere et samarbejde med kommunerne, ved at man får sat ansigter på nogle af dem” 

(leder 3, behandlingspsykiatrien). Lederne gav udtryk for, at særligt den tværfaglige sammensætning af 

deltagere var givende. Endvidere var der enighed om, at de afholdte workshops har været med til at skabe 

en fælles forståelse, som er en vigtig forudsætning for at samarbejde på tværs af sektorer og for at stå imod 

det pres, der kan forekomme kommunalt og regionalt. Derudover gav lederne udtryk for, at de ligeledes 

har fået en forståelse for, at behandlings- og socialpsykiatrien har et forskelligt sprog: ”Vi taler ud fra 

forskellige verdner” (leder 1, socialpsykiatrien). Denne forståelse giver de udtryk for, har bidraget med en 

indsigt i de udfordringer, der kan forekomme i forbindelse med eksempelvis overflytning og lignede, 

således at disse ikke blot bliver opfattet som en konflikt, men i stedet som noget man er opmærksom på og 

som er vigtigt at tage hensyn til. Lederne fremhævede dermed, at de afholdte workshops har bidraget til et 

bedre og mere nuanceret kendskab til hinandens kontekster. Lederne påpegede dog, at dette samarbejde 

kan være udfordret via den forskellige lovgivning og kontekst, som de hver især operer under. De ser dog 

muligheder i skabelsen af et fælles sprog ved, at sektorerne får et bedre kendskab til de forskellige 

lovgivninger. 
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5.3.2. Kursernes sammensætning 

Motivationen for at udvikle et bedre samarbejde mellem sektorerne synes derfor at være styrket.  

Deltagerne fra Klinik Syd deltog i workshops med peers, altså brugere fra Psykiatriens Bruger Peerboard, 

hvilket blev opfattet som et godt tiltag for begge parter. Fagpersonalet oplevede at blive udfordret og der 

opstod en god dialog. Inddragelsen af brugere, blev derfor anset som fordelagtig for at få en fyldestgørende 

forståelse for det samarbejde, der forekommer i Patientens Team: ”Jeg synes, at styrken er, at man har 

hørt både patienter og de fagprofessionelle. For hvis den viden ikke kan modtages for dem der skal have 

den, så har vi jo skudt forbi” (leder 2, behandlingspsykiatri). De afholdte workshops vurderes således at 

have styrket fagpersonalet i deres kompetencer i at samarbejde tværfagligt og tværsektorielt. Inddragelsen 

af peers synes ligeledes at have bidraget positivt til styrkelsen af dette samarbejde, da borgen er en 

essentiel del af Patientens Team. 

 

5.3.3. Udbytte af de afholdte workshops 

Deltagerne gav udtryk for at underviserne på de afholdte workshops var kompetente: ”De var gode til at 

samle trådene og bevare overblikket” (leder, behandlingspsykiatrien). De var derfor vigtige i deres funktion 

som konkret støtte til de deltagende ledere fra behandlings- og socialpsykiatrien. Disse anses derfor som 

vigtige, i forhold til det positive udbytte, særligt på det relationelle plan, som deltagerne fremhævede. På 

trods af dette, stod det dog ikke klart for mange af deltagerne, hvad fokus egentligt var på 

refleksionsdagene og hvilket udbytte det var formålet de skulle gå derfra med. Deltagerne gav eksempelvis 

udtryk for, at det ikke var tydeligt om det var behandlingen og/eller det relationelle, som var i fokus. Det 

kunne i den sammenhæng have været relevant at præsentere formålet eksplicit på de afholdte workshops, 

så deltagerne var klar over, at der var fokus på det relationelle samarbejde. En vigtigt virksom mekanisme 

synes derfor at være, at der skal være en tydelig eksplicitering af formålet med aktiviteterne, således at 

deltagerne kan arbejde målrette mod dette formål. 

 

Foruden usikkerheden vedrørende formålet, tilføjede deltagerne, at de ligeledes var usikre på 

organiseringen af Patientens Team: ”Hvem der skal løfte hvilke opgaver” (leder 1, behandlingspsykiatrien). I 

forlængelse heraf, var der en del forvirring omkring, hvem der har ledelsen i samarbejdet om Patientens 

Team. Deltagerne fra socialpsykiatrien udtrykte blandt andet: ”Det er stadig uklart, hvad kommunens rolle 

er” (leder 2, socialpsykiatrien). Den organisatoriske og praktiske ledelse af Patientens Team samt 

kommunernes rolle i arbejdet med Patientens Team, syntes således uklar for deltagerne. I henhold til det 

oprindelige formål med de afholdte workshops (jf. afsnit 2.6.), var ambitionen at give deltagerne kendskab 

til samarbejdsorganiseringen i Patientens Team. De ovenstående udtalelser indikerer, at de afholdte 

workshops ikke har formået at formidle dette tydeligt, idet der fortsat ses en stor usikkerhed omkring 

dette. Lederne efterspurgte i denne forbindelse derfor mere systematik i forhold til implementeringen af 

Patientens Team. Eksempelvis udtalte en leder: ”Vi mangler nogle konkrete redskaber som kan gøre dette 

mere praksisnært” (leder 4, behandlingspsykiatrien). Deltagerne gav dermed udtryk for, at de mangler 

konkrete handlingsanvisninger bag de anviste retningslinjer for Patientens Team. Det kan derfor 

overvejedes om der på samme vis som med den udarbejdede Pixi-bog i Spørg-til-pårørende, skal 

udarbejdes konkrete hjælperedskaber til implementeringen af de grundlæggende principper bag 

Patientens Team. 
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6. PROJEKTETS EVALUERINGSRESULTATER I RELATION 
TIL KONCEPT FOR SYSTEMATISK INDDRAGELSE AF 
PÅRØRENDE 

I følgende afsnit sammenfattes evalueringsresultaterne fra de forudgående analyser, i henhold til de otte 

anbefalinger fra Koncept for systematisk inddragelse af pårørende. Dette med fokus på henholdsvis effekt 

og implementeringsfaktorer. Formålet med følgende afsnit er dermed at fremhæve, hvordan projektets 

evalueringsresultater kommer i spil, for hver af de otte anbefalinger i konceptet.  

 

6.1. Sæt tidligt ind med kontakt, kortlægning og dialog 

I projektet er der blevet arbejdet målrettet med denne anbefaling på Spørg-til-pårørende kurserne og i 

arbejdet med Pixi-bogen. Som det fremgik af analysen af Spørg-til-pårørende kurset blev netværksspillet 

fremhævet som værende særligt brugbart i forhold til at kortlægge og opspore en borgers netværk. 

Endvidere har Pixi-bogen gennem arbejdsredskaberne til Åben Dialog og netværksmøder vist sig at give 

positive resultater i forhold til, hvordan de fagprofessionelles kan indgå i dialog med de pårørende.  

En vigtig implementeringsfaktor for, at fagpersonalet kan sætte ind med tidlig kontakt, kortlægning og 

dialog med pårørende, er en systematisk tilgang til dette arbejde. Den udarbejdede Pixi-bog er et generiske 

hjælpeværktøj, som kan bidrage til at skabe en systematisk i den måde, hvorpå der arbejdes med at 

kortlægge og gå i dialog med de pårørende. Igennem Pixi-bogen gives de fagprofessionelle redskaber til at 

kunne arbejde med en fælles tilgang byggende på en fælles forståelse, hvilket er med til at sikre en højere 

grad af systematisk i deres arbejde.  

 

6.2. Målret indsatsen til pårørende 

Center for Pårørendes tilbud om samtaleforløb, har på baggrund af analysen vist, at samtalerne giver gode 

effekter for både borgere med en psykisk lidelse og for de pårørende. Særligt kan samtalernes fokus på 

dialogbaseret psykoedukation fremhæves, da en sådan tilgang netop formår at målrette tilbuddet specifikt 

til de enkelte deltagere og deres livssituation. Som analysen fremhæver, gør det tilbuddet konkret og 

relevant for den enkelte borger og dennes pårørende. Dialoggrupperne som centeret er begyndt at tilbyde, 

har potentiale til af give styrke samtaleforløbene ved at give borgere med en psykisk lidelse og deres 

pårørende mulighed for at få et længere forløb, hvilket forskning peger på, kan have betydning for en 

langvarig effekt af en sådan netværksbaseret indsats (Dixon et al., 2009). Derudover kan grupperne 

ligeledes bidrage med andre væsentlige elementer, herunder muligheden for, at deltagerne kan dele deres 

erfaringer med andre netværk, i lignende situationer. Det er samtidig vigtigt at fremhæve, at selvom 

tilbuddet om samtaleforløb (og dialoggrupper) i Center for Pårørende, opleves som en godt tilbud af 

borgere med en psykisk lidelse og deres pårørende, så viste resultaterne fra analysen, at mange pårørende 

oplever at mangle et tilbud, som udelukkende er for dem. Dette understøttes af resultaterne fra LUP’s 

pårørendeundersøgelse fra 2017. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på, at pårørende kan have brug 
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for andre tilbud, som på forskellige måder kan være vigtige led for de pårørendes evner til at støtte 

personen med den psykiske lidelse i dennes recoveryproces. 

På baggrund af erfaringer fra arbejdet i centeret såvel som på baggrund af analysen, har det vist sig, at en 

vigtig implementeringsfaktor for Center for Pårørendes målrettede tilbud er, at disse ses som en del af 

psykiatriens samlede behandlingstilbud. Centerets tilbud kan naturligt indgå som en del af et 

helhedsorienteret tilbud til personer med en psykisk lidelse, da centerets tilbud i høj grad har fokus på 

sociale og relationelle faktorer (jf. den bio-psyko-sociale sygdomsforståelse). Hvis samtaleforløbene i 

Center for Pårørende, ses som et supplement til den behandling, som allerede tilbydes i 

behandlingspsykiatrien, vil centerets tilbud i højere grad forankres i den daglige praksis.  

Et vigtigt element i forhold til at sikre, at en indsats er målrettet pårørende er, at de pårørende inddrages i 

udarbejdelsen af indsatsen. Konkret i projektet har dette været gjort blandt andet i forhold til 

udarbejdelsen af Pixi-bogen, hvor materialet – selvom det er målrettet fagprofessionelle – har til formål at 

sikre en god inddragelse af de pårørende. Oprettelsen af Pårørende Peerboardet har haft til formål at sikre, 

at fremtidige udviklingstiltag i behandlingspsykiatrien netop inddrager de pårørende i denne proces. 

Organisatorisk pårørendeinddragelse anses derfor som en vigtig implementeringsfaktor for at sikre en 

indsats succes.  

 

6.3. Vær opmærksom på børn og unge 

Anbefalingen vedrørende børn og unge har været et sekundært fokus i projektet. Dette skyldes, som 

tidligere nævnt, at Center for Pårørende, har været en videreudvikling af det allerede eksisterende og 

veletablerede Team børn af psykisk syge, som tilbyder familiesamtaler og gruppeforløb for børn og unge. 

Da projektaktiviteterne derfor primært har været i regi af Team voksen, er der ikke evalueret på Team 

børns tilbud (tidl. Team børn af psykisk syge). Erfaringerne fra børnesporet i Center for pårørende peger 

dog på, at dette tilbud er veletableret og velimplementeret i psykiatrien, og har i mange år haft god succes 

og opbakning.   

 

6.4. Koordiner og samarbejd tværfagligt og –sektorielt 

Der har blandt andet været fokus på tværfagligt og -sektorielt samarbejde via aktiviteterne til styrkelsens af 

Patientens Team. Selvom projektaktiviteterne blev afsluttet tidligt i projektperioden, har det fremtidige 

arbejde med Patientens Team stort potentiale til at styrke det fremadrettede tværfaglige og -sektorielle 

samarbejde omkring pårørendeinddragelse.  

Som det fremgår af analysen er en væsentlig implementeringsfaktor, i forhold til koordinering af det 

tværfaglige og –sektorielle arbejde, vigtigheden af at lære hinanden at kende ved et fysisk møde. 

Herigennem opnås en bedre forståelse og velvillighed i forhold til et fremtidigt samarbejde. Samtidig viser 

analysen ligeledes, at der ofte kan forekomme en sproglige barriere, hvor eksempelvis behandlings- og 

socialpsykiatrien oplever, at de ofte taler forskellige sprog. Pixi-bogen som arbejdsredskab kan i denne 

forbindelse være med til at hjælpe i dette arbejde, hvor blandt andet redskaberne til dialog og 

netværksmøder kan hjælpe de fagprofessionelle med at arbejde på tværs af sektorer via fælles tilgange og 

arbejdsmetoder. Igennem denne fælles tilgang skabes mulighederne for opnåelsen af et fælles sprog. 
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6.5. Samarbejd med bruger- og pårørendeorganisationer og andre aktører 

Samarbejde med bruger- og pårørendeorganisationer har været en strukturel ramme for projektet, hvor 

repræsentanter fra SINDs pårørende og Bedre Psykiatri har siddet i projektets styregruppe. Derudover har 

organisatorisk bruger- og pårørendeinddragelsen været en styrende metode for projektet særligt efter 

oprettelsen af Pårørende Peerboardet i starten af 2017.  

I forhold til de konkrete projektaktiviteter, har Center for Pårørende i samarbejde med SINDs pårørende og 

Bedre Psykiatri lavet en samarbejdsmodel, som skal sikre det fremtidige samarbejde. En sådan 

samarbejdsmodel anses som en vigtig implementeringsfaktor, da det er med til at sikre 

pårørendeorganisationerne en forankring i psykiatrien, hvorigennem psykiatrien og organisationerne kan 

drage fordel af hinandens ressourcer og tilbud.  

 

6.6. Fokus på kompetenceudvikling 

Spørg-til-pårørende, arbejdet med Pixi-bogen samt aktiviteterne til styrkelsen af Patientens Team, har alle 

haft fokus på at styrke de fagprofessionelles kompetencer. Resultaterne fra analyserne viser, at 

aktiviteterne på forskellig vis har bidraget til dette. Dette både i forhold til styrke det tværfaglige og –

sektorielle samarbejde via et større kendskab til hinanden og hinandens arbejdsområder, i forhold til et 

øget fokus på, og viden om, pårørendeinddragelse via Åben Dialog og netværksmøder samt i forhold til 

tilegnelsen af praksisnære arbejdsredskaber (Pixi-bogen). Særligt de praksisnære arbejdsredskaber er i 

analysen blevet fremhævet som kompetenceløftende. På baggrund af analysen, synes en væsentlig årsag til 

dette at være, at Pixi-bogen formår at koble teori og praksis. Som det fremgår af analysen har de 

fagprofessionelle fremhævet, at de netop har lettere ved at anvende den viden de får i Pixi-bogen, fremfor 

på spørg-til-pårørende kurserne, da metoderne er blevet konkretiserede og gjort generative i forhold til 

deres daglige praksis.  

En implementeringsfaktor som har vist sig vigtig i forhold til Pixi-bogens generiske indhold har været den 

rådgivende konsulents funktion, hvor hun har hjulpet de fagprofessionelle med at tale arbejdsredskaberne 

ind i deres specifikke kontekster. Pixi-bogen kan anvendes uden konsulenten, men hendes arbejde bidrager 

med relevante elementer i forhold til implementeringen, da hun i sit arbejde, hjælper de fagprofessionelle 

med at tilpasse og omsætte arbejdsredskaberne med udgangspunkt i det som de har brug for i deres 

daglige arbejde.    

 

6.7. Følg op på indsatsen 

I Center for Pårørende laves fremadrettet løbende evaluering af deres samtaleforløb, men henblik på at 

sikre at tilbuddet har de ønskede effekter for borgere med en psykisk lidelse og deres pårørende. 

Derudover overtager Center for Pårørende den tidligere rådgivende konsulents funktion, i forhold til at 

understøtte implementeringen af Pixi-bogen, således at denne aktivitet fortsat følges op på. 

Erfaringer og resultater fra projektet har skærpet opmærksomheden på vigtigheden af at følge op på 

igangsatte aktiviteter og tilpasse disse løbende, således at de formår at opnå deres tilsigtede formål. 

Opfølgningerne på de forskellige aktiviteter i projektet har blandt andet bidraget til udviklingen af Pixi-

bogen, såvel som oprettelsen af Pårørende Peerboardet. Samtidig har de forskellige opfølgninger ligeledes 
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vist, at det kan være vigtigt med en vis grad af ydmyghed i forhold til implementering af indsatser, forstået 

på den måde, at der ofte i projekter lægges stor vægt på udvikling og mindre vægt på implementering. Ofte 

bør dette være omvendt, da implementering er en organisatorisk udfordrende og tidskrævende proces.   

 

6.8. Ledelse som drivkraft 

I forhold til ledelse som drivkraft, anses dette som essentielt for at sikre en aktivitets implementering. 

Selvom projektet organisatorisk har haft en god ledelsesmæssig opbakning, har opbakning fra læger og 

psykologer i de forskellige projektaktiviteter være manglende. Mange af deltagerne på både de afholdte 

workshops i regi af Patientens Team, samt på Spørg-til-pårørende kurserne, har fremhævet manglen af 

læger og psykologer som problematisk. De har pointeret, at lægernes og psykologerne engagement er en 

vigtig betingelse for pårørendearbejdet, hvor den manglende deltagelse kan medføre, at ændringer i 

arbejdskulturen omkring pårørendeinddragelse kan blive svære at gennemføre. For at implementeringen, 

af indsatser til styrkelsen af pårørendearbejdet og pårørendesamarbejdet i behandlings- og 

socialpsykiatrien, bliver succesfuld, er det dermed vigtigt både at sikre ledelsesmæssig opbakning, men 

ligeledes en bred repræsentation af fagpersonalet, herunder særligt læger og psykologer, som står med et 

bærende ansvar for behandlingen.  

Selvom der overvejende gennem projektet har været opbakning fra ledere fra både behandlings. Og 

socialpsykiatrien, har denne været udfordret gennem projektperioden. Lederne har givet udtryk for, at 

dette er et resultat af, at de har mange andre opgaver og at der er igangsat mange projekter på samme tid. 

Dette kan være hæmmende for overblikket og for det løbende engagement. På den baggrund anses det 

som en væsentlig implementeringsfaktor i forhold til at sikre ledelsesmæssig opbakning, at der rettes en 

opmærksomhed på antallet af igangsatte projekter i en organisation samt deres interne sammenhæng, jf. 

projektets plakat omkring læring i projektet (se bilag 7). 
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7. FORANKRING AF PROJEKETS AKTIVITETER 

I forbindelse med afslutningen af projekt: Den vigtige pårørende og det vigtige pårørendearbejde, har man i 

behandlings- og socialpsykiatrien valgt at arbejde videre med – og implementere – flere af projektets 

igangsatte aktiviteter. Dette grundet projektets gode resultater på mellemlang sigt, samt for at sikre 

resultaterne på lang sigt jf. forandringsteorien.18 

 

7.1. Forankring af aktiviteterne i Center for Pårørende 

De i projektperioden afprøvede aktiviteter i centrets Team Voksen, herunder samtaleforløb og dialoggrupper, vil 

fortsætte efter projektets afslutning. Centret vil fortsætte udviklingen og tilpasningen af samtaleforløbene og 

dialoggrupperne, i forhold til de løbende tilbagemeldinger centret får gennem deres løbende evalueringer af 

indsatserne. Endvidere har Center for Pårørende i projektperioden afprøvet en forsøgsordning med en 

satellitfunktion for Team Voksen i Thisted, for geografisk at tilgodese mulighed for tilbud om samtaleforløb. 

Denne funktion har haft stor opbakning og fortsætter derfor efter projektperioden. 

I forlængelse af pilotprojektet; Pårørendes udfordringer og behov i mødet med behandlingspsykiatrien, 

fremkom flere relevante anbefalinger til et øget fokus på tilbud til pårørende alene. Center for Pårørende 

vil derfor fremadrettet tilbyde konsultationssamtaler til pårørende uden personen med en psykisk lidelses 

deltagelse. 

Et andet vigtigt element i etableringen af Team Voksen i Center for Pårørende har endvidere været det 

gode tværfaglige og -sektorielle samarbejde med den øvrige behandlings- og socialpsykiatri, samt andre 

vigtige samarbejdspartnere. Med baggrund i dette er der i projektperioden blevet etableret et større 

samarbejde mellem Center for Pårørende, Bedre Psykiatri samt SINDs pårørende, med afholdelse af en 

række dialogmøder. Et samarbejde, der vil fortsætte efter projektets afslutning. Desuden vil Team Voksen 

fra 2018 afholde temadage for samarbejdspartnere fra såvel behandlings- og socialpsykiatrien som andre 

relevante samarbejdspartnere, for fortsat at formidle centrets specialiserede viden, dets tilbud til 

mennesker med psykiske lidelser og deres pårørende, samt muligheder for konsultation og sparring. 

 

7.2. Forankring af aktiviteterne i Spørg-til-pårørende 

De afholdte kurser i Spørg-til-pårørende vil ikke fortsætte i sin nuværende form efter projektets afslutning, 

og der er umiddelbart ikke planer om nye kurser om pårørendeinddragelse. Aktiviteterne i Spørg-til-

pårørende forankres derimod i form af den udviklede Pixi-bog; Systematisk pårørendeinddragelse – via 

Åben Dialog og netværksmøder. Pixi-bogen er i projektperioden blevet veldistribueret, men flere 

behandlingspsykiatriske afdelinger ønsker yderligere konsulentstøtte til implementering og tilpasning til 

deres afdeling eller ambulatorie. Derfor overtager Center for Pårørende arbejdet med at implementere 

arbejdsredskaberne i Pixi-bogen. Endvidere er det målsætningen, at Pixi-bogen skal spredes til de øvrige 

kommuner i Region Nordjylland, således at alle borgere i regionen kan drage nytte af en systematisk 

pårørendeinddragelse. 

                                                             
18 Se bilag 4: Projektets forandringsteori 
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7.3. Forankring af aktiviteterne i Patientens Team 

Som det fremgår af evalueringen blev aktiviteterne i forbindelse med styrkelse af pårørendeinddragelsen i 

Patientens Team afsluttet i 2016. Der er ikke umiddelbart yderligere planer om at genoptage aktiviteterne, 

men arbejdet med implementering af Patientens Team fortsætter som målrettet strategi i 

behandlingspsykiatrien i Region Nordjylland. Det er desuden besluttet at oprette en Enhed for 

Samskabelse, der vil få til formål at sikre en moderne og samskabende kultur, hvor patienter og pårørende 

bliver naturlige samarbejdspartnere i både store tværgående projekter, men også mindre projekter, der 

foregår lokalt på afsnitsniveau. Denne nye Enhed for Samskabelse vil desuden overtage videreudviklingen 

og faciliteringen af det etablerede Pårørende Peerboard, netop for at sikre, at pårørende får et mandat i 

den organisatoriske udvikling af psykiatrien. 
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Bilag 2: RAMMEDOKUMENT FOR PÅRØRENDE 
PEERBOARD 

Indledning & formål 

Baggrunden for oprettelsen af Psykiatriens Pårørende Peerboard, skal findes i en ambition om øget 

organisatorisk bruger- og pårørendeinddragelse, samt en mere brugerorienteret psykiatri. Pårørende 

Peerboardet blev oprettet som en del af satspuljeprojektet ”Den vigtige pårørende og det vigtige 

pårørendearbejde”, og bidrager dermed til Koncept for systematisk inddragelse af pårørende til borgere 

med en psykisk lidelse ved Socialstyrelsen.1 Oprettelsen af Pårørende Peerboardet bygger endvidere på 

samme faglige argumenter som det allerede etablerede Bruger Peerboard. 

WHO definerer brugerinddragelse som en proces på flere niveauer (her beskrevet med udgangspunkt i 

pårørende). Det betyder, at pårørende både bliver i stand til aktivt og reelt at involvere sig i den 

sygdomsramtes behandling, ud fra et pårørendeperspektiv, men også bliver i stand til at formulere og 

implementere politikker, at planlægge og udvikle nye indsatser, samt at tage initiativer til at opnå 

forandring i Psykiatrien. Jf. figuren nedenfor, henviser den mere organisatoriske del af brugerinddragelsen 

særligt til de to yderste cirkler, på netop organisations- og udviklingsniveau.2  

 

 

 

Brugerinddragelsestankegangen bygger blandt andet på den amerikanske psykolog og forsker Patricia 

Deegan, der udtaler; Intet om os uden os. Som det fremgår af nedenstående oversigt over 

brugerinddragelse betyder dette, at Pårørende Peerboardet bidrager til brugerinddragelse på alle niveauer, 

og ambitionen er, at medlemmerne indgår i partnerskab og delt lederskab som aktive medspillere og 

meddesignere i udviklingen af Psykiatrien. 

  

                                                             
1 Satspuljeprojektet afsluttes med udgangen af 2017. 
2 Med inspiration fra Rapport fra Regeringens udvalg om psykiatri, oktober 2013. 
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           Løbende inddragelse 

 
      Inddragelsesniveau                         Rådføring                                Involvering                        Partnerskab og delt  
                                                                                                                                                                        lederskab 

Direkte behandling  Patienter modtager  
information om  

diagnose 

 Patienter bliver spurgt 
om deres præferencer 

 Beslutninger træffes på 
baggrund af præferencer,  

evidens og kliniske  
vurderinger 

 
Organisatorisk  
opbygning og  

ledelse 

 Organisation  
spørger patienterne om 

deres erfaringer med  
behandling 

 Patienter rådgivere i  
udvalg og  

arbejdsgrupper 

 Patienter som  
medledere i udvalg til  

udvikling til udvikling af 
kvalitet og sikkerhed 

 
Forskning  Fokusgrupper med  

patienter, der  
spørges ind til  

deres meninger 

 Patienter foreslår  
forskningstemaer 

 Patienter som  
projektpartnere i  

forskningsprojekter 

 
Politik og  
lovgivning 

 Offentlige indsatser  
afholder  

fokusgrupper for  
patienter for at få deres 

meninger 

 Patienters  
prioritering af  

undersøgelser  
danner grundlag for  

beslutninger 

 Patienter deltager i  
beslutninger om  

fordeling af  
ressourcer 

 

Faktorer, der påvirker medinddragelse 

 Patient (forestillinger om patientens rolle, forståelse af sundhed, uddannelse) 

 Organisation (politikker og praksis, kultur) 

 Samfund (sociale normer, love, politik) 

Flerdimensionel oversigt over inddragelse af patienter og pårørende i sundhed (Carman et al., 2013) 

 

Netop at pårørende og brugere er med i selve udviklingen af den indsats, der tilbydes i Psykiatrien, er 

grundtanken med etableringen af Peerboards. Peer betyder ligemand og heraf navnet Peerboard. I 

Pårørende Peerboardet byder hvert medlem ind med viden og erfaringer fra eget liv og på denne måde 

repræsenterer deltagerne hver især forskellige vidensområder og perspektiver.  

Forskning peger på, at pårørende til en person med en psykisk lidelse ofte spiller en væsentlig rolle i 

vedkommendes proces med at komme sig. Konkret har et Cochrane Review fra 2010 påpeget at personer 

med en psykisk lidelse har en reduceret risiko for tilbagefald på 45 pct., og en reduceret risiko for 

genindlæggelse på 22 pct., når de pårørende inddrages (Pharoah et al., 2010; Regeringens udvalg om 

Psykiatri, 2013, p. 214). Hvis inddragelsen af de pårørende endvidere sker tidligt og aktivt i indsatsen, 

bidrager det desuden til at reducere den belastning, det i perioder kan være at være pårørende til én med 

en psykisk lidelse. Pårørendeinddragelse har derfor god effekt både for den individuelle recovery-proces og 

som aflastning for de pårørende. Derfor er pårørende værdifulde samarbejdspartnere både for personen, 

der er ramt af psykisk lidelse og for de fagpersonerne i regioner og kommuner. 

Der findes ikke faste rammer for, hvordan pårørendeinddragelse skal foregå. Dog er det et lovkrav, at 

regioner skal udarbejde bruger- og pårørendepolitikker, mens det er op til de enkelte kommuner at 

formulere lignende politikker (Regeringens udvalg om Psykiatri, 2013). 

Visionen for Pårørende Peerboardets arbejde er at:  
• Sikre pårørendeperspektivet i udviklingsarbejdet i Psykiatrien i Region Nordjylland (organisatorisk 

brugerinddragelse)  
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• Udvikle metoder og gøre sig erfaringer med organisatorisk brugerinddragelse til det regionale og 

nationale udviklingsarbejde med organisatorisk brugerinddragelse 

• Ad hoc opgaver som med fordel kan benytte et pårørendeperspektiv.  

 

Medlemmer, form & organisering 

Medlemmerne i Pårørende Peerboardet er pårørende til tidligere og nuværende brugere i Psykiatrien. I 

Pårørende Peerboardet anvendes Sundhedslovens definition af pårørende. Det er en bred definition, hvor 

det retlige familieforhold ikke er afgørende, dvs. en person, som er nært knyttet til en person med en 

psykisk lidelse anses som pårørende. Der lægges i forlængelse af dette vægt på en høj diversitet i forhold til 

relation (f.eks. forældre, øvrig familie, ven), alder, diagnoser, erfaringer, behandlingsformer, 

recoveryprocesser osv. for et så nuanceret repræsentation af pårørende i Peerboardet som muligt. 

 

Pårørende Peerboardet er fleksibelt uden fastlagt grænse for antal medlemmer, dog arbejdes der ud fra et 

idealantal på omkring 10 medlemmer. Hvert medlem dækker forskellige vidensområder både ud fra egne 

erfaringer og præferencer. Afhængig af emne er der således mulighed for at trække på enten hele 

Pårørende Peerboardet eller enkelte medlemmer. Den fremadrettede rekruttering af nye medlemmer sker 

gennem henvendelser fra forskellige instanser. Dog er det besluttet, at der max må sidde ét medlem fra 

hver bruger- og pårørendeorganisation (bl.a. Sind og Bedre Psykiatri) i Pårørende Peerboardet, igen for at 

sikre bredde og nuance. De enkelte medlemmer coaches til at gøre brugerinddragelsen gældende på 

organisatorisk- og udviklingsmæssigt niveau. 

 

Iben Schmidt-Kristensen, rådgivende konsulent og Jane Goul, projektleder faciliteter og bistår Pårørende 

Peerboardet i dets udvikling og opgaver. 

 

Metode 

Pårørende Peerboardet mødes fire gange årligt. Mødernes form inspireres af workshop-tankegangen, hvor 

der arbejdes ud fra en inddragende og kreativ arbejdsform, ofte med grafisk visualisering. Møderne 

afholdes på hverdagsaftner i tidsrummet 16.00-20.00 i Center for Pårørendes lokaler i 

Psykiatrien.

 

Facilitatorerne har ansvaret for program, øvelser, kreative processer og andet relevant, i forhold til at sikre 

en god belysning af det givne emne, som Pårørende Peerboardet skal forholde sig til. Disse processer tager 

udgangspunkt i Pårørende Peerboardets mærkesager, der bidrager til et samlet perspektiv til 

brugerinddragelse. 

Efter hvert møde udarbejdes der et referat, som anvendes til internt brug i Peerboardet for at styrke 

kompetencerne i at arbejde brugerinddragende på organisatorisk- og udviklingsmæssigt niveau. Endvidere 

arbejder facilitatorerne løbende med at være opsøgende på mulige opgaver og fora hvor Pårørende 

Peerboardet kan bidrage med brugerinddragelse. 
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Praktisk 

Transport betales af Psykiatriledelsen mod udfyldelse af kørselsseddel. Der er fuld forplejning ved møderne 

for medlemmer af Pårørende Peerboardet. Forplejning dækkes af satspuljeprojektet indtil udgangen af 

2017. Materialeomkostninger dækkes af Center for Pårørende. 
 

Medlemmer af Pårørende Peerboardet er ulønnede, det er således op til den enkelte at bestemme, hvor 

aktiv vedkommende ønsker at være.  

Pårørende Peerboardet har deres egen lukkede facebookgruppe, hvor praktisk information gives, relevante 

opgaver udbydes og referater fra møder lægges ud. Facebookgruppen administreres af facilitatorerne for 

Pårørende Peerboardet. 

 

Kontakt 

Iben Schmidt-Kristensen, rådgivende konsulent, mail: ibs@rn.dk, tlf.: 5136 8860 

Jane Goul, Projektleder, mail: jgoul@rn.dk, tlf. 2016 5537  

  

mailto:ibs@rn.dk
mailto:jgoul@rn.dk


6 
 

BILAG 3: FORANDRINGSTEORI FOR KONCEPT FOR 
SYSTEMATISK INDDRAGELSE AF PÅRØRENDE 
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BILAG 4: FORANDRINGSTEORI FOR PROJEKT: DEN 
VIGTIGE PÅRØRENDE OG DET VIGTIGE 
PÅRØRENDEARBEJDE 
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BILAG 5: OVERSIGT OVER PATIENT- OG 
PÅRØRENDEGRUPPER, INDDRAGET I EVALUERINGEN 
 

 2015 2017 
VOKSNE INDLAGTE Indgår i evalueringen 

(Færdigindsamlet) 
Indgår i evalueringen 
(Stadig ikke afsluttet) 
 

PÅRØRENDE TIL VOKSNE INDLAGTE Indgår ikke i evalueringen 
(Ikke indhentet) 

Indgår i evalueringen  
(Stadig ikke afsluttet) 
 

AMBUALNTE VOKSNE Indgår i evalueringen 
(Færdigindsamlet) 
 

Indgår i evalueringen 
(Færdigindsamlet) 

PÅRØRENDE TIL AMBULANTE PATIENTER Indgår ikke i evalueringen 
(Ikke indhentet) 
 

Indgår i evalueringen 
(Færdigindsamlet) 

RETSPSYKIATRISKE PATIENTER 
 

Indgår ikke i evalueringen 
(Ikke relevant) 

Indgår ikke i evalueringen 
(Ikke relevant*) 

PÅRØRENDE RETSPSYKIATRISKE 
PATIENTER 
 

Indgår ikke i evalueringen 
(Ikke relevant) 

Indgår ikke i evalueringen 
(Ikke relevant*) 

INDLAGTE PATIENTER PÅ B&U Indgår ikke i evalueringen 
(Ikke relevant*) 

Indgår ikke i evalueringen 
(Ikke relevant*) 
 

AMBULANTE PATIENTER PÅ B&U Indgår ikke i evalueringen 
(Ikke relevant*) 
 

Indgår ikke i evalueringen 
(Ikke relevant*) 

FORÆLDRE TIL AMBULANTE PATIENTER PÅ 
B&U 

Indgår ikke i evalueringen 
(Ikke relevant*) 
 

Indgår ikke i evalueringen 
(Ikke relevant*) 

FORÆLDRE TIL INDLAGTE PATIENTER PÅ 
B&U 

Indgår ikke i evalueringen 
(Ikke relevant*) 

Indgår ikke i evalueringen 
(Ikke relevant*) 
 

BEBOERE PÅ DRAGSKILDE Indgår ikke i evalueringen 
(Ikke tilstrækkeligt med 
besvarelser 

Indgår ikke i evalueringen 
(Ikke tilstrækkeligt med besvarelser) 

PÅRØRENDE (DRAGSKILDE) Indgår ikke i evalueringen 
(Ikke tilstrækkeligt med 
besvarelser) 
 

Indgår ikke i evalueringen 
(Ikke tilstrækkeligt med besvarelser) 

BEBOERE ENGHUSET Indgår ikke i evalueringen 
(Ikke tilstrækkeligt med 
besvarelser) 
 

Indgår ikke i evalueringen 
(Ikke tilstrækkeligt med besvarelser) 
 

PÅRØRENDE (ENGHUSET) Indgår ikke i evalueringen 
(Ikke tilstrækkeligt med 
besvarelser) 
 

Indgår ikke i evalueringen 
(Ikke tilstrækkeligt med besvarelser) 

 *Ikke relevant: Intet samarbejde er forekommet mellem projektet og afdelingerne, hvor patient- og pårørendegrupperne indgår, hvorfor de ikke 

vurderes at være relevante for evalueringen af projektet. 
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BILAG 6: REDEGØRELSE FOR DEN RÅDGIVENDE 
KONSULENTS ARBEJDSPROCES OG –METODE 

Som det fremgår af evalueringen, har omprioriteringen af midler fra Patientens Team betydet at der per 1. 

januar 2017 blev ansat en rådgivende konsulent på projektet. Konsulenten blev ansat på baggrund af den 

løbende evaluering fra Spørg-til-pårørende kurserne, samt en stor efterspørgsel efter yderligere indsats i 

forhold til implementering fra ledere i de deltagende kommuner og Regionen, samt social- og 

sundhedsprofessionelle i Psykiatrien. Der var konkret efterspørgsel efter en katalysator, der kunne bidrage 

til implementeringen af den tankegang og metode, som var grundlæggende for projektet, og særligt 

fremgik på Spørg-til-pårørende kurserne. Konsulentens arbejde skulle derfor hovedsageligt være tilknyttet 

Spørg-til-pårørende indsatsen. 

 

Arbejdsproces og -metode 
I forlængelse af den ovenfor beskrevne efterspørgsel, blev den rådgivende konsulents arbejdsopgaver at;  

 Udvikle et generisk dialogredskab, med afsæt i Spørg-til-Pårørende kurserne 

 Implementere og tilpasse dialogredskabet til den konkrete praksis (f.eks. psykiatrisk afdeling eller 

socialpsykiatrisk botilbud), samt at 

 Varetage undervisning og konsultation til fagpersonale, som var udfordret i pårørendedialogen 

Følgende redegørelse vil tage udgangspunkt i de to første faser af nedenstående model. 

Implementeringsfasen indgår i evalueringen af Spørg-til-pårørende i selve evalueringsrapporten. 

 

 

Undersøgelse 

Arbejdsprocessen for den rådgivende konsulent startede med en grundig gennemgang og undersøgelse af 

indholdet på Spørg-til-pårørende kurserne og den foreløbige evalueringerne heraf, for at få en forståelse af 

behovet for hjælp til implementering samt efterspørgsel efter konkrete redskaber. Denne 

undersøgelsesfase indebar grundig litteraturgennemgang af eksisterende anvendelsesformer af Åben 

Dialog og netværksmøder, deltagelse på et Spørg-til-pårørende kursus, samt flere brainstorm-møder med 

den eksterne konsulent3, der desuden varetog Spørg-til-Pårørende kurserne. I undersøgelsesfasen fremgik 

det hurtigt, at der var et udbredt behov for en kobling mellem den præsenterede tilgang på Spørg-til-

pårørende kurserne til den konkrete psykiatriske praksis, som fagpersonerne stod i. De foreløbige 

evalueringsresultater pegede på, at principperne fra Åben Dialog var for abstrakte og ukonkrete til direkte 

                                                             
3 I forhold til udviklingen af det generiske dialogredskab, var der afsat midler til ekstern konsulentbistand fra Bodil Burian, for at understøtte 

sammenhængen mellem kursusindholdet og det nye dialogredskab. 

1. Undersøgelsesfase
(Januar-februar 2017)

2. Udviklingsfase
(Marts-juli 2017)

3. Implementeringsfase
(August-december 2017) 
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at kunne anvendes i en nordjysk psykiatrisk kontekst. Der var med andre ord et behov for en bearbejdelse, 

hvor principperne fra Åben Dialog skulle konverteres til konkrete og omsættelige arbejdsredskaber, før en 

succesfuld anvendelse og implementering kunne ske i praksis. Samtidigt stod det klart, at der ikke var et 

ønske om en ny og omfattende manual4, men et handlingsorienteret og let anvendeligt sæt 

arbejdsredskaber tilpasset de mange fagligheder, der har kontakt med pårørende i både behandlings- og 

socialpsykiatrien. 

 

Udvikling af dialogredskab 

I udviklingsfasen blev det derfor tidligt i arbejdsprocessen tydeligt, at fagpersoner måtte inddrages for 

netop at kunne sikre en praksisnær udvikling af redskaber. Risikoen ville ellers være at udvikle endnu et 

materiale, der ikke levede 100% op til fagpersonernes behov, og ambitionen om pårørendeinddragelse 

derved ikke ville nå i mål. Dog valgte projektet også at inddrage brugere og pårørende i udviklingsfasen 

netop for også at sikre at tilgangen, metoderne og redskaberne i dialogredskabet ville have den ønskede 

effekt efter implementering. Ved at invitere brugere, pårørende og fagpersonerne ind i arbejdet med at 

planlægge og udvikle nye indsatser, samt at tage initiativer til at opnå forandring i Psykiatrien bidrog 

projektet til en organisatorisk brugerinddragelse (Regeringens udvalg om Psykiatri, 2013), som gerne skulle 

medvirke til en øget systematisk pårørendeinddragelse i Region Nordjylland. Ifl. tankegangen bag den 

organisatoriske brugerinddragelse bør brugere dog inddrages langt tidligere i processen, og derved også 

være med i udvælgelsen af f.eks. teoretisk udgangspunkt (Carman et al., 2013). Den videre proces omkring 

inddragelsen af fagpersonerne, brugere og pårørende byggede derfor ovenpå på det fundament projektet 

allerede havde opbygget. Den teoretiske ramme var derfor givet (Åben Dialog) og opgaven formuleret 

(udvikling af et dialogredskab). 

 

Valget af arbejdsmetode i forhold til inddragelse blev, at afholde to workshops hhv. i Aalborg og Thisted 

med deltagelse af fagpersonale fra både behandlings- og socialpsykiatrien samt brugere og pårørende. 

Fagpersonerne blev hovedsageligt rekrutteret blandt de medarbejdere, der havde deltaget i Spørg-til-

pårørende kurserne. Dette ud fra en forforståelse af, at de derved 

havde et grundlæggende kendskab til den teoretiske ramme, samt 

til projektets formål om systematisk pårørendeinddragelse. 

Desuden var det et ønske at så mange faggrupper som muligt 

skulle repræsenteres, samt forskellige tilbud og målgrupper. På 

denne måde deltog fagpersoner fra blandt andet intensive 

afdelinger, åbne afdelinger, ambulatorier, botilbud og bostøtte, 

repræsenteret via professioner som læge, psykolog, pædagog, 

sygeplejerske, SOSU-assistent, samt ergoterapeut. Ligeledes blev 

brugere og pårørende rekrutteret fra de respektive Peerboards, 

der er sammensat ud fra samme tankegang om diversitet.5 Inden 

de to workshops fik alle deltagere en indbydelse med information 

omkring workshoppen, samt en kort beskrivelse af Åben Dialog.  

 

                                                             
4 Som tidligere udviklet af Socialstyrelsen, https://socialstyrelsen.dk/udgivelser/metodemanual-for-aben-dialog  
5 Desværre var Bruger Peerboardet optaget af andre opgaver for Psykiatrien, og kunne derfor kun stille med et medlem (vedkommende deltog på 

workshoppen i Aalborg). 

https://socialstyrelsen.dk/udgivelser/metodemanual-for-aben-dialog
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De to workshops blev faciliteret af Grafisk Facilitator, Rikke Cilja 

fra Process Ink. Valget af den grafiske facilitering blev valgt idet 

der var et ønske om, at det udviklede dialogredskab skulle være 

overskueligt, enkelt og nemt at anvende i praksis. En høj grad af 

grafisk visualisering ville derfor lette den skriftlige del af 

dialogredskabet. Ved at facilitere de to workshops grafisk opstod 

muligheden for, at den grafiske facilitator - sammen med 

workshopdeltagerne - kunne finde grafiske udtryk for de emner 

eller elementer, der fremkom, og som skulle blive en del af det 

færdige dialogredskab. Inden de to workshops var der desuden 

forberedende møder med den grafiske facilitator, hvor materiale 

til dagen blev udarbejdet (herunder poster med agenda, rammer, 

regler og formål med dagen, samt poster om Åben Dialog med en 

case som støtte til de konkrete opgaver på dagen). 

På de to workshops blev deltagerne inddelt i 3-4 grupper, hvor de 

var sammensat på tværs af profession, ansættelsessted mm. 

således der ved hvert bord sad hhv. en bruger eller pårørende, og ansatte fra hhv. behandlings- og 

socialpsykiatrien. Den rådgivende konsulent startede dagen med at give et kort overblik over formålet med 

pårørendeinddragelse, samt den teoretiske ramme. Herefter arbejdede deltagerne intensivt med hvert af 

de 7 principper fra Åben Dialog og hvordan disse kunne konkretiseres og konverteres til redskaber, så de 

passede ind i en nordjysk psykiatrisk kontekst. På workshoppen udvalgte deltagerne desuden de bedste 

idéer og arbejdede videre med disse. Endeligt arbejdede deltagerne med hvordan dialogredskabet skulle 

konverteres til et håndgribeligt produkt. Ambitionen med dagene var altså, at de 7 principper for Åben 

Dialog blev konkretiseret i et antal enkle og anvendelige redskaber, samt at der blev valgt et produkt, der 

kunne indeholde redskaberne. 

 

De to workshops blev desuden evalueret af deltagerne i form af et kort spørgeskema med fire kvalitative 

spørgsmål. Heraf fremgår det, at der generelt var en høj grad af tilfredshed med workshopdagene, og at de 

to workshops ifl. flere deltagere ”har bidraget til en øget opmærksomhed på pårørendeinddragelse”, samt 

”bidraget med energi til at være med til at arbejde med Åben Dialog”. Deltagerne fremhævede yderligere, 

at dagens undervisere var kompetente, og skabte et rum til at tale frit, samt at ”den grafiske facilitering 

gjorde processen legende og effektiv på én gang”.  Gruppearbejdet blev fremhævet som værende ”godt” 

ligesom dialogen og arbejdsmetoden i form af korte brainstorms med plenumopsamlinger, enkelte 

deltagere mente dog, at der med fordel kunne have været mere tid til opgaverne, fordybelse og ønskede 

sig flere workshops. Den brede sammensætning af deltagere blev desuden positivt fremhævet, f.eks. ”at 

have været i gruppe med både behandlingspsykiatri og pårørende er på en måde allerede en begyndelse på 

et paradigmeskifte til Åben Dialog/reel pårørendeinddragelse.”  

 

Efter de to workshops udvalgte den rådgivende konsulent sammen med projektlederen fem idéer til 

konkrete redskaber i forhold til de 7 principper fra Åben Dialog, samt valgte at redskaberne skulle samles i 

en pixi-bog og suppleres af en plakat. Materialet skulle rettes til de fagprofessionelle. De udviklede idéer til 

hhv. redskaber og produkt var meget sammenlignelige fra de to workshops, og supplerede hinanden. 
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Udvælgelsen foregik derfor relativt nemt og hurtigt. Den rådgivende konsulent udarbejdede herefter 

materialet i samarbejde med den grafiske facilitator, og materialet blev trykt i sommerferien. 

 

Oversigt over den rådgivende konsulents besøg ifb. med implementering 

Behandlingspsykiatrien i Region Nordjylland 

Det har været et ledelsesmæssigt ønske at samtlige ansatte i behandlingspsykiatrien skulle have kendskab 

til den systematiske pårørendeinddragelse, som den er præsenteret i Pixi-bogen, men det har samtidigt 

været op til de enkelte afdelinger og ambulatorier i hvilken udstrækning de har prioriteret ressourcer til 

implementering af tilgangen og redskaberne. Dette har betydet, at den rådgivende konsulents funktion har 

vekslet fra korte overordnede præsentationer af materialet på 10 minutter til flere timer, hvor øvelse og 

afprøvning af de konkrete redskaber har været muligt. Endeligt har flere afdelinger og ambulatorier valgt 

ikke at gøre brug af den konsultative funktion, men har i stedet fået materialet tilsendt. 

 

På denne måde har den rådgivende 

konsulent fra udgivelsen af Pixi-bogen 

i august 2017 til medio december 

2017 været i kontakt med samtlige 

afdelinger og ambulatorier i 

Psykiatrien i Region Nordjylland. 

Fordelingen mellem hhv. at den 

rådgivende konsulent har været på 

besøg hos den pågældende 

medarbejdergruppe og at afdelingen 

eller ambulatoriet har fået materialet 

tilsendt har fordelt sig nogenlunde 

ligeligt, med hhv. 27 besøg og 21 

breve med materiale.6 Nedenstående 

data bygger på 27 afholdte oplæg. Som det fremgår af tabellen ses størst efterspørgsel efter oplæg på en 

time eller mere. I forlængelse af dette vurderes, at de afdelinger og ambulatorier, der har haft besøg af den 

rådgivende konsulent også har valgt at prioritere ressourcer til at iværksætte en mere systematisk 

pårørendeinddragelse.  

 

Thisted og Aalborg kommuners socialpsykiatri 

Begge de deltagende kommuner har valgt, at indsatsen skulle tage udgangspunkt i et socialpsykiatrisk 

botilbud i hver kommune, hhv. Dragskilde i Thisted og Enghuset i Aalborg. Dog har tilbuddet om den 

rådgivende konsulentstøtte også været et tilbud til øvrige socialpsykiatriske tilbud i begge kommuner. 

                                                             
6 Det skal bemærkes at de enkelte oplæg har været afholdt for såvel specifikke faggrupper (f.eks. socialrådgiverne og afsnitsledende sygeplejersker) 

som på den enkelte afdeling eller ambulatorie. På denne måde er alle afdelinger og ambulatorier enten direkte eller indirekte blevet præsenteret 
for materialet. Der er blevet tilsendt materiale der hvor den rådgivende konsulent ikke har været direkte på afdelingen eller ambulatoriet, samt til 
de socialpsykiatriske tilbud, der fortsat hører under Regionen. 
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Den rådgivende konsulent har således afholdt hhv. en halv dag med personale fra Dragskilde (Thisted 

Kommune) og en hel dag med personale fra Enghuset (Aalborg Kommune), hvor materialet blev 

gennemgået og de enkelte redskaber afprøvet og tilpasset de respektive socialpsykiatriske botilbud og 

målgrupper. I Thisted Kommune har der endvidere været afholdt en temadag for interesserede 

medarbejdere i socialpsykiatrien, hvor medarbejdere fra 3 botilbud deltog (Dragskilde deltog igen), og i 

Aalborg Kommune har den rådgivende konsulent ligeledes haft en hel dag med yderligere et 

socialpsykiatrisk botilbud. Begge de deltagende kommuner her derved valgt at prioritere ressourcer til 

implementering af Pixi-bogen og en systematisk pårørendeinddragelse ved de to deltagende botilbud. 

Desuden har bege kommuner valgt at udbrede tilbuddet om konsulentstøtte til implementering, hvilket 

begge kommuner har benyttet sig af – dog i begrænset omfang. 
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BILAG 7: PROJEKTPLAKAT 
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Udarbejdet i forbindelse med satspuljeprojektet: Den vigtige pårørende og det vigtige pårørendearbejde 
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RESUMÉ 

Baggrund: Pilotprojektet er en forgrening af det arbejde, der er blevet udført i forbindelse med 

satspuljeprojektet: Den vigtige pårørende og det vigtige pårørendearbejde. Pilotprojektet blev 

igangsat på baggrund af henvendelser fra pårørende, som gav  udtryk for, at de ikke har kunnet få 

den hjælp de efterspurgte fra behandlingspsykiatrien. Dette har særligt drejet sig om pårørende 

med en komplicereret relation til en person med en psykisk lidelse, med nægtet samtykke til 

inddragelse i behandlingsforløbet. Pårørende, som ikke står med denne problematik, har 

ligeledes givet udtryk for udfordringer og mangler i deres møde med behandlingspsykiatrien.    

Formål: Formålet med pilotprojektet var at undersøge, hvilke udfordringer pårørende oplever at 

stå med, i mødet med behandlingspsykiatrien, samt hvilken hjælp de i denne forbindelse 

efterspørger. På baggrund af denne undersøgelse, var formålet ligeledes at opstille nogle 

opmærksomhedspunkter, som kan hjælpe denne målgruppe, i deres rolle som pårørende. Der er 

i pilotprojektets undersøgelse lavet en afgrænsning fra socialpsykiatrien samt fra pårørende 

under 18 år.  

Anvendte metoder: Til at undersøge, hvilke udfordringer de pårørende oplever at stå overfor i 

mødet med behandlingspsykiatrien, samt hvilken hjælp de hertil efterspørger, er der blevet 

afholdt individuelle interviews med pårørende. Der er blevet afholdt interviews med pårørende 

med en god relation til en person med en psykisk lidelse og med pårørende med en kompliceret 

relation, med nægtet samtykke til inddragelse i behandlingsforløbet. For at sikre et mere 

nuancereret billede af de pårørendes udfordringer, er det blevet afholdt et fokusgruppeinterview 

med sundhedspersonale fra forskellige afdelinger i behandlingspsykiatrien. Derudover er afholdt 

to workshops med henholdsvis Psykiatriens Pårørende Peerboard samt Center for Pårørende, 

med henblik på idégenerering af tilbud til pårørende. Pilotprojektets undersøgelse har ligeledes 

indebåret en del opsøgende arbejde og søgning i relevante databaser.  

Resultater: Resultaterne af pilotprojektets analyse, er opstillet som en række 

opmærksomhedspunkter:  

 Tag hånd om de pårørende ved overgangen til voksenpsykiatrien  

 Systematisering af de pårørendes muligheder for videregivelse af informationer  

 Samtykke ved tvang er et vilkår 

 Værktøjer til håndtering af hverdagen efter udskrivelse 

 En oversigt over tilbud til pårørende 

 Oprettelse af et tilbud kun til pårørende 
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Af pilotprojektets undersøgelse fremgik det blandt andet, at de pårørende efterspurgte et tilbud 

kun til dem, i form af rådgivning og gruppetilbud. På den baggrund er der blevet hentet 

inspiration fra andre regioner, samt fra workshoppen med Center for Pårørende, for at 

undersøge, hvordan disse tilbud kan struktureres.  

Konklusion: De opstillede opmærksomhedspunkter kan bidrage med øget viden om de 

pårørendes udfordringer og behov, i mødet med behandlingspsykiatrien. De kan ligeledes være 

udgangspunkt for yderligere undersøgelser i praksis . 
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1 INDLEDNING  

Indeværende pilotprojekt er en del af det 3-årige satspuljeprojekt Den vigtige pårørende og det 

vigtige pårørendearbejde, finansieret af satspuljen 2014-2017: Koncept for systematisk inddragelse 

af pårørende, ved socialstyrelsen. Pilotprojektet blev igangsat som en forgrening af det arbejde, der 

er blevet udført i løbet af de tre år, satspuljeprojektet har løbet over. Projektet Den vigtige 

pårørende og det vigtige pårørendearbejde, har haft til formål at udarbejde tiltag, som kan bidrage 

til at højne systematikken og kvaliteten af den pårørendeinddragelse, som foregår både i regionen 

og i kommunerne i Region Nordjylland. I konceptet for systematisk inddragelse af pårørende, indgår 

otte anbefalinger, hvor en af disse anbefalinger lyder: Målret indsatsen til pårørende (Sundheds- og 

Socialstyrelsen, 2014). Til denne anbefaling skrives:  

”Der kan være stor forskel på, hvilke indsatser der skal sættes i  værk for at forbedre den 

enkelte pårørendes vilkår for at håndtere pårørenderollen og være en ressource for et 

menneske med en psykisk l idelse. Indsatser kan gives ti l  pårørende alene eller sammen med 

andre pårørende, eller indsatser kan gives ti l  de pårørende og borgeren sammen”  

(Sundheds- og Socialstyrelsen, 2014, p. 14) 

I denne anbefaling ligger dermed en understregning af, at der skal tages hånd om de pårørende, da 

en betydelig forudsætning for god pårørendeinddragelse er, at disse mennesker er rustet til at tage 

et ansvar, som pårørende, og løfte det arbejde som dette ansvar medfører. Flere pårørende har 

igennem projektforløbet kontaktet psykiatrien og givet udtryk for, at de ikke har kunnet få den hjælp 

de havde brug for, i forbindelse med deres møde med psykiatrien. Dette har blandt andet drejet sig 

om pårørende med en kompliceret relation til en person med en psykisk lidelse, der har fået nægtet 

samtykke til at blive inddraget og informeret i behandlingsforløbet. Pårørende uden denne 

problematik, har dog ligeledes givet udtryk for udfordringer og mangler i deres møde med 

behandlingspsykiatrien. I henhold til ovenstående anbefaling, er det vigtigt, at de pårørende kan få 

den hjælp og støtte de har brug for. Pilotprojektet opstod med henblik på at undersøge denne 

problemstilling nærmere. Ved at give et indblik i de pårørendes oplevelser, vil pilotprojektet kunne 

bidrage til det grundlag, som psykiatrien bygger sit pårørendearbejde på.    
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1.1. PSYKIATRIENS OP GAVE  

Der kan sættes spørgsmålstegn ved, hvorvidt det skal være psykiatriens opgave at tage hånd om de 

pårørende, da hovedfokus for psykiatrien i første omgang, er personen med den psykiske lidelse 

(Det Etiske Råd, 2012). Der kan fremhæves følgende tre perspektiver på, hvorfor det netop også er 

vigtigt at prioritere at yde hjælp og støtte til de pårørende. 

For det første har forskning vist, at pårørendeinddragelse er særlig fordelagtig for patientens 

recoveryproces. Eksempelvis er det fundet, at pårørendeinddragelse reducerer risikoen for 

tilbagefald med 45 % samt reducerer risikoen for genindlæggelse med 22 % (Pharoah et al., 2010). 

Inddragelse af de pårørende er derfor vigtig for patienten og dennes sygdomsforløb. En 

forudsætning for god pårørendeinddragelse er dog, at de pårørende er i stand til at løfte denne 

opgave, hvorfor det netop er relevant, at de disse mennesker støttes og hjælpes i deres rolle som 

pårørende. Dette er derfor et væsentligt argument for, at psykiatrien prioriterer at yde hjælpe og 

støtte til de pårørende.   

For det andet er det vigtigt også at forhindre, at de pårørende selv bliver syge. Forskning viser 

nemlig, at pårørende har øget risiko for selv at blive syge og gøre  brug at forskellige ydelser indenfor 

sundhedsvæsnet (Jungbauer, Mory and Angermeyer, 2002; Wittmund et al., 2002; Hirst, 2005). Et 

studie har eksempelvis fundet, at omsorgspersoner til mennesker med bipolar lidelse, har betydelige 

højere forbrug af blandt andet psykologer og lægekonsultationer (Perlick et al., 2005). Andre studier 

har fundet, at hver tredje pårørende til personer med skizofreni, opfylder kriterierne for depression, 

angst eller post traumatisk stress syndrom (PTSD) (Barton and Jackson, 2008; Jansen, 2014; Eckardt, 

2016). Derudover har forskning vist, at pårørende kan opleve en række andre negative symptomer, 

såsom søvnløshed, forhøjet blodtryk, udmattelse og hjælpeløshed (Riley et al., 2011). Pårørende og 

herunder især pårørende, som er primære omsorgspersoner, har dermed en øget risiko for ligeledes 

selv at blive syge. Af denne grund er det vigtigt, at psykiatrien, foruden at tage hånd om personen 

med lidelsen, ligeledes forsøger at forebygge, at de pårørende selv bliver syge.  

For det tredje kan der også argumenteres for, at det kan være en etisk forpligtelse for psykiatrien. 

Eksempel skriver etisk råd:  

”Man kan udmærket argumentere for, at hensynet ti l  de pårørende skal regnes for et 

selvstændigt etisk hensyn, som sundhedspersonalet og andre sundhedsaktører bør ti l lægge 

betydning og vægt i  sin egen ret. En mulig begrundelse for denne opfattelse kan være, at det i  

de fleste ti lfælde er en så krævende og belastende opgave at være pårørende til  en patient 

med psykisk sygdom, ofte gennem mange år, at den pårørende har behov for og krav på hjælp 

og støtte i  forløbet, blandt andet ti l  at håndtere sine egne reaktioner og forholde sig ti l , 

hvordan og i  hvilket omfang han eller hun magter eller finder det rimeligt at støtte patienten 

med psykisk sygdom” (Det Etiske Råd, 2012, p. 2) 
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Etisk råd fremhæver i dette citat, at sundhedspersonalet, som er i kontakt med pårørende til en 

person med en psykisk lidelse, ligeledes har en etisk forpligtigelse til tage hånd om disse mennesker. 

På denne baggrund, kan psykiatrien siges at have et ansvar, ikke bare overfor personer, der har en 

psykisk lidelse, men også overfor deres pårørende. 
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1.2. MÅLGRUPPE: BEGREBS AFKLARING OG KONKRETISERING   

De fleste vil formentlig ikke stille spørgsmålstegn ved definitionen af ”en pårørende”, men der 

florerer i dag mere end én forståelse af begrebet, hvilket kan skabe forvirring. For at sikre, at der er 

en klar begrebsdefinition af pilotprojektets målgruppe, vil der i det følgende blive fremhævet 

pilotprojektets anlagte definition af ”pårørende”. Herefter konkretiseres denne målgruppe i forhold 

til pilotprojektet.  

1.2.1. PILOTPROJEKTETS DEFINITION AF PÅR ØRENDE 

Der findes forskellige definitioner af begrebet ”pårørende”, og den enkelte definition afhænger som 

regel af, hvilket perspektiv der anlægges. Ligeledes er der en vis begrebsmæssig forvirring omkring, 

hvem der kan være pårørende. Begrebet ”pårørende” kan dermed være en forholdsvis kompleks 

størrelse uden en entydig forståelse. Ifølge Jens Peter Eckhard, chefanalytiker for Bedre Psykiatri , 

betyder denne kompleksitet: ” […] at vi i højere grad må se på den praksis som pårørende indgår i, 

og at det i så fald må være et åbent spørgsmål om, hvordan begrebet anvendes” (Eckardt, 2016). 

Eckhard skriver dermed, at kompleksiteten i begrebet og i dets anvendelse nødvendiggør en mere 

kontekstuel tilgang til begrebet. Fremadrettet kunne det ønskes, at begrebet tydeligere præciseres, 

således at der ikke opstår misforståelser imellem fagfolk, pårørende og personer med en psykisk 

lidelse lige såvel som i forskningsregi. Midlertidigt er det dog nødvendigtig at anlægge en forståelse 

af begrebet ”pårørende” i pilotprojektet, og til dette blev en kontekstuel tilgang anset som 

fordelagtig.  

Der findes som nævnt forskellige definitioner af pårørende, men i nærværende pilotprojekt er det 

valgt at tage udgangspunkt i den juridiske definition, da denne synes at være den tydeligste. Her 

defineres pårørende som: ” […] nære slægtninge, men det kan også være en god ven. Det afgørende 

er den faktiske tilknytning” (Vej. nr. 9494, af 04/07/2002, pkt. 5.1). Det at være pårørende er noget 

som alle kan være, hvis de i en eller anden forstand har en tilknytning til en person med en psykisk 

lidelse. I denne forbindelse er der derfor heller ikke tale om en familiemæssigtilknytning, da en 

pårørende lige såvel kan være en kollega eller en god ven. Samtidig skrives i samme vejledning, at 

pårørende rent juridisk er ”uvedkommende”, når det gælder sygdom, hvilket betyder, at det kræver 

et samtykke fra personen med lidelsen, før disse pårørende ikke anses for uvedkommende (ibid.). 

Der sondres i denne definition derfor imellem det at være pårørende og det at være inddraget og 

informeret i et behandlingsforløb. Tonen er om noget meget formel i hverdagspraksis, men mulige 

misforståelser undgås. Det essentielle ved denne definition er, at pårørende anses som pårørende, 

uanset om personen med den psykiske lidelse ønsker dem inddraget eller ej, hvilket er i tråd med 

pilotprojektets udgangspunkt og kontekst.  
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1.2.2. PILOTPROJEKTETS PÅRØRENDEMÅLGRUPPE 

I den valgte definition af begrebet ”pårørende ” ligger en forståelse, hvor mennesker anses som 

pårørende, hvis de har en tilknytningsmæssig relation til en person med en psykisk lidelse. Det er 

dermed relationen mellem de to parter, der er afgørende. Som nævnt i det foregående, er det 

særligt pårørende med en kompliceret relation og nægtet samtykke til pårørendeinddragelse, der 

har givet udtryk for mangler og udfordringer i deres møde med psykiatrien. Af denne grund blev det 

valgt at tage udgangspunkt i netop denne målgruppe af pårørende1. Samtidig blev det fundet 

væsentligt ligeledes at undersøge, om der er forskel mellem pårørende med en god relation og 

pårørende med en kompliceret relation til en person med en psykisk lidelse, i forhold til de 

udfordringer og mangler de oplever at stå med i mødet med psykiatrien. Der er derfor tale om et 

fokus på to pårørendemålgrupper i pilotprojektet:  

1. Pårørende med en kompliceret relation til personen med den psykiske lidelse og som på denne 

baggrund har fået nægtet samtykke til at være informeret og inddraget i behandlingsforløbet.  

2. Pårørende med en god relation til personen med den psykiske lidelse, som inddrages i 

behandlingsforløbet i det omfang de internt har aftalt.   

Det er valgt at anvende terminologien ”en god relation” og en ”kompliceret relation”. Det er vigtigt 

at pointere, at denne terminologi er valgt for at tydeliggøre de relationelle forskelle mellem de to 

grupper af pårørende. Det anerkendes, at dette er en forsimpling, og at det i praksis er betydelig 

mere komplekst. Pårørende med en god relation til en person med en psykisk lidelse, kan 

eksempelvis også i perioder kan have komplikationer i deres forhold til hinanden. Inddelingen har til 

formål at skabe en begrebsmæssig konkretisering af målgruppen, således at det er muligt at 

undersøge empirisk. 

Inddeling af pilotprojektets målgruppe har været udgangspunktet for valget af informanter til 

indsamling af empiri. Det har vist sig, at der forekom en række temaer, som var gældende for begge 

grupper og der er derfor ikke blevet distanceret imellem de to målgrupper andet end hvor det er 

fundet relevant. 

  

                                                                 

1 Udgangspunktet for pilotprojektet har oprindeligt været målgruppen af pårørende med en kompliceret relation, med nægtet samtykke 

til at være involveret og informeret i behandlingsforløbet. Det har dog været vanskeligt at undersøge dette indenfor pilotpro jektets 

ramme, da både informanter samt forskning på området, har været sparsom. Af denne grund er målgruppen udvidet til ligeledes at 

indeholde informanter med en god relation, med pårørendeinddragelse, for at undersøge, om der kunne være nogle ens eller forskellige 

udfordringer for de to grupper. Det har vist s ig, at de har mange ting til fælles uafhængigt af deres relation og inddragelse i 

behandlingsforløbet. Vedlagt som bilag 1, findes en gennemgang af udvalgt litteratur vedrørende pårørende med en komplicereret 

relation til en person med en psykisk lidelse og med nægtet samtykke til pårørendeinddragelse.   
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1.3. AFGRÆNSNING OG FORMÅL 

AFGRÆNSNING 

Pilotprojektet blev som nævnt igangsat for at undersøge, hvorfor nogle pårørende kontakter 

psykiatrien og giver udtryk for, at de ikke får den hjælp de har brug for. Som det ligeledes er 

fremhævet, kan der argumenteres for, at psykiatrien har et ansvar for at sikre sig, at alle pårørende 

får hjælp, som er målrettet deres behov. På grund af pi lotprojektets tidsbegrænsning blev det valgt 

primært at fokusere på behandlingspsykiatrien. Dette betyder ikke, at samme problemstilling ikke er 

relevant for socialpsykiatrien og kunne være fordelagtig også at undersøge her. Det blev ligeledes 

valgt at tage udgangspunkt i voksne pårørende, hvilket skyldes, at der er mange forhold, der skal 

tages hensyn til, når børn er pårørende, som eksempelvis forældremyndighed. Dette er for 

omfattende for pilotprojektets tidsramme, hvorfor der ligeledes blev afgrænset fra pårørende, som 

er under 18 år. 

FORMÅL  

Formålet med pilotprojektet var at undersøge, hvilke udfordringer den afgrænsede målgruppe af 

pårørende oplever at stå med, i mødet med behandlingspsykiatrien og hvad de i denne forbindelse 

efterspørger af hjælp. På baggrund af denne undersøgelse, var formålet ligeledes at opstille nogle 

opmærksomhedspunkter til behandlingspsykiatrien, som kan hjælpe denne målgruppe, i deres rolle 

som pårørende. 
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2 ANVENDTE METODER 

I følgende afsnit præsenteres kort pilotprojektets anvendte metoder til indsamling af empiri i 

henhold til pilotprojektets formål.   

2.1. INTERVIEWS MED PÅRØRENDE  

Der er blevet afholdt fire interviews med pårørende, med forskellige relationer til en person med en 

psykisk lidelse. Der blev afholdt henholdsvis to interviews med pårørende med en god relation til en 

person med en psykisk lidelse, og to interviews med pårørende med en kompliceret relation, til en 

person med en psykisk lidelse, med nægtet samtykke til inddragelse i behandlingsforløbet. Flere 

informanter ville have været at foretrække, for at få et mere nuanceret perspektiv.  

Formålet med disse interviews var at undersøge målgruppernes udfordringer samt afdække, hvilken 

hjælp de efterspørger. Informanterne, og andre nævnte personer, præsenteres med pseudonymer 

og fremstår derfor anonyme.   

Resultaterne fra interviewene præsenteres i afsnit 3. Interviewguides for de to typer interviews 

findes som bilag 2. 

2.2. FOKUSGRUPPEINTERVIEW MED SUNDHEDSPERSONALE  

Foruden de fire individuelle interviews med pårørende, blev der afhol dt et fokusgruppeinterview 

med sundhedspersonale fra forskellige afdelinger i behandlingspsykiatrien. Fire repræsentanter fra 

afdelingerne deltog i interviewet. Oprindeligt var otte deltagere tilmeldt, men der forekom et stort 

frafald på grund af travlhed på afdelingerne. De fire deltagere havde mange gode perspektiver, men 

et større antal deltagere ville have været at foretrække, således at sundhedspersonalet på 

afdelingerne havde været bedre repræsenteret. 

Formålet med fokusgruppeinterviewet var at undersøge, hvilke udfordringer personalet på 

afdelingerne oplever at stå med, i forhold til målgruppen af pårørende, og herunder særligt 

pårørende, som ikke får samtykke til at blive inddraget i behandlingsforløbet. Formålet var ligeledes 

at undersøge, hvordan personalet tager sig af de pårørende og hvilken hjælp de tilbyder dem. 

Informanterne fremstår ligeledes anonyme og præsenteres kun i form af deres faglige titel.  
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Resultaterne fra fokusgruppeinterviewet præsenteres i afsnit 3. Spørgeguide fra 

fokusgruppeinterviewet er vedlagt som bilag 3. 

2.3. WORKSHOP MED PÅRØRENDE PEERBOARD 

Psykiatriens Pårørende Peerboard fik til opgave, at komme med forslag til indsatser forbeholdt 

pårørende. Workshoppen havde til formål at undersøge, hvilke tilbud kun til pårørende peerboardet 

efterspurgte og om disse stemte overens med resultaterne fra pårørendeinterviewene. Peerboardet 

fik til opgave at brainstorme på idéer til indsatser, kun til pårørende, og herefter forsøge at sætte 

ord på, hvad disse tilbud kunne indeholde.  

Udvalgte resultater fra workshoppen præsenteres i afsnit 3 og er alle resultater er vedlagt som bilag 

4. 

2.4. WORKSHOP MED CENTER FOR PÅRØRENDE 

Workshoppen i Center for Pårørende havde til formål at komme med idéer og inspiration til tilbud 

kun til pårørende, placeret i centeret.  Centerets medarbejder brainstormede, ligesom Pårørende 

Peerboardet, på idéer til tilbud kun til pårørende, placeret i Center for Pårørende og der blev 

diskuteret, hvad disse tilbud kunne indeholde.  

Udvalgte resultater fra workshoppen præsenteres i afsnit 4 og alle resultaterne er vedlagt som bilag 

5.  

2.5. LITTERATURSØGNING OG INSPIRATION FR A ANDRE REGIONER 

Der er løbende gennem projektet blevet foretaget litteratursøgninger, på både relevant forskning på 

området, ekspertviden samt på danske rapporter og undersøgelser fra praksis. Hovedparten af 

søgningerne har været foretaget i en række databaser, herunder PsycINFO, Sociological Abstracts, 

PubMed, Cochrane Library og SveMed+. I disse databaser er der blevet lavet en række bloksøger på 

forskellige problemstillinger vedrørende pilotprojektets formål. Der er foruden disse bloksøgninger 

ligeledes lavet en række usystematiske søgninger og kædesøgninger.    

Igennem pilotprojektet har der ligeledes været taget kontakt til andre regioner, med henblik på at 

finde inspiration til alternative tilbud kun til pårørende. Derudover er der blevet lavet et stort 

afdækningsarbejde, i forhold til eksisterende tilbud kun til pårørende, i Region Nordjyllands 

behandlingspsykiatri. Der har været taget kontakt ti l de forskellige afdelinger og andre relevante 

personer med indblik i dette område. Det har været vanskeligt at få den ønskede information, 

hvorfor dette område derfor ikke er blevet fuldstændigt afdækket. Der har ligeledes været taget 

kontakt til pårørendeforeningerne Bedre Psykiatri og SINDs pårørende, med henblik på en afdækning 

af deres tilbud til pårørende.  
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3 UDFORDRINGER OG BEHOV I MØDET MED BEHANDLINGSPSYKIATRIEN  

De pårørende fremhævede mange udfordringer og belastninger, som de mødte i deres hverdag. 

Igennem interviewene blev det tydeligt, at de pårørende oplever en stor magtesløshed og 

utilstrækkelighed i deres rolle som pårørende. De har mange bekymringer, eksempelvis på grund af 

selvmordstrusler fra personen med den psykiske lidelse. Nogle pårørende oplever til tider, ligeledes 

en frygt for personen med den psykiske lidelse, på grund af trusler og aggressiv adfærd. De 

pårørende er derfor i perioder meget belastede. Foruden disse belastninger i hverdagen, beskrev de 

pårørende en række udfordringer i forhold til deres møde med psykiatrien. I følgende afsnit 

præsenteres de udfordringer som blev særligt fremhævet blandt de pårørende. Disse kan inddeles i  

følgende temaer, der omhandler udfordringer i forhold til:  

 Tavshedspligt og samtykke  

 Udskrivning og hverdagen i hjemmet  

 Tilbud til pårørende.  

Ved gennemgangen af disse temaer inddrages sundhedspersonalet, fra fokusgruppeinterviewets, 

perspektiver løbende samt anden litteratur, hvor det findes relevant.  

3.1. TAVSHEDSPLIGT OG SAMTYKKE 

Lovgivningen foreskriver, at alle offentlige ansatte, autoriserede sundhedspersoner samt 

medhjælpere, har tavshedspligt i forbindelse med deres arbejde (Sundhedsloven, §40, stk. 1; Vej. nr. 

9494, pkt. 2). Tavshedspligten er til for at sikre, at patienter kan give oplysninger til 

sundhedspersonalet med vished om, at disse informationer ikke bliver givet videre uden patientens 

samtykke. Tavshedspligten omfatter fortrolige oplysninger, der vedrører personlige og økonomiske 

forhold, for eksempel helbred, herunder indlæggelse på et sygehus og behandling på en skadestue, 

sociale problemer, misbrug af rusmidler eller lignende, strafbare forhold, privatøkonomi, gæld, 

formue og skatteforhold. Dette betyder, at langt størstedelen af den information som en person 

med en psykisk lidelse giver, i forbindelse med sin behandling, kan karakteriseres som fortrolig (Vej. 

nr. 9494, af 04/07/2002, pkt. 2 & pkt. 4).  Videregivelse af fortrolige oplysninger til pårørende kan 

som udgangspunkt derfor kun ske med patientens skriftlige samtykke, som skal indgå i journalen 

(Sundhedsloven, §44, stk.1). Et samtykke gælder kun for de oplysninger patienten har indvilliget i at 

videregive. Et samtykke skal derfor indhentes på ny ved nye informationer og i nye situationer (Vej. 
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nr. 9494 af 04/07/2002, pkt. 6).  I situationer, hvor patienten ikke giver samtykke anses pårørende 

som uvedkommende og kan dermed ikke få informationer om patienten og dennes 

behandlingsforløb. Selvom dette er tilfældet, afholder det ikke sundhedspersonalet fra at modtage 

oplysninger om patienten fra de pårørende (ibid., pkt. 2). 

Igennem de fire interviews blev tre forskellige udfordringer i forhold til tavshedspligten og samtykke 

fremhævet, henholdsvis: Overgangen til voksenpsykiatrien, Videregivelse af informationer til 

sundhedspersonalet samt Patientens ret til selvbestemmelse i forbindelse med tvang. Disse temaer 

gennemgås i det følgende. 

3.1.1. OVERGANGEN TIL VOKSENPSYKIATRIEN  

Både pårørende som har oplevet at være en del af børne- og ungepsykiatrien med en overflytning til 

voksenpsykiatrien, samt sundhedspersonalet fra fokusgruppeinterviewet, fremhævede denne 

overgang som vanskelig. I dag overgår unge mennesker som udgangspunkt til den almene 

voksenpsykiatri, når de fylder 18 år. 

I denne overgang mister de pårørende, og her hovedsageligt forældrene, automatisk deres ret til at 

blive inddraget. Dette skal den unge selv give samtykke til i henhold til lovgivningen (Sundhedsloven, 

§44, stk.1). For pårørende med en kompliceret relation betyder denne overgang ofte, at de helt 

afkobles behandlingsforløbet og langt hen ad vejen ligeledes kontakten med behandlingspsykiatrien. 

En pårørende fortalte eksempelvis: 

”Det er svært når folk bliver 18 år og man juridisk ikke har noget at skulle have sagt, men man 

er samtidig dem der er nærmest ti l  at kunne hjælpe. Uden os vil le han [vores søn] ikke kunne 

klare sig”  

Lone, mor til ung mand med en ADHD diagnose, med en kompliceret relation  

 

Pårørende, der ikke må inddrages i behandlingsforløbet ved overgangen til voksenpsykiatrien, på 

grund af, eksempelvis en kompliceret relation, føler sig magtesløse, særligt når de skal hjælpe 

personen med den psykiske lidelse efter udskrivelse. De ved ikke hvordan vedkommende har det, 

hvad han eller hun har været igennem, hvilken medicinsk behandling personen eventuelt er i gang 

med osv. Men også pårørende med en god relation til personen me d den psykiske lidelse, oplever 

store udfordringer når personen bliver myndig og dermed overgår til voksenpsykiatrien. Eksempelvis 

udtalte en mor: 

”I voksenpsykiatrien har vi  ikke været med overhovedet. Det er kun Line [datter med psykisk 

l idelse]. Vi er ikke rigtig blevet trukket ind i  noget som helst. Når hun har været hjemme, mens 

hun har været indlagt, så har de [personalet på afdelingen] selvfølgelig spurgt, hvordan det er 

gået, men de har aldrig fortalt, hvordan det går dernede. Det ved vi ikke rigtigt mere om, kun 
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hvad Line selv fortæller”  

Anne, mor til ung pige med en bipolar lidelse, med en god relation 

 

De pårørende oplever i høj grad at blive hægtet af i denne overgang. Sundhedspersonalet satte også 

spørgsmålstegn ved denne udfordring. En sygeplejerske sagde eksempelvis: 

”Jeg synes også det er vanskeligt i  forhold ti l  myndighed. Når du bliver 18 år, så har du 

fuldstændig råderet over dit eget l iv og det er også principielt rigtig godt og jeg tænker heller 

ikke, at det skal være anderledes. Det er et vilkår, men man skal bare huske, at nogle af de 

børn og unge mennesker i  psykiatrien, er ikke alderssvarende udviklingsmæssigt. De har 

måske været syge i et par år og har ikke kompetencerne som en almindelig sund og rask 18 

årig, men de har de samme rettigheder. Det stil ler i  hvert fald nogle forældre i  et stort 

dilemma i forhold ti l , at de jo stadigvæk har ansvaret for de her unge mennesker […]. Lige der i  

skellet er det l idt problematisk. Man ser ikke på det enkelte individ, om man egentlig magter 

at have ansvaret for sit eget l iv, men ser kun fødselsdagen” 

Sygeplejerske  

Nogle unge ønsker, at visse ting omkring deres behandling skal være fortrolige og det er vigtigt at 

respektere dette, hvilket de fleste pårørende ligeledes understregede. Der er dermed tale om, at de 

pårørende efterspørger en middelvej, hvor patientens fortrolighed respekteres, men hvor de 

pårørende samtidig føler sig taget hånd om og hjulpet i deres rolle  som pårørende, i overgangen til 

voksenpsykiatrien.  

3.1.2. VIDEREGIVELSE  AF INFORMATION TIL SUNDHEDSPERSONALET  

De pårørende fremhævede ligeledes udfordringer i forbindelse med videregivelse af informationer 

og egne erfaringer. De oplever, at det er svært at få sundhedspersonalet i tale, når de har 

informationer de gerne vil videregive og har flere gange oplevet at blive afvist. Eksempelvis fortalte 

en pårørende om en episode, hvor hans datter var stærkt selvmordstruet, hvilket han gerne ville 

videregive til personalet på det ambulatorie, hvortil hun var knyttet og løbende havde samtaler. Han 

ringede ind for at tale med psykologen, men fik fat i sekretæren: 

”Så ringede sekretæren tilbage og sagde, at psykologen ikke må snakke med mig. Jeg sagde, at 

hun heller ikke behøvede at snakke med mig, men at jeg har noget information, som hun kan 

få og så kan hun bruge det, fordi hun [datteren] skal ned til  samtale dagen efter og så kunne 

hun [psykologen] måske lige spørge indtil  det på den rigtige måde og høre hvordan det går og 

hvilke planer hun går med og sådan nogle ting uden at sige, at nu har din far ringet og sagt 

sådan og sådan. Der blev jeg bare kortet af, for hun var over atten og vi måtte ikke inddrages, 

så spørger jeg, hvad muligheder er der så, jamen enten så skal hun indlægges ellers kunne vi 

ringe efter politiet og få hende tvangsindlagt. Det var l ige drastisk nok. Så det var l igesom de to 

valgmuligheder man fik smidt ti lbage […] Det er ikke for at jeg skal inddrages i  behandlingen, 

eller vide hvad Line har sagt af fortrolige ting i  samtaler tidligere eller sådan noget. Det var 

bare for at sige, at der er optræk til  noget rigtig alvorligt her, og hvordan stopper vi l ige den. Er 

der noget vi skal gøre eller er det noget hun [psykologen] kan samle op på dagen efter. Det er 

jo sådan, at situationerne nogle gange spidser ti l  og hvordan skal man lige reagere, hvad er 
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fornuftigt og hvad er ikke fornuftigt” 

Christian, far til ung pige med en bipolar lidelse, med en god relation 

 

Det ikke at kunne få lov at videregive den information de sidder med, opleves som særligt 

frustrerende, og de beskrev alle episoder, som de mente kunnet været undgået, hvis 

sundhedspersonalet havde lyttet til dem, eksempelvis: 

”Jeg kunne se, nu skrider det igen. De kommer og giver ham medicin, men han er l idt smartere 

end de forestil ler sig og så skrider han ud i en psykose igen, og jeg kan se det, og jeg må ikke 

gøre en brik vel. Det gør ondt at se. For fi len nu skrider det igen, og der er ingen der hører på 

mig”  

Pia, mor til mand med skizofreni, med en kompliceret relation  

  

De pårørende fra interviewene beskrev alle episoder, hvor de oplevede modstand i forhold til 

videregivelse af oplysninger til sundhedspersonalet, men særligt målgruppen af pårørende med en 

kompliceret relation til personen med den psykiske lidelse, havde oplevet dette adskille  gange. Disse 

pårørende beskrev en stor afvisning fra behandlingspsykiatrien og stillede sig generelt uforstående 

overfor denne afvisning. I henhold til lovgivningen har sundhedspersonalet altid ret til at lytte til den 

information de pårørende viderebringer, uanset patientens samtykke (Vej. nr. 9494 af 04/07/2002, 

pkt. 2). De fagprofessionelle understregede dog, at der i løbet af det sidste årti har været et 

paradigmeskift i forhold til synet på pårørende, og at de efterhånden er ved at være rigtig langt i 

forhold til pårørendeinddragelse. Der hvor de ser, at der stadig kan ske forbedringer, på nogle 

afdelinger, er netop i forhold til målgruppen af pårørende, der får nægtet samtykke, da dette e r en 

vanskelig målgruppe for sundhedspersonalet.   

Det kan dog undre, at de pårørende uanset relationen til personen med den psykiske lidelse, beskrev 

afvisninger i forhold til videregivelse af informationer. I fokusgruppeinterviewet med 

sundhedspersonalet blev det tydeligt, at der er meget stor forskel på, hvordan de enkelte afdelinger 

arbejder med pårørendeinddragelse og deres forudsætninger herfor. Nogle afdelinger er langt og 

sundhedspersonalet beskrev, hvordan de eksempelvis tilbyder pårørendesamtaler til alle pårørende 

uanset samtykke, netop for blandt andet at sikre, at de pårørende får mulighed for at videregive 

informationer og erfaringer. En vigtig pointe som de pårørende fremhævede i denne forbindelse var, 

at det ikke er tilstrækkeligt blot at få mulighed for at videregive informationer og erfaringer. De 

oplevede, at sundhedspersonalet nogle gange lyttede til dem blot for at yde støtte og give dem 

mulighed for at komme af med det de havde på hjertet, men de så ikke, at den information de 

videregav, reelt blev anvendt i behandlingen. De pårørende fremhævede dermed, at det ikke er nok 

at blive hørt, men at det er lige så vigtigt, at den information og de erfaringer de har, bliver 

inddraget i behandlingen.  
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3.1.3. PATIENTENS RET TIL SELVBESTEMMELSE I FORBINDELSE MED TVANG 

Et andet aspekt vedrørende tavshedspligten, omhandler patientens selvbestemmelsesret i 

forbindelse med tvang. Både de pårørende og de fagprofessionelle italesatte dette område. I 

henhold til lovgivningen er der undtagelser, hvor sundhedspersonalet kan videregive en patients 

fortrolige oplysninger til pårørende (Sundhedsloven, §43, stk.2). I disse situationer er det op til 

sundhedspersonalet at vurdere, om fortrolige oplysninger skal videregives til de pårørende eller ej. 

Overordnet set omhandler undtagelserne varetagelse af andres tarv, hvor patientens tarv og 

hensynet til de pårørende hører under (Vej. nr. 9494 af 04/07/2002, pkt. 8). I forhold til patienten, 

kan fortrolige oplysninger videregives, hvis sundhedspersonalet vurderer, at det er til gavn for 

patienten. Dette kan eksempelvis være i situationer, hvor det er i patientens interesse, at pårørende 

tager sig af dennes økonomiske forhold, således at regninger bliver betalt til tiden.  Et andet 

eksempel i vejledningen fremskriver, at det for sundhedspersonalet på en psykiatrisk afdeling kan 

være relevant at underrette og inddrage pårørende i en patients behandlingsforløb, for at få en 

bedre i forståelse for patientens reaktioner (Vej. nr. 9494, pkt. 8.1.2). Eksemplerne fra vejledningen 

understreger hermed, at sundhedspersonalet, som arbejder med personer med en psykisk lidelse, i 

nogle tilfælde kan se bort fra tavshedspligten og videregive informationer til de pårørende, hvis de 

vurderer, at det er i patientens interesse. Foruden patientens interesse, kan hensynet til de 

pårørende også være en undtagelse til reglerne om tavshedspligt. Videregivelse af fortrolige 

oplysninger i forhold til hensynet til de pårørende kan gives, hvis sundhedspersonalet vurderer, at 

de pårørendes liv eller helbred er i fare. Overordnet set vægtes patientens selvbestemmelsesret dog 

højt i lovgivningen, men som følgende citat fremskriver, skal sundhedspersonalet være opmærksom 

på patientens realitetsforståelse: 

”Det forhold at en patient har en psykiatrisk eller anden  alvorlig, måske livstruende lidelse, 

betyder ikke nødvendigvis, at patienten ikke kan tage stil l ing. Patientens ti lstand og 

oplysningernes karakter er afgørende. Der skal lægges stor vægt på selvbestemmelse, men 

personalet skal være opmærksom på, at der i kke indgår urealistiske forestil linger om 

patientens evne til  at kunne overskue konsekvenserne. Ellers er der risiko for, at det i  

realiteten er personalet, der bestemmer, men under dække af patientens selvbestemmelse” 

(Vej. 9494 af 04/07/2002, pkt.6).  

Netop denne problematik satte de pårørende fokus på. De undrer sig over, at sundhedspersonalet 

respekterer en persons selvbestemmelsesret, i situationer, hvor en person bliver underlagt tvang 

fordi det vurderes at vedkommende ikke er i stand til at tage vare på sig selv. Eksempelvis fortalte en 

pårørende: 

”Jeg kan godt se, at patienter skal have lov ti l  at sige fra, men når en patient er så syg, at han 

bliver tvangsindlagt, han bliver tvangsfikseret, han bliver tvangsmedicineret fordi han ikke er i  

stand til  at tage vare på sig selv, hvordan kan man så juridisk og i  psykiatrien, tro på det 
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udsagn, at han siger, at min mor ikke må høre noget”  

Pia, mor til mand med skizofreni, med en kompliceret relation 

 

De pårørende med en kompliceret relation til personen med den psykiske lidelse, oplevede netop 

denne problematik som særlig vanskelig. I begge interviews med pårørende med en kompliceret 

relation, blev det tydeligt, at de står i en situation, hvor en psykotisk lidelse, er grundlaget for den 

komplicerede relation. Dette betyder, at de i nogle situationer er vigtige støttepersoner og i andre 

situationer helt bliver afvist, her hovedsageligt i forbindelse med behandling.  Set fra de pårørendes 

perspektiv, kan det synes problematisk, at de står i denne situation, og sundhedspersonalet gav 

ligeledes udtryk for en stor forståelse for pårørende i disse situationer: 

 

”Jeg synes netop det kan være særligt svært, når man taler om patienter , der er psykotiske. 

Det er jo mennesker som er så syge, at de ikke er realistiske. Jeg synes virkelig, at det er et 

etisk dilemma, for hvem skal man tage mest hensyn til . Jeg synes bestemt det er rigtigt, at der 

er en lovgivning, der siger, at en patient er hovedpersonen og det er patienten, der skal give et 

samtykke til , hvem mine personlige oplysni nger deles med. Bestemt. Men jeg synes det er et 

svært dilemma, når det handler om psykotiske mennesker. ” 

Sygeplejerske 

 

Sundhedspersonalet gav derfor ligeledes udtryk for, at de synes disse situationer er vanskelige, men 

samtidig understregede de, at der er flere faktorer, der spiller ind på denne problematik: 

”Jeg tror det er fordi omstændighederne omkring tvang er meget mere klare. Hvis du 

eksempelvis skal tvangsmedicinere eller tvangstilbageholde en patient, så er der helt klare 

indikatorer, der skal være opfyldt. Der er nogle tvangsprotokoller der skal være udfyldt. Hvis 

patienten klager, så har man bevismateriale for, hvorfor det var okay, at der blevet udøvet 

tvang. Med tavshedspligten er det mere flydende. Derfor tror jeg vi er mere forsigtige med 

den, for hvis patienten klager, hvad har vi så at støtte os op ad. Vi har ikke samme system, 

samme protokol. Der er ingen konkrete ting man kan gå i  retningen af, hvis patienten klager” 

Sygeplejerske  

 

Sundhedspersonalet beskrev dermed, at det er vanskeligt med tavshedspligten, fordi det bliver et 

individuelt skøn, som kan falde tilbage på vedkommende i forbindelse med klager. I disse situationer 

føler sundhedspersonalet sig mere udsatte i modsætning til situationer med tvang, da der ikke er 

noget konkret de kan holde sig til.  

En anden og væsentlig overvejelse, vedrørende tavshedspligten i forbindelse med tvang, omhandler 

selve relationen mellem patienten og dennes pårørende. Sundhedspersonalet understregede, at de 

skal varetage patientens tarv, og at de derfor skal være sikre på, at relationen mellem de forskellige 

parter er god: 

”Den er svær, for hvem siger at man har en god relation til  eksempelvis sin mor. Det kan jo 

godt være man lever i  et meget belastet forhold. Man ved jo ikke om manden, der ringer ind 
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og er bekymret for sin kone, er ham der slår og er grunden til  at konen er indlagt. Så for så vidt 

det er muligt, må man vente og ja det er en lidelse både for patienten og for de pårørende, 

men man er nødt ti l  at have nogle ordentlige belæg for at sige, at dette er en sund relation for 

patienten” 

Sygeplejerske  

 

Selvom det for de pårørende kan føles absurd og uforståeligt, at sundhedspersonalet lytter til en 

patients nægtede samtykke i situationer med tvang og psykose, så har sundhedspersonalet dog 

nogle klare argumenter for, hvorfor de gør som de gør. De fagprofessionelle understregede samtidig 

også, at i de situationer, hvor de i behandlingen får et bedre kendskab til personen med den 

psykiske lidelse og dennes pårørende, nogle gange slækker på de  helt stramme linjer, da de har en 

bedre forståelse for relationen mellem de to parter.  
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3.1.4. OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER VEDRØRENDE TAVSHEDSPLIGT OG SAMTYKKE 

 

TAG HÅND OM DE PÅRØRENDE VED OVERGANGEN TIL  VOKSENPSYKIATRIEN 

I forhold til overgangen til voksenpsykiatrien kan det være vanskeligt, når et ungt menneske bliver 

18 år, da de rent juridisk er myndige, men ikke altid er klar til alene at tage det ansvar som dette 

medfører. Lovgivning er dog med til at sikre de unges rettigheder og er derfor et vilkår for 

psykiatrien. Denne overgang kan dog være en stor udfordring for de pårørende, som oftest 

forældrene, da de går fra at være meget involveret i behandlingsforløbet, til nogle gange at kobles 

helt fra. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på de pårørende i disse situationer og hjælpe med 

at give dem en bedre overgang til voksenpsykiatrien, således at skellet, imellem de to områder i 

psykiatrien ikke, føles så voldsom. Det er samtidigt også vigtigt at være opmærksom på, at mange 

unge mennesker stadig bor hjemme, og at de pårørende derfor har et ansvar for dem, efter 

udskrivelse. Det er derfor relevant, at psykiatrien fortsat ruster de pårørende til dette arbejde, på 

trods af overgangen til voksenpsykiatrien.  

SYSTEMATISERING AF DE PÅRØRENDES MUL IGHED FOR VIDEREGIVEL SE AF INFORMATIONER 

Ved videregivelse af informationer til sundhedspersonalet skal sundhedspersonalet være 

opmærksom på at lytte til de pårørende, uanset samtykke, og formå at sætte denne information i 

spil i behandlingen. Dog er det vigtigt at fremhæve, at nogle afdelinger allerede gør en stor indsats 

på dette område. Opmærksomhedspunktet vedrører derfor, at der i højere grad bør ske en 

systematisering af denne videregivelse af information, fra de pårørende, således at de pårørende får 

mulighed for dette på alle afdelinger og ambulatorier i hele behandlingspsykiatrien.   

SAMTYKKE VED TVANG ER ET VIL KÅR  

Langt hen ad vejen er lovgivningen med til at sikre patientens rettigheder i forbindelse med en 

indlæggelse. Når det drejer sig om lovgivning, er det nødvendigt med nogle afgrænsede rammer, 

hvori sundhedspersonalet kan navigere. Det kan i denne forbindelse være vanskeligt at sikre, at 

ingen kommer i klemme. Sundhedspersonalet fremhævede i fokusgruppeinterviewet vigtige pointer 

i forhold til samtykke og tvang, som er væsentlige argumenter for, hvorfor de gør som de gør. Som 

pårørende kan dette være særligt frustrerende, men det er med til at sikre patienten og dennes 

behandlingsproces. Forhold omkring tavshedspligt og samtykke i forbindelse med tvang, er derfor et 

vilkår, som kan sætte nogle pårørende i uhensigtsmæssige situationer, men som er vigtige for at 

sikre de bedste vilkår for patienten. Det kan dog diskuteres, hvorvidt der bør være nogle tydeligere 

retningslinjer for, hvornår sundhedspersonalet kan videregive oplysninger til pårørende, på trods af 

nægtet samtykke. Dette særligt i situationer, hvor en person er underlagt tvang eller er psykotisk.  
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Eksempelvis kan der laves protokoller for vurdering af relationen mellem pårørende og patient. Ved 

at opstille nogle kriterier, som kan være styrede for sundhedspersonalets beslutninger, støttes 

personalet i deres vurderinger. Dog skal det understreges, at dette hverken kan, eller skal, erstatte 

sundhedspersonalets kvalitative vurdering.  
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3.2. UDFORDRINGER VED UDSKRIVELSE 

En anden udfordring, som de pårørende satte fokus på under interviewene, omhandler tiden efter 

udskrivelse. De pårørende føler sig efterladte af psykiatrien og gav udtryk for, at de mangler 

værktøjer til at få hverdagen i hjemmet til at fungere. Eksempelvis fortalte en pårørende: 

”Hvilke redskaber har man at bruge herhjemme, når hun har det på den ene måde. Når hun er 

rigtig langt nede og selvmordstruet, og man har to jobs man skal passe, og vi er væk i rigtig 

mange timer. Det er virkelig nervepirrende når man kommer ind af døren og man lige skimter 

derude i træerne, nu har hun vel ikke været derude og gøre et eller andet. De der 

selvmordstanker, man er jo rigtig bange og i  perioder lever man jo bare inde i en bobbel, hvor 

man er bange hele tiden”  

Anne, mor til ung pige med en bipolar lidelse, med en god relation 

 

I tråd med dette fortalte en pårørende om, hvordan hendes mand, efter en indlæggelse, havde fået 

en handleplan med hjem, med opmærksomhedspunkter i forhold til sin sygdom, samt værktøjer til 

at håndtere forskellige udfordringer i hverdagen. Hun sagde i denne forbindelse:  

”Det er kanon godt, at de får de her handleplaner, men det mangler l idt, at de pårørende også 

bliver inddraget i  dem – hvad kan du gøre, når du ser nogle af de her første a dvarselstegn på, 

at nu begynder det at gå l idt den anden vej […]. Er der nogle ting, man som pårørende skal 

gøre for at det ikke udløser et eller andet” 

Hanne, kone til mand med depression, med en god relation   

De pårørende og her særligt de pårørende med en god relation til personen med den psykiske 

lidelse, efterspørger hjælp til at håndtere hverdagen med psykisk sygdom og de ønsker særligt at få 

nogle værktøjer til at hjælpe dem med dette arbejde. De føler sig ofte meget alene med 

udfordringerne efter udskrivelsen og uden mulighed for at hente hjælp fra psykiatrien. En 

sygeplejerske fra fokusgruppeinterviewet fremhævede ligeledes udfordringer i forhold til at hjælpe 

de pårørende efter udskrivelse: 

”Vi har en telefonrådgivning, hvor pårørende til  ambulante patienter nogle gange ringer ind og 

siger vi står i  den og den situation, hvilke muligheder for hjælp har vi? Og der er vi nødt ti l  at 

sige, at der ikke rigtig er nogle ti lbud til  pårørende, når personen med den psykiske lidelse ikke 

er indlagt” 

Sygeplejerske  

Sundhedspersonalet gav derfor også udtryk for, at de mangler et sted eller et tilbud, hvortil de kan 

henvise pårørende til nuværende eller tidligere patienter i psykiatrien, hvor de kan få hjælp i deres 

konkrete situation.  

De pårørende oplever hermed udfordringer i forhold til at sikre, at hverdagen efter udskrivelse 

fungerer. De ønsker i denne forbindelse værktøjer, og anden form for hjælp, til at tage bedre hånd 

om personen med den psykiske lidelse, således at vedkommende ikke genindlægges. De pårørende 
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ønsker dermed, at psykiatrien i et eller andet omfang, har kontakt med det hjem, hvortil personen 

med den psykiske lidelse udskrives, for at sikre, at denne proces foregår hensigtsmæssig, og at de 

pårørende er rustet til denne del af forløbet.  
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3.2.1. OPMÆRKSO MHEDSPUNKTER VEDRØRENDE UDSKRIVEL SE 

 

Tilbud t il pårørende  t il ambulant e pat ient er 

Sundhedspersonalet fremhævede under fokusgruppeinterviewet, at nogle afdelinger ikke oplever, at 

de har mulighed for at tilbyde hjælp til pårørende til ambulante patienter. Det skal dog nævnes, at 

der i Region Nordjyllands behandlingspsykiatri , er tilbud til pårørende til ambulante patienter, men 

at dette ikke er gældende alle steder. Dette gennemgås yderligere i følgende afsnit. Det er derfor 

vigtigt at være opmærksom på denne målgruppe af pårørende, og det kan anbefales, at der udbydes 

et tilbud til denne målgruppe, systematisk i hele behandlingspsykiatrien. Dette kan eksempelvis 

være i form af gruppepsykoedukation, sådan som det allerede foregår nogle steder. I forhold til 

afsluttede patienter kan det diskuteres om der er tale om en regional eller en kommunal opgave . 

Dog skal det nævnes, at Center for Pårørende tilbyder samtaleforløb for personer med en psykisk 

lidelse sammen med deres pårørende – et forløb der er uafhængigt af, om vedkommende har 

afsluttet sit behandlingsforløb.   

Værkt øjer  t il pårørende t il håndtering af hverdagen eft er udskr ive lse  

De pårørende fremhævede ligeledes, hvor magtesløse de ofte føler sig, når personen med den 

psykiske lidelse bliver udskrevet. De gav udtryk for, at de mangler værktøjer til at håndtere 

hverdagen og til at sikre, at de bidrager med den bedste hjælp og støtte til personen med den 

psykiske lidelse. Det kan anbefales, at det systematisk fremgår af personen med den psykiske 

lidelses handleplaner, hvad de pårørende kan gøre for at hjælpe vedkommende, i forhold til de 

konkrete punkter i handleplanen2. Ved at medtage de pårørendes perspektiv i disse handleplaner, 

får de pårørende nogle værktøjer til at støtte personen med den psykiske l idelse efter udskrivelsen.    

I forhold til pårørende, som ikke har fået samtykke til at blive inddraget i behandlingsforløbet, kan 

det overvejes, hvorvidt det er muligt at lave nogle handleplaner, med mere generaliserede 

værktøjer. Som det fremhæves i det følgende, kan værktøjerne ligeledes gives via et tilbud kun til 

pårørende.  

 

  

                                                                 

2 Disse kan udarbejdes i forbindelse med en udskrivningssamtale eller på et møde med Patientens team. Hertil kan anbefales afholdelse af 

et netværksmøde med anvendelse af værktøjerne fra satspuljeprojektets  udarbejdede Pixi-bog (Schmidt-Kristensen, 2017). 
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3.3. TILBUD TIL PÅRØRENDE 

En væsentlig udfordring, som blev fremhævet under interviewene, vedrører tilbud til pårørende. 

Både de pårørende og sundhedspersonalet gav udtryk for en manglende viden om, hvilke tilbud der 

eksisterer. De pårørende efterspurgte i denne forbindelse indsatser, der kun er til pårørende, enten 

fordi de ønsker noget som kun er til dem, eller fordi de ikke har mulighed for at deltage eller få 

samtykke fra personen med den psykiske lidelse. De pårørende kom med forslag til, hvad denne 

hjælp kunne være, hvilket blev understøttet af workshoppen med Psykiatriens Pårørende 

Peerboard. Disse temaer gennemgås i det følgende. Derudover fremhæves, hvilke tilbud der 

allerede eksisterer, som tilgodeser de pårørendes ønsker, med henblik på at klarlægge eventuelle 

mangler på dette område.  

3.3.1. VIDEN OM TILB UD 

En væsentlig ting som de pårørende og sundhedspersonalet satte fokus på, var en manglende viden 

om, hvilke tilbud der findes til pårørende, herunder særligt til pårørende, der enten ikke er inddraget 

i behandlingsforløbet, eller til de førnævnte pårørende til ambulante patienter. Sundhedspersonalet 

gav udtryk for et generelt manglende kendskab til, hvad der er af tilbud i behandlingspsykiatrien, og 

nogle afdelinger gav udtryk for, at de mangler steder hvortil de kan henvise bestemte 

pårørendegrupper. Dette manglende kendskab fra sundhedspersonalet kan være årsag til, at de 

pårørende gav udtryk for, at de ikke havde fået information om tilbud til dem, i forbindelse med 

kontakt til psykiatrien. 

”Man står der som pårørende og kommer ind i en helt anden verden, ma n ved ikke hvad der 

foregår, man ved ikke hvad fremtiden bringer og så videre. Så man står der, hvad er det her for 

noget […] Der var ikke megen information, og det man kan finde, det kan man finde på nettet 

og så sidder man så der og roder rundt og det gør så alle pårørende. Man kan jo l ige så godt 

have en manual inden for psykiatrien, og så sige, nu kommer der en ny ung person, jamen så 

ved vi hvad vi skal gøre, der er nogle informationer, der er nogle skemaer vi skal udfylde […]. 

Det er som om, gud der er jo nogle forældre til et ungt menneske, det har vi aldrig set. Det kom 

ligeså meget bag på dem, som det kom bag på os, at man står der og søger noget information 

og hjælp”  

Christian, far til ung pige med en bipolar lidelse, med en god relation   

Workshoppen med Pårørende Peerboardet viste på lignede vis, at der er en generel mangel på viden 

omkring de tilbud som eksisterer i behandlingspsykiatrien. Eksempelvis gav både de pårørende fra 

interviewene og Pårørende Peerboardet udtryk for, at de ønsker tilbud til pårørende i form af 

rådgivning, herunder blandt andet telefonisk rådgivning. Telefonisk rådgivning udbydes allerede 

flere steder i psykiatrien, hvilket tyder på, at de pårørende af forskellige årsager ikke er bevidste om, 

at dette eksisterer. De pårørende efterspurgte derfor en mere systematiseret tilgang til at få viden 

om, hvilke tilbud de kan få, herunder også tilbud til dem alene. Sundhedspersonalet havde samme 
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ønske om en systematisk oversigt over de forskellige tilbud. En afdeling havde lavet deres egen liste 

med tilbud, men udfordringen med dette er, at den løbende skal opdateres, hvilket kræver en del 

ressourcer.  
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3.3.2. TILBUD KUN TIL PÅRØRENDE  

De pårørende efterspurgte også et tilbud, der var forbeholdt dem som pårørende. Det vil sige et 

tilbud som er uafhængig af personen med den psykiske lidelses deltagelse eller samtykke. Foruden 

rådgivning, gav de pårørende særligt udtryk for et ønske om et gruppetilbud. De fortalte, at det at 

kunne dele deres oplevelser med andre, var en vigtig måde at få afmystificeret forhold omkring 

psykisk sygdom og en måde, hvorpå de ikke ville føle sig alene:  

”Vi snakkede for eksempel med et par pårørende, som fortalte, at når de var indlagte på 

skadestuen med deres datter, så gik hun også henover dem og gik ud og snakkede med en 

professionel, hvor man egentlig i  første omgang bliver l idt såret over, at hun ikke vil  snakke 

med os, men hvor de siger, det gjorde deres datter også, og man tænker pyha, det er ikke så 

mærkeligt så. Der er mange ting, hvor man tænker uha, det er nok vores skyld, der er et eller 

andet galt med os, siden hun ikke spørger os om det, hvor andre siger, det har de da også 

oplevet, og sådan er det”  

Anne, mor til ung pige med en bipolar lidelse, med en god relation 

”Jeg synes det er rigtig godt at få snakket med andre pårørende og høre deres situationer og 

se du er ikke den eneste i verden”  

Pia, mor til mand med skizofreni, med en kompliceret relation 

De pårørende fortalte, at de oplever det som befriende at tale med andre i samme situation, og at 

det er med til at fjerne noget af den skyld, som de oplever at stå med. Vigtigheden af, at 

gruppetilbuddene er styrede og strukturerede blev samtidig fremhævet som vigtigt. De ønskede et 

tilbud, hvor der ligger en forpligtigelse til at deltage, således at det ikke er åbent om deltagerne har 

lyst til at deltage fra gang til gang. En pårørende sagde eksempelvis: "Der skal være en fast dato og 

tidspunkt, sådan at du har en forpligtelse til at komme” (Hanne, kone til mand med depression, med 

en god relation). Hun gav udtryk for, at eksempelvis åbne cafémøder ikke har været en succes for 

hende, da det er for let at blive hjemme. Her spiller tilgængeligheden ligeledes ind for mange 

pårørende, da tilbuddenes geografiske placering kan skabe udfordringer. Dette blev understøttet 

både at Pårørende Peerboardet samt af sundhedspersonalet.  

Pårørende Peerboardet fremhævede, ligesom de pårørende fra interviewene, gruppetilbud og de 

pointerede ligeledes vigtigheden af, at grupperne er strukturerede og styrede. De fremhævede 

gruppetilbud, som kan have forskelligt fokus, herunder eksempelvis: 

 Psykoedukation 

 Uddannelse i at være pårørende  

 Coaching og øvelser i at skabe balance imellem eget liv og personen med den psykiske 

lidelses liv. 
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Disse ønsker var i tråd med de pårørendes ønsker fra interviewene, da de ligeledes gav udtryk for, at 

gruppetilbuddene gerne måtte have et undervisende indhold. De fremhævede blandt andet generel 

psykoedukation, men de efterspurgte, som tidligere nævnt også særligt værktøjer, som kan 

anvendes i hverdagen i dialogen med personen med den psykiske lidelse: 

”Jeg er i  en pårørendegruppe [i  SINDs pårørende] og der havde vi psykologhjælp først i  

gruppen, i  en seks gange eller sådan noget, så har vi så selv holdt kontakten ved lige. Vi lytter 

ti l  hinanden og kan jo også i  et vist omfang rådgive hinanden, men vi kan jo ikke rådgive, 

hvordan vi pædagogisk hver især skal forholde os ti l  vores syge børn. Det har jeg brug for 

hjælp til  […] hvordan er det man snakker ti l  en, der har vrangforestil l inger”  

Lone, mor til mand med en ADHD diagnose, med en kompliceret relation 

”Jeg synes også, når hun har været indlagt rigtig mange gange, og vi får hende hjem, det kunne 

være skønt at vide lidt mere, for hun er jo ikke rask når hun kommer hjem. Hvad man kunne 

gøre for at hjælpe hende [...] for så bliver hun indlagt igen pludselig og så tænker man, hvad 

har vi så gjort, har vi gjort noget forkert." 

Anne, mor til pige med en bipolar lidelse, med en god relation  

Ved at få nogle værktøjer til håndtering af hverdagen, gav de pårørende udtryk for, at det ville 

afhjælpe noget af den skyldfølelse, de ofte sidder med. De satte alle spørgsmålstegn ved deres egen 

rolle som pårørende, og ønskede at være bedre rustet til denne opgave.  

Værktøjer til håndtering af hverdagen var særligt et ønske for de pårørende med en god relation til 

personen med den psykiske lidelse. For de pårørende med en kompliceret relation, ønskede de i 

højere grad at få værktøjer til at kommunikere og åbne en dialog med personen med den psykiske 

lidelse, da de fandt dette vanskeligt. For interviewdeltagerne i indeværende pilotprojekt vedrørte 

dette særligt hjælp til at kunne kommunikere med en person med tvangstanker:  

”Altså det jeg tænker jeg har brug for, det er netop det der med at kunne forstå, hvorfor han 

har vrangforestil l inger og kunne kommunikere med ham på trods af hans vrangforestil linger. 

Det er det jeg l igesom mangler en metode til . Og jeg har læst bunker af bøger, SIND har også 

en rigtig god pjece om hvordan man er sammen med folk der er psykotiske, skizofrene. Det er 

en rigtig god pjece, den er tyk og i  let sprog og så vi dere, men når jeg så står ude i det så kan 

jeg ikke rigtig bruge det […]Hvis han har det bedst med ikke at være i kontakt med os, så må vi 

jo acceptere det, for jeg kan jo også godt mærke, at så snart jeg er sammen med ham eller 

taler i  telefon med ham, så kører han op, og det er jo heller ikke rart for ham. Om jeg kan gøre 

noget ved det, om jeg kan forhindre ham i at køre op. Som min eksmand sagde – du er jo som 

en rød klud foran ham. Det vil  jeg jo slet ikke. Jeg vil  jo netop gerne være den der støttepill e 

han kan have i sit l iv. Gå ud i verden og være nysgerrig og få nogle knubs og kom tilbage igen, 

jeg er her, jeg skal nok være her, altid, og det er jeg stadigvæk”  

Lone, mor til mand med en ADHD diagnose, med en kompliceret relation 

 

De pårørende understregede derfor, at de gerne vil mødes med andre pårørende i lignede 

situationer, men at det er vigtigt, at disse møder er strukturerede og gerne med et undervisende 

indhold, som kan give nogle værktøjer i hverdagen og dermed ruste og støtte dem bedre i dere s 
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rolle som pårørende. For pårørende med en god relation til personen med den psykiske lidelse, 

efterspurgte de særlig gruppetilbud med pårørende i lignede situationer, hvor der bliver undervist 

og givet værktøjer til at mestre hverdagen med psykisk sygdom. For de pårørende med en 

kompliceret relation, efterspurgte de i højere grad kommunikationsværktøjer til at åbne en dialog 

med en person med eksempelvis tvangstanker. De to målgrupper efterspurgte derfor alle et 

gruppetilbud med undervisning, men indholdet varierede.  

3.3.3. EKSISTERENDE TILBUD KUN TIL PÅRØR ENDE 

På baggrund af det foregående, fremgår det, at pårørende efterspørger et tilbud kun til dem. 

Samtidig fremgår det ligeledes, at der er en generel manglende viden om, hvilke tilbud der findes til 

pårørende. Det er vigtigt at sikre, at der ikke laves opmærksomhedspunkter vedrørende tilbud til 

pårørende, som overlapper med eksisterende tilbud. Derfor vil der i følgende afsnit fremhæves 

relevante tilbud, som kan tilgodese nogle af de pårørendes ønsker. Formålet er således at afklare, 

om der er nogle mangler i forhold til de pårørendes ønsker. Det har som nævnt være vanskeligt at få 

et fyldestgørende overblik over de forskellige tilbud indenfor pilotprojektets tidsramme, hvorfor der 

skal tages forbehold for eventuelle mangler. Det er vigtigt ligeledes at pointere, at de to 

pårørendeorganisationer Bedre Psykiatri samt SINDs Pårørende, også har en række tilbud kun til 

pårørende. De pårørende gav dog udtryk for, at de efterspurgte noget andet, end det som de to 

organisationer tilbyder, hvorfor deres tilbud ikke nævnes her3. 

PSYKOEDUKATION OG PÅ RØRENDEGRUPPER 

De pårørende efterspurgte et gruppetilbud med blandt andet fokus på psykoedukation. I Region 

Nordjyllands behandlingspsykiatri findes en række psykoedukationstilbud til pårørende. Disse 

varierer dog fra afdeling til afdeling og ligeledes mellem Klinik Psykiatri Nord og Klinik Psykiatri Syd. I 

Klinik Psykiatri Nord er der ansat to medarbejdere som står for psykoedukationstilbuddene, og de 

tilbydes her som gruppeforløb. Der tilbydes psykoedukation indenfor følgende diagnoseområder: 

 Depressive symptomer 

 Bipolare lidelse 

 Skizofreni  

Psykoedukation vedrørende depressive symptomer udbydes fire gange om året, mens 

psykoedukation vedrørende bipolare lidelse tilbydes to gange om året. Begge afholdes for patienter 

og pårørende blandet. Psykoedukation vedrørende skizofreni tilbydes også to gange om året, men 

                                                                 

3 Se bilag 6 for en liste over et udvalg af de to interesseorganisationers tilbud. 
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her adskilles patienter og pårørende i separate hold. Ingen af psykoedukationstilbuddene i Klinik 

Psykiatri Nord er afhængige af patientens accept og det er ligeledes underordnet om patienten er 

udskrevet eller ej. Tilbuddene er dermed til alle med en tilknytning til behandlingspsykiatrien. 

Holdene foregår dog i Brønderslev, hvilket sætter nogle geografiske udfordringe r for pårørende 

bosat mere yderligt i regionen.    

Det har været vanskeligt at danne et overblik over, hvilke psykoedukationstilbud, der udbydes i 

Klinik Psykiatri Syd. Dette område er struktureret anderledes end i Klinik Psykiatri Nord, hvilket 

formentlig skyldes, at der er en væsentlig størrelsesforskel de to klinikker imellem. Meget tyder dog 

på, at der ikke som sådan er et gruppetilbud eller et psykoedukationstilbud i gruppe, til pårørende 

efter udskrivelse. Der findes dog psykoedukationstilbud til pårørende, til indlagte patienter, som ikke 

har fået samtykke til at været involveret eller informeret i behandlingsforløbet. Flere afdelinger 

tilbyder gruppepsykoedukation på månedlig basis, hvor pårørende fra andre afdelinger ligeledes er 

velkomne til at deltage. Der er dermed tilbud kun til pårørende i Klinik Psykiatri Syd, men disse er 

forbeholdt pårørende til indlagte patienter. Alle de pårørende samt sundhedspersonalet gav udtryk 

for en manglende viden om disse psykoedukationstilbud. Noget tyder dermed på, at det bør fremgå 

tydeligere, hvilke tilbud der findes, således at flere kan få gavn af disse.      

RÅDGIVNING  

Flere steder i psykiatrien tilbydes telefonisk rådgivning. Eksempelvis har den Psykiatriske Skadestue, 

døgnåben akut telefonrådgivning, til personer med en psykisk lidelse, samt til pårørende. For mindre 

akutte situationer, kan pårørende ringe til blandt andet Psyk-Info, og eksempelvis få generel 

information om forskellige psykiske lidelser samt rådgivning i forhold til at navigere i Psykiatrien. 

Derudover kan Psyk-Info henvise til en række diagnosespecifikke organisationer, der alle tilbyder 

forskellige former for rådgivning og vejledning. En oversigt over disse kan findes på Psyk-Infos 

hjemmeside4.  

CENTER FOR PÅRØRENDE 

Psykiatrien i Region Nordjylland har et specialiseret tilbud, i form af Center for Pårørende. Her 

tilbydes samtaleforløb, hvor personer med en psykisk lidelse og deres pårørende kan få hjælp til at 

talte sammen om, hvordan sygdommen påvirker dem hver især og griber ind i måden at være 

sammen på. Formålet med Center for Pårørende er at styrke relationen mellem personen med den 

psykiske lidelse, og dennes pårørende, og skabe et fælles sprog for sygdommen. Centeret tilbyder 

                                                                 

4 http://www.psykiatri.rn.dk/information-og-raadgivning/psyk-info/links  

http://www.psykiatri.rn.dk/information-og-raadgivning/psyk-info/links
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både forløb for voksne pårørende og for børn, der er pårørende 5. På nuværende tidspunkt findes 

der ikke et tilbud kun til voksne pårørende, men centeret tilbyder telefonisk rådgivning til alle 

pårørende.  

 

  

                                                                 

5 For mere information om de forskellige tilbud i Center for Pårørende, se centerets hjemmeside:http://www.psykiatri.rn.dk/information-

og-raadgivning/center-for-paaroerende  

http://www.psykiatri.rn.dk/information-og-raadgivning/center-for-paaroerende
http://www.psykiatri.rn.dk/information-og-raadgivning/center-for-paaroerende
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3.3.4. OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER VEDRØRENDE TILBUD TIL PÅRØRENDE 

 

EN OVERSIGT OVER TIL BUD TIL  PÅRØ RENDE  

Både sundhedspersonalet samt de pårørende gav udtryk for en manglende viden om, hvilke tilbud 

behandlingspsykiatrien har til pårørende og efterspurgte en oversigt heraf. Det anbefales derfor, at 

der udarbejdes en oversigt over de forskellige tilbud, som både er tilgængelig på psykiatriens 

hjemmeside og i en folder, som de pårørende kan få med hjem. Det er vigtigt, at denne oversigt er 

systematisk og dermed dækker hele behandlingspsykiatrien i Region Nordjylland, således at alle 

afdelinger kan drage fordel af hinandens tilbud. Denne oversigt vil dermed, foruden at være en 

hjælp til de pårørende, ligeledes være en hjælp til sundhedspersonalet, i deres kontakt med 

pårørende, som efterspørger hjælp fra psykiatrien. Det er dog væsentligt at pointere, at en 

systematisk oversigt over de forskellige tilbud kræver struktur samt personer med ansvar for, at 

oversigten løbende opdateres.  

OPRETTEL SE AF ET TIL BUD KUN TIL  PÅ RØRENDE  

De pårørende efterspurgte ligeledes et tilbud kun til dem, gerne i form af et gruppetilbud. Dette 

gruppetilbud skal være fagligt styret og gerne med et undervisende indhold. Som det fremgik af 

gennemgangen af tilbuddene i behandlingspsykiatrien, findes der tilbud, som tilgodeser dette ønske. 

Der hvor der kan fremhæves mangler, er i forhold til tilbud for pårørende til ambulante patienter i 

Klinik Psykiatri Syd og til pårørende i Klinik Psykiatri Nord, som er bosat mere yderligt i regionen. Det 

kan derfor anbefales, at der laves et tilbud for pårørende til ambulante patienter i Klinik Psykiatri 

Syd. Hvis et sådan tilbud allerede eksisterer, kan det overvejes, om det er nødvendigt med en 

tydeligere annoncering for dette tilbud. Derudover kan det anbefales, at der laves 

psykoedukationstilbud til pårørende i eksempelvis Frederikshavn eller Thisted, således at flere  

pårørende kan få glæde af disse tilbud, i Klinik Psykiatri Nord.  

De pårørende efterspurgte ligeledes nogle værktøjer til håndtering af deres hverdag, både i forhold 

til at være en støtte for personen med den psykiske lidelse, men ligeledes i forhold til at kunne 

kommunikere med hinanden. Psykoedukationen i behandlingspsykiatrien er særlig møntet på at give 

generel information om psykiske lidelser. Fokus på det at være pårørende, og det at få nogle 

værktøjer og mestringsstrategier, er derfor ikke umiddelbart i hovedfokus. Det anbefales derfor, at 

der laves et gruppetilbud kun til pårørende. I det omfang det er muligt, skal det være et tilbud for 

alle pårørende, som er uafhængigt af personen med den psykiske lidelse. Dette for at tilgodese 

målgruppen af pårørende med en kompliceret relation. Tilbuddet skal ligeledes være for alle 

pårørende uafhængig af patientens udskrivelse. Tilbuddet skal have fokus på det at være pårørende 
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og på at styrke de pårørende i denne rolle, således at de kan være en god støtte for personen med 

den psykiske lidelse i hverdagen.  
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4 INSPIRATION TIL TILBUD KUN TIL PÅRØRENDE  

Af pilotprojektets undersøgelse fremgår det, at der er nogle udfordringer som pårørende står med  i 

mødet med behandlingspsykiatrien. Nogle udfordringer er vilkår i behandlingspsykiatrien, nogle kan 

behandlingspsykiatrien være opmærksomme på og måske forbedre, mens andre udfordringer 

bunder i nogle generelle mangler. De mangler som primært blev fremhævet vedrørte et fagligt 

styret gruppetilbud med særligt fokus pårørenderollen, mestringsstrategier og 

kommunikationsværktøjer. Derudover fremhævede de pårørende ligeledes rådgivning og vejledning 

fra psykiatrien som en mangel. Som nævnt, tilbyder behandlingspsykiatrien rådgivning forskellige 

steder, men det kan overvejes, om der kan tilbydes noget andet end dette, som måske i højere grad 

tilgodeser de pårørendes ønsker. I følgende afsnit hentes inspiration fra andre regioner for at 

undersøge, hvordan et tilbud kun til pårørende kan se ud, i behandlingspsykiatrien i Region 

Nordjylland.  

4.1. GRUPPETILBUD  

I Region Sjælland (Vest) har der de sidste 2-3 år været oprettet en pårørendegruppe for pårørende, 

der ikke er tilknyttet et sengeafsnit eller ambulatorie, eksempelvis pårørende med nægtet samtykke 

til inddragelse i behandlingsforløbet. Det eneste kriterie, der skal være opfyldt for at deltage, er at 

man opfatter sig som pårørende til en person med en psykisk lidelse. Grupperne mødes 5 gange á 2 

timer, og der er plads til 12 deltagere. Tilbuddet udbydes i tre forskellige kommuner, med en gruppe 

om foråret og om efteråret, hvilket vil sige at der i alt i regionen udbydes seks grupper. 

Pårørendegrupperne ledes af to erfarne sygeplejersker og der informeres om tilbuddet på regionens 

hjemmeside, via Psyk-Info og på informationskærme på de forskellige afdelinger.  

Pårørendegrupperne er ikke diagnosespecifikke og omhandler i mindre grad psykoedukation. Fokus 

er primært på pårørenderollen og på at give de pårørende nogle mestringsstrategier og en forståelse 

for den situation de står i. Derudover er grupperne med til at skabe et støttende netværk for de 

pårørende, og et sted, hvor pårørende kan få yderligere information om tilbud til dem som 

pårørende.  Tilbagemeldingerne fra deltagerne er positive, og de pårørende fremhæver vigtigheden 

af at blive set og hørt, at være sammen med andre i samme situation og få nogle værktøjer til at 

håndtere rollen som pårørende. Dette er i tråd med forskningen på området. Et studie viser at 
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gruppetilbud er med til at give pårørende et netværk, hvori de kan udvikle mestringsstrategier til 

håndtering af deres hverdag, samt reducere de pårørendes skyldfølelse og følelser af afmagt  (Riley 

et al., 2011). Andre studier, dog primært i forhold til pårørende til mennesker med skizofreni og 

andre psykotiske lidelser, har fundet lignede resultater (Chien and Norman, 2009).  Noget tyder 

dermed på, at de pårørende fra pilotprojektets interviews ikke står alene med deres ønske om et 

gruppetilbud, og at mange pårørende får en god hjælp via disse tilbud.  

Et tilbud lignende det i Region Sjælland, vil imødekommende målgruppen af pårørende med en 

kompliceret relation, samt pårørende til ambulante patienter, da samtykke fra personen med den 

psykiske lidelse, ikke er en forudsætning. Derudover har tilbuddet fokus på pårørenderollen, på at 

give mestringsstrategier og skabe et netværk, hvilket stemmer overens med de pårørendes ønsker. 

Gruppetilbuddet i Region Sjælland har dog ikke fokus på psykoedukation, hvilket de pårørende 

ligeledes efterspurgte. I Region Midtjylland, har PsykInfo Midt, i samarbejde med en række 

kommuner, Bedre Psykiatri og landsindsatsen En af os, lavet et tilbud til pårørende, som består af et 

kombineret undervisningsforløb og netværksgrupper. Tilbuddet består af et undervisningsforløb, 

løbende over tre aftener, med forskelligartede temaer og forskellige oplægsholdere. Efter 

undervisningsforløbet afholdes fire aftener med netværksmøder, som består af 8-10 personer i en 

lukket gruppe. Netværksgrupperne tilbydes i tre forskellige byer. Formålet med tilbuddet er både at 

give de pårørende nogle redskaber til at håndtere hverdagen som pårørende, samtidig med at give 

et støttende netværk, som kan give sparring og hjælp fremadrettet. Gruppetilbuddet er dermed et 

kombineret undervisningsforløb og netværksmøde, hvilket tilgodeser de pårørendes ønsker om 

psykoedukation og netværksskabelse. Det er ligeledes forbeholdt alle pårørende, uanset samtykke 

fra personen med den psykiske lidelse. 

4.2. RÅDGIVNING 

De pårørende efterspurgte ligeledes rådgivning og vejledning fra psykiatrien. Selvom psykiatrien som 

nævnt tilbyder rådgivning forskellige steder, kan det overvejes, om der kan udbydes noget mere på 

denne front. På workshoppen med Center for Pårørende, blev der fremlagt en idé om, at Centeret 

kan fungere som et rådgivnings- og videnscenter omhandlende det at være pårørende. Idéen med 

dette er, at centeret kan fungere som en vidensbase, med information både til sundhedspersonale, 

til personer med en psykisk lidelse samt til pårørende. Her vil pårørende kunne ringe ind og få 

vejledning i forhold til pårørenderollen samt henvisning til forskellige tilbud i, og uden for 

psykiatrien. En del af dette arbejde laves allerede nu i form af den førnævnte telefonrådgivning, men 

der ønskes en udbygning af dette arbejde.  
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Det blev ligeledes forslået, at der i dette rådgivnings- og videnscenter kan tilbydes rådgivende 

samtaler til de pårørende. Idéen med disse samtaler er, at de pårørende kan få hjælp til at skabe sig 

et overblik over den situation de står i og eventuelt få hjælp til at håndtere den afmagt mange 

pårørende oplever at stå med. Region Sjælland har gode erfaringer med samtaler kun til pårørende, 

hvilket de kalder for akutsamtaler. Akutsamtalerne startede oprindeligt som et projektforløb på 

Psykiatrisk Akutmodtagelse (PAM) i Slagelse, men er senere blevet udvidet til Psykiatrisk 

Akutmodtagelse i både Slagelse, Vordingborg og Roskilde. Akutsamtalen blev under projektperioden 

kaldt ”Særlig samtale for pårørende”. Samtalerne er kun for pårørende og foregår uden patientens 

medvirken eller samtykke. Samtalen varer en time og udgør ikke et længere forløb end dette.  

Projektteamet har gjort sig mange gode overvejelser og beskrivelser af deres arbejde, som kan 

findes i rapporten Akutsamtaler (Region Sjælland Psykiatrien).   

4.3. AFRUNDING 

Tilbud kun til pårørende kan være mange ting og kan struktureres på mange måder. Struktureringen 

vil i høj grad afhænge af, hvilken kontekst tilbuddet placeres i. På workshoppen med Center for 

Pårørende fremgik det, at centeret muligvis er i stand til at imødegå de pårørendes ønsker om 

gruppetilbud samt rådgivning og vejledning. På den baggrund arbejdes der videre med at undersøge, 

hvordan disse konkrete indsatser kan indgå i centerets kontekstuelle ramme, og hvad de kan 

indeholde. Der arbejdes derudover videre med at undersøge, om centeret kan tilbyde noget mere 

end det, de pårørende fra pilotprojektet, i første omgang har efterspurgt.  
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