Bruger/patient- og pårørende-politik
I psykiatrien i Region Syddanmark

Udarbejdet af temagruppe om bruger/patient- og pårørendeinddragelse i psykiatrien, juni
2007.
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1. Indledning og sammenfatning
1.1 Baggrund for bruger/patient- og pårørendepolitikken i psykiatrien i Region
Syddanmark
Region Syddanmark igangsatte i efteråret 2006 arbejdet med en udviklingsplan for
psykiatrien.
Planen skal sætte rammerne for psykiatrien i regionen frem mod 2010. Der er udarbejdet
en statusrapport henover årsskiftet 2006-07 og gennemført en udviklingsplankonference
den 9. marts 2007.
Regionsrådet har tilbage i 2006 politisk vedtaget en vision for psykiatrien i Region
Syddanmark.
Denne vision består af følgende tre punkter:
• At udvikle den psykiatriske virksomhed udfra nøglebegreberne kvalitet,
sammenhæng og høj grad af tilgængelighed i dialog med patienter, brugere og
pårørende
• At optimere psykiatriområdets ressourcer gennem innovative og
forskningsbaserede initiativer, der bidrager til den faglige udvikling såvel regionalt
som nationalt
• At videreudvikle en kultur, der fremmer glæde og udviklingsmuligheder hos den
enkelte og som skaber tillid til området hos såvel brugere og borgere, medarbejdere
og samarbejdspartnere.
På baggrund af visionen har regionsrådet d. 6. marts 2007 opstillet følgende politiske
hensigtserklæring om relationen til patienter og pårørende:
”Patienter og pårørende er vigtige samarbejdspartnere, der skal inddrages i
regionens tilbud og tilrettelæggelse og udvikling af disse. Adgang til viden om
psykisk sygdom er centralt. Respekt og synlighed om psykiatrien og de
sindslidende i forhold til befolkningen/borgerne er centralt for de sindslidendes
livsbetingelser og psykiatriens arbejdsvilkår. Derfor:
 skal der udarbejdes en patient- og pårørendepolitik, der skal udgøre
den overordnede ramme for indsatsen
 skal patienterne og de pårørende, som patienten ønsker inddraget,
tages med på råd i tilrettelæggelse af den konkrete indsats
 skal kontakten mellem patient og behandler være præget af den
synsvinkel at det er muligt helt eller delvist at komme sig efter
alvorlige psykiske lidelser
 skal der sikres adgang til patient- og pårørendeundervisning, der
sikrer dem den nødvendige viden om sygdommen, der skal til for at
den kan leve i og med den psykiske sygdom og bidrage til at
understøtte behandlingen
 skal børn i familier med psykisk syge have særlig opmærksomhed
 skal informationsindsatsen overfor den øvrige befolkning styrkes
gennem fx regionalisering af Psykiatrisk Informationscenter i Vejles
nuværende informationsindsats og i tæt samarbejde med
kommunerne
 skal den proaktive eksterne kommunikation styrkes bl.a. med
fortællinger om den vellykkede psykiatri”
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1.2. Kommissorium og temagruppe
Regionsrådet har endvidere på sit møde d. 6. marts besluttet, at der skal nedsættes en
tværgående temagruppe om patient- og pårørendeinddragelse. Beslutningen lyder:
”Som statusrapporten viser, er der forskellige traditioner og praksis når det
gælder samarbejde med patienter og pårørende. Alle de forhenværende 4
amter har formuleret en bruger- og pårørendepolitik, har samarbejdet med
bruger- og pårørendeorganisationer både på det politiske niveau og på
embedsplan og involveret bruger- og pårørende på anden vis i arbejdet med
udviklingen af psykiatri-indsatsen. Samarbejdet med bruger/patienter og
pårørende er et centralt tema for psykiatrien i regionen og en hurtig afklaring
af ikke mindst rammen for samarbejdet – en patient/bruger- og
pårørendepolitik, men også den fremtidige samarbejdsstruktur og
patient/pårørendeundervisningstilbuddet i regionen bør prioriteres højt. Derfor
foreslås nedsat en særlig temagruppe til dette indsatsområde til at køre
sideløbende med nedsatte specialeplanlægningsgrupper.
Kommissorium:
Temagruppen skal komme med udkast til følgende hovedemner:
1. Bruger/patient- pårørendepolitik – udfra de tidligere amters politikker og
under hensyntagen til de nye strukturelle rammer formuleres udspil til
politik
2. skitse til samarbejdsstruktur på alle niveauer – herunder overordnet
regionalt niveau (politisk og på embedsplan), på centerniveau, på
afdelingsniveau
3. Katalog med patient/pårørendeundervisningsaktiviteter til efterfølgende
drøftelse og prioritering
1.3 Temagruppens medlemmer:
Peter Schøning, psykiatrichef, socialpsykiatrien (formand)
Ann Lønborg Madsen, sygeplejerske, psykiatrisk skadestue, Esbjerg
Anne-Marie Valbak, leder, Psykiatrisk Informationscenter (PsykInfo), Vejle
Jeppe Bruun-Petersen, SIND
Lillian Thomsen, lokalformand i Sønderjylland, Alzheimerforeningen,
Kaj Larsen, LAP (Landsforeningen af psykiatribrugere)
Kirsten Hansen, Bedre Psykiatri, pårørendeforeningen
Steen Andersen, sekretariatsleder, Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade
Karen Margrete Nielsen, landsformand, Depressionsforeningen
Azra Hasanbegovic, projektleder, Center for traume- og torturoverlevere, Vejle
Dorte Qvarfot, afdelingssygeplejerske, Psykiatricenter Vest, voksenpsykiatrien i Vejle
Mai Bech, sygeplejerske, Psykiatricenter Øst, distriktspsykiatrien i Svendborg
Hans Peder Østergaard, afdelingssygeplejerske, Psykiatricenter Midt, retspsykiatrien i
Middelfart
Helle Koch-Christensen, udviklingssygeplejerske, Psykiatricenter Øst, børnepsykiatrien
Jane Dahl Sørensen, forstander, socialpsykiatrien, Fyn
Karin Dalager, Psykiatricenter Midt, gerontopsykiatrien
Anne-Mette Eilsø, konsulent, psykiatristaben
Lene Hansen, planlægger, psykiatristaben
Finn Sørensen, kvalitetskonsulent, psykiatristaben
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1.4 Sammenfatning og anbefalinger

I kapitel 2 opstilles en bruger-/patient- og pårørendepolitik for Region Syddanmark.
Politikken baseres på værdierne respekt, faglighed, ansvar, empati, åbenhed, tydelighed
og lydhørhed (s. 8)
På baggrund af værdierne opstilles på s. 11 et skema over, hvad man som bruger/patient
og pårørende kan forvente af psykiatriens personale. Et skema, der tegner de
overordnede retningslinier, som skal udmøntes gennem lokalt formulerede politikker for
alle psykiatriens tilbud (et tilbud skal i dette forslag til en bruger/patient og pårørendepolitik
forstås som alle de afdelinger, botilbud, teams ect. der yder behandlings- og omsorgstilbud
til mennesker med en sindslidelse).
På s. 12 opstilles en række ønsker fra personalet til brugere, patienter og pårørende.
Derudover anbefaler temagruppen på s. 12,
• At politikken udformes kort og klart i en pjece i lommeformat.
• At opfølgning på bruger-/patient- og pårørendepolitikken indarbejdes i psykiatriens
kvalitets- og service-mål, og
• At forskning i relationen mellem brugere, patienter, pårørende og professionelle
prioriteres i psykiatriens forskningspolitik.

I kapitel 3 beskrives samarbejdsstrukturen omkring bruger-/patient- og pårørendepolitikken.
Her er anbefalingerne, at:
• Der på regionalt niveau etableres et psykiatrisk dialogforum for Region Syddanmark
• Der oprettes en hjemmeside for løbende debat og erfaringsudveksling
• Der på centerniveau skabes organisatoriske rammer for, at politikken kan føres ud i
livet
• Der lokalt skabes synlig og målrettet informations-funktion
• Der lokalt etableres bruger-, patient- og evt. pårørende-råd
I kapitel 4 anbefales en række uddannelsesaktiviteter, ligesom der gives bud på, hvordan
det bør organiseres.

I kapitel 5 oplistes en række felter, som ideelt set burde være omfattet af bruger-/patientog pårørende-politikken og uddannelsesaktivteterne, men som temagruppen ikke har
behandlet, da de organisatorisk falder uden for den regionale psykiatris direkte
ansvarsområde.
Temagruppen anbefaler, at Regionsrådet tager initiativ til at drøfte disse felter med
relevante samarbejdsparter.
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2. Bruger/patient- og pårørendepolitik
2.1 Nationale rammer
Nationale værdier for psykiatrien.
Nationalt er der for voksenpsykiatrien udarbejdet ”fælles værdier i indsatsen for
mennesker med sindslidelser”. De fælles nationale værdier er respekt, faglighed og
ansvar.
Temagruppen tager som given forudsætning, at voksenpsykiatrisk personale har
kendskab til og i sin daglige praksis løbende reflekterer over hele teksten i den pjece, hvor
de tre værdier beskrives.1
Den Danske Kvalitetsmodel.
Første udgave af Den Danske Kvalitetsmodel har været til i høring i regionerne. Modellen
består af
ca. 650 indikatorer fordelt på 36 temaer, som alle danske sygehuse fremover vil blive målt
på. 2
Et tema hedder patientinddragelse. Her vil alle sygehusafdelinger blive målt på deres
evner til at:
• Inddrage patientønsker i beslutninger vedrørende behandlingen
• Opnå informeret samtykke til behandling
• Inddrage pårørende i overensstemmelse med patientens ønsker
• Understøtte de pårørendes handlekompetencer
• Give sproglig, religiøs og kulturel støtte til patienter
• Vise omsorg for den døende og omkring den afdøde patient
Et andet tema hedder patientinformation og –kommunikation. Her vil alle
sygehusafdelinger blive målt på deres evner til at:
• Give patientcentreret kommunikation
• Afholde vigtige samtaler med patienten
• Yde effektiv kommunikation
• Yde skriftlig information i behandlingsforløbet
De nationale værdier er i overensstemmelse med temagruppens værdisæt, og en
efterlevelse af temagruppens anbefalinger vil ruste psykiatrien i Region Syddanmark til at
kunne efterleve kravene i Den Danske Kvalitetsmodel.
Kravene i Den Danske Kvalitetsmodel bliver gældende for sygehusene. Af hensyn til
sammenhæng i tilbuddene bør kravene også være gældende for det regionale
socialpsykiatriske område.

1

Socialministeriet og indenrigs- og sundhedsministeriet, ”Fælles værdier i indsatsen for mennesker med sindslidelse”,
2005
2
Institut for Kvalitet og Akkreditering I Sundhedsvæsenet, ”Den Danske Kvalitetsmodel – standarder og indikatorer for
sygehuse”, høringsmateriale april 2007
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Lovgivning
Psykiatriloven og anden lovgivning, der regulerer det psykiatriske område, vil naturligvis
være gældende og danne grundlag for udmøntningen af bruger/patient- og
pårørendepolitikken.
2.2 Temagruppens ambition
Temagruppen har som sin overordnede ambition at besvare spørgsmålet:
Hvad skal kendetegne relationen mellem de tre hjørner af trekanten bruger/patient,
pårørende, professionel?
bruger/patient
Relation

professionel

pårørende

Samtidig er temagruppen meget bevidst om, at der ikke gives enkle svar på spørgsmålet.
• Først og fremmest er der ikke altid overensstemmelse mellem en brugers/patients
og en pårørendes forventninger til relationen til de professionelle.
• Dernæst sætter forskellige psykiatriske specialer hver sine rammer for relationen.
Der er eksempelvis markant forskel på, hvordan samspillet bør og kan være med
pårørende til børn, pårørende til myndige voksne og pårørende til demente ældre
• Individuelle behov, alder, sygdomstype, lokale forhold, kultur, religion og geografi
spiller ind på relationen.
• Den pårørendes relation til brugeren/patienten indvirker på relationen.
• Og endelig er grænserne ofte flydende. Eksempelvis mellem børn/voksne, hvor en
bruger/patient kan være voksen af alder, men barn i adfærd, ligesom grænsen
mellem bruger/patient og pårørende kan være flydende hvor eksempelvis den
nærmeste pårørende selv har en psykisk lidelse.
Derfor kan en overordnet regional bruger/patient- og pårørende-politik ikke stå alene. Den
må suppleres af lokalt udarbejdede beskrivelser af, hvordan man konkret sikrer, at
bruger/patient- og pårørendepolitikken omsættes i praksis.
Temagruppens ambition har været at udarbejde en bruger/patient- og pårørendepolitikken
efter største fællesnævners princip.
Med største fællesnævners princip menes, at politikken skal være så bredt dækkende som
muligt samtidig med, at den skal være konkret og handlingsorienteret og gældende som
ufravigeligt fundament for alle områder af psykiatrien.
Bruger/patient- og pårørendepolitikken bør og skal suppleres med kortfattet og
informativt materiale på regionalt niveau og skriftlige lokale konkretiseringer.
Det er temagruppens håb og ønske, at regionen vil indarbejde bruger/patient- og
pårørendepolitikken i sine årlige kvalitetsmål, og at regionen prioriterer relationen mellem
brugere/patienter, pårørende og professionelle som et hidtil uopdyrket forskningsfelt.
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2.3 Vigtige værdier
Relationen mellem professionelle, brugere/patienter og pårørende i Region Syddanmark
skal være kendetegnet ved en række etiske værdier, som psykiatrien til stadighed skal
synliggøre og udvikle.
Det er:
Respekt. At opfatte det enkelte menneske som enestående med ret til selv at bestemme
over sit liv.
Respekt betyder, at personalet til hver en tid tager patienten/brugeren og den
pårørende alvorligt og viser forståelse for personens verdensbillede, ønsker,
håb og drømme, ligesom personalet altid har øje for retssikkerhed og det
enkelte menneskes ret til at bestemme over eget liv.
Faglighed. At yde professionel indsats.
Faglighed betyder, at personalet altid er sig sin faglige autoritet bevidst og
dermed i stand til at handle menneskeligt ligeværdigt og samtidig fastholde og
benytte sin faglige ekspertise.
Ansvar. At varetage patientens behov, når han ikke selv er i stand til det
Ansvar betyder, at personalet på baggrund af faglighed og med fornøden
respekt er klar til at tage over, når patienten/brugeren grundet sin sygdom ikke
er i stand til at tage vare på sig selv, eller er til fare for sig selv eller andre.
Empati. Rummelighed og indlevelse med professionelt fodfæste.
Empati betyder, at personalet er i stand til at leve sig ind i
patientens/brugerens situation og samtidig bevare sit faglige overblik. Man
kan sige, at empati er den bro mellem eksakt faglig viden og medfølelse som
den professionelle skal betræde for at kunne vise respekt, udøve faglighed og
påtage sig sit ansvar.
Åbenhed. Åbenhed om alle planer uden at holde noget skjult.
Åbenhed betyder, at patienten/brugeren aktivt inddrages i udarbejdelsen af
handlings- og behandlingsplaner og at de pårørende, som brugeren/patienten
giver tilladelse, også åbent kan se og inddrages i processen. Åbenhed betyder
også åbenhed om behandlingsprognoser og om muligheden for at realisere
personens ønsker og drømme.
Tydelighed. At være tydelig og klar i kommunikation og handling
Tydelighed betyder, at det er personalets ansvar at sikre, at al
kommunikation – såvel verbal som non-verbal – foregår så tydeligt, at
budskabet modtages.
Lydhørhed. At fange de signaler, der sendes, såvel verbalt som non-verbalt.
Lydhørhed betyder, at personalet fanger de signaler, der sendes fra
brugere/patienter og pårørende, uanset om det sker verbalt eller non-verbalt.
Det være sig signaler om eksempelvis angst, usikkerhed, håb og ønsker.
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Det er temagruppens håb, at Region Syddanmark i sit samarbejde med praktiserende
læger, kommuner og andre samarbejdsparter kan sprede værdisættet til at gælde alle de
instanser, der har kontakt med personer med en psykisk lidelse og deres pårørende.

2.4 Vigtige begreber
Tre centrale begreber, som er fremkommet i løbet af temagruppens arbejde, fortjener en
særlig præcisering.
Det er:
• Pårørende
• Dialog
• Bevaringsparathed.
Med pårørende menes den netværksperson (eller de få netværkspersoner), som den
myndige bruger3 eller patient fremhæver som værende den/de vigtigste personer at
inddrage og holde tæt informeret i et behandlingsforløb.
Det er således fuldt og helt den myndige bruger/patient, der definerer, om en pårørende i
bruger/patient- og pårørendepolitikkens terminologi er et familiemedlem, en ven, en
kollega eller en helt fjerde person.
Dialogen bør til hver en tid være psykiatriens vigtigste arbejdsredskab, og den bør være
så gennemgående i alle relationer, at den gennemsyrer hele relationen mellem
bruger/patient, pårørende og professionel, uanset om ordet er nævnt eksplicit eller ej i
politikken.
Bevaringsparathed.
I forbindelse med vigtige begreber har temagruppen været optaget af begrebet
”bevaringsparathed”. Begrebet relaterer sig ikke direkte til en bruger-/patient- og
pårørendepolitik, men temagruppen vil gerne som en indskudt passage fremhæve
overvejelserne:
Alle mennesker navigerer i verden på baggrund af indre holdepunkter. Vi kan
have forskellige ord for dette. Eksempelvis en identitet. En indre kerne. Et
fundament. Et tilhørsforhold.
Det er vigtigt, at vi er bevaringsparate omkring de indre holdepunkter.
Der tales i vort samfund meget om forandringsparathed. Og behandling
handler dybest set om at skabe forandring.
Men måske har vi til tider at gøre med mennesker og personligheder, der
netop er skrøbelige, fordi forandringen truer det bevaringsværdige? Fordi
tanken om forandring kan sparke benene væk under de indre holdepunkter!
Derfor skal der fra temagruppen lyde en opfordring til ikke alene at tænke i
udviklingsperspektivet i behandlingsøjemed, men også at have øje for, at det
kan være god behandling at være bevaringsparat, hvor der er brug for dette.

3

Med myndig bruger og patient menes alle, bortset fra børn og unge under 18 og personer, der juridisk er erklæret
umyndige.
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2.5 Forventninger til psykiatriens personale
Som bruger, patient og pårørende kan man i alle møder med psykiatrien forvente at blive
mødt med værdierne respekt, faglighed, ansvar, empati, åbenhed, tydelighed og
lydhørhed.
Man kan ligeledes forvente, at dialogen altid er i højsædet.
Værdierne skal naturligvis omsættes til handlinger i hverdagen.
Det betyder, at man som bruger/patient eller nærmeste pårørende kan forvente, at de ting,
der nævnes i skemaet herunder, bliver indfriet i mødet med den regionale psykiatri.
Skemaet gælder for alle regionale psykiatriske tilbud uanset alder og målgruppe.
Det giver sig selv, at der er store forskelle på de forskellige psykiatriske enheder. Det er
ikke muligt at udarbejde et detaljeret skema, der skal give mening for både et
børnepsykiatrisk ambulatorium, et retspsykiatrisk sengeafsnit og et center, der arbejder
med traume- og tortur-ofre.
Derfor kan man også som bruger/patient og pårørende forvente, at hvert enkelt
psykiatriske tilbud skriftligt har udarbejdet og efterlever sin egen lokale tilpasning af
skemaet.
Endvidere kan man som bruger/patient og pårørende forvente, at hvert enkelt psykiatrisk
tilbud har udspecificeret skemaet, så det eksakt fremgår, hvad man forvente i hver af
faserne før, under og ved afslutningen af et forløb.

Hvad menes med ”nærmeste pårørende” i skemaet?
Med ”nærmeste pårørende” menes den netværksperson, brugeren/patienten selv angiver
som sin nærmeste pårørende, og som brugeren/patienten samtidig giver sin accept af, at
personalet kan kontakte og inddrage.
For børn under 18 og evt. umyndiggjorte vil nærmeste pårørende altid blive inddraget.
Også uden patientens egen accept.

I nogle tilfælde vil brugeren/patienten og en pårørende ikke være enige om, hvem der er
nærmeste pårørende. I disse tilfælde skal psykiatriens personale respektere
brugerens/patientens ønske.
I de tilfælde, hvor brugeren/patienten ikke giver tilladelse til at inddrage en bestemt
pårørende som nærmeste pårørende, kan denne pårørende altid forvente, at personalet
kan informere om:
• Generelle forhold omkring sygdom og behandling givet på baggrund af den
pårørendes oplevelser
• Hvor man kan henvende sig for yderligere støtte og information
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Hvad der kan forventes af psykiatriens personale

Brugere og patienter kan
forvente:
Generelt

•
•
•
•
•

Specifikt

•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

Nærmeste pårørende kan forvente:

Skriftlig information om stedet
Lokalt tilpasset udgave af
regionens bruger-/patient/pårørende-politik
Tydelig information om
husorden
Tilbud om
undervisningsaktiviteter
Orientering om regional
patientvejleder

•

Hurtig og klar information om,
hvad der skal ske, og hvornår.
Personlig kontaktperson
Lydhørhed og
imødekommenhed ved alle
henvendelser/spørgsmål (at
blive lyttet til )
Påbegyndelse af behandlings/handle-plan
Inddragelse af ønsker og
forventninger omkring
behandling og
dagligdag/forhold på stedet
Overensstemmelse mellem
hvad der siges og hvad der
sker
Afdækning af behov for støtte til
evt. børn, ægtefæller eller
andre nære pårørende
Fokus på håb og muligheder
Netværksrelateret behandling
Start af udskrivningsfasen med
fokus på samarbejde med
netværket

•
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•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

information om sygdom og
behandlingsmuligheder
Information om behandlingsforløb,
hvis patienten giver sin tilladelse
Lokal tilpasset udgave af regionens
bruger-/patient-/pårørende-politik
Tilbud om undervisningsaktiviteter
Information om relevante foreninger

Kontakt og tilbud om samtale hurtigst
muligt efter indlæggelse
Inddragelse i det omfang,
brugeren/patienten ønsker det
Personlig kontaktperson
At viden og erfaringer bliver hørt
Respekt og imødekommenhed
Opmærksomhed på, at pårørende
kan være i krise
Personalet er opsøgende og tager
initiativet til kontakt, såfremt
patienten/brugeren har givet
tilladelse.
Personalet tænker i
netværksrelationer
Gode fysiske rammer for besøg og
samtaler
Samarbejde omkring udskrivning
med inddragelse af netværket.
Afdækning af behov for støtte til evt.
børn, ægtefæller eller andre nære
pårørende
Afklaring af, hvilken rolle den
pårørende kan og vil påtage sig i den
aktuelle situation

2.6 Psykiatriens ønsker til brugere/patienter og pårørende
Ting glider lettere i hverdagen, når personale, brugere/patienter og pårørende viser ansvar
og respekt for de gensidige relationer.
Psykiatriens kerneydelse er at diagnosticere og behandle psykiske lidelser. Psykiatrien er
bedst til dette når brugere og patienter:
• er parate til at indgå i et samarbejde
• indgår i et samarbejde med læger, sygeplejersker og andet personale
• fortæller om problemer og håb og egne overbevisninger om sygdom og behandling
• fortæller hvis alternative/andre behandlere benyttes
• er åben for, at netværk kan inddrages i behandlingen
• respekterer stedets ordensregler og ejendom
• viser hensyn
• møder op til aftaler eller melder afbud i god tid
• respekterer afdelingens / centerets værdigrundlag
Som pårørende kan man hjælpe og støtte i behandlingsforløbet ved at:
• selv efterleve ovenstående
• støtte sin pårørende i at efterleve ovenstående
• benytte sin kontaktperson
• eventuelt forberede de spørgsmål, man gerne vil drøfte med kontaktperson og
personale
• Være åben i dialogen
• Vise forståelse for, at kontaktpersonen har ansvaret for mange patienter, og derfor
ikke altid kan være øjeblikkelig til rådighed
• Acceptere personalets tavshedspligt

2.7 Implementering, tidsplan og opfølgning
Efter vedtagelse af udviklingsplan for psykiatrien i Region Syddanmark:
• Bruger/patient- og pårørendepolitikken sendes til alle psykiatricentre med krav om,
at alle psykiatriske afdelinger og enheder udarbejder lokalt tilpasset udgave af
politikken.
• Hovedprincipperne i bruger/patient- og pårørendepolitikken formuleres i en kort og
klar pjece i lommeformat, der læst fra den ene side indeholder bruger/patientpolitikken, læst fra den anden side indeholder pårørende-politikken og i midten
indeholder afsnit om ”de professionelles stemme” og information om anke- og
klagemuligheder.
• Opfølgning på politikken indarbejdes i psykiatriens kvalitetsmål for 2009.
• Det nævnes eksplicit i kriterier for ansøgninger til psykiatriens forskningsmidler, at
forskning i relationen mellem brugere, pårørende og professionelle er et prioriteret
forskningsområde.
2008 og årene frem:
• Der gøres årligt status over bruger/patient- og pårørendepolitikken i Region
Syddanmarks psykiatriske dialogforum der beskrives i kapitel 3 herunder.
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3. Samarbejdsstruktur
Temagruppens kommissorium siger, at gruppen skal komme med udkast til skitse til
samarbejdsstruktur på alle niveauer – herunder overordnet regionalt niveau, centerniveau
og afdelingsniveau.
Temagruppen tolker kommissoriet således, at opgaven er at opstille forslag til de
samarbejdsstrukturer, der involverer samspillet mellem regional psykiatri og brugere /
patienter / pårørende / organisationer.
Det er temagruppens indstilling, at
• samarbejdet om strategiske emner foregår på regionalt niveau og at
• samarbejde på det praktiske niveau foregår lokalt.
Imellem disse to niveauer har centerniveauet (de tre psykiatricentre) ansvaret for at binde
beslutninger på det strategiske niveau sammen med den praktiske udførelse på det lokale
niveau. Psykiatricentrene har ligeledes ansvaret for, at erfaringer, forslag etc. af strategisk
relevans, der fremkommer på det lokale niveau, kanaliseres op på regionalt niveau.
Samarbejdsstrukturen er søgt illustreret i nedenstående pyramide. Pyramidens enkelte
elementer beskrives mere detaljeret i afsnittene herunder.

Regionalt niveau
Strategisk forum

Centerniveau
Organisatorisk ansvar

Lokalt niveau
Praktisk udførelse
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3.1 Regionalt niveau. Strategisk forum

3.1.1. Region Syddanmarks psykiatriske dialogforum
Temagruppen foreslår, at der oprettes et psykiatrisk dialogforum i Region Syddanmark.
Det psykiatriske dialogforum skal både forholde sig til bruger-/patient- og
pårørendepolitikken, og være det levende udtryk for, at regionsrådets vision om
inddragelse føres ud i livet.
Det psykiatriske dialogforum mødes to gange årligt. De to mødedatoer for det kommende
år fastlægges på sidste møde året forinden.
Deltagere i psykiatrisk dialogforum er følgende tre grupper:
• Regionsrådspolitikere
• Psykiatriske bruger-, patient- og pårørende organisationer
• Direktør og embedsmænd fra psykiatrien.
Medlemmerne udpeges indenfor hver af de tre grupper for en periode, der svarer til
valgperioden for regionsrådet.
Udpegningen foreslås at ske således:
• Det nyvalgte regionsråd anmodes ved et af sine første møder i valgperioden om at
udpege formand og 3 øvrige medlemmer til dialogforum.
• Bruger/patient- og pårørendeorganisationer i Region Syddanmark anmodes om at
udpege 7 medlemmer
• Psykiatridirektøren, de tre psykiatrichefer, psykiatristabens afdelingschefer og
lederen af PsykInfo er faste deltagere
Opgaven for Psykiatrisk dialogforum er at forholde sig strategisk til alle aspekter af
psykiatrien, der influerer på samspillet mellem psykiatri, brugere/patienter og pårørende.
Det ligger i sagens natur, at et dialogforum, der mødes to gange årligt, ikke i sig selv kan
fungere som en effektiv og dynamisk gruppe og ej heller kan have formel
beslutningskompetence.
Derfor skal psykiatrisk dialogforum på hvert møde særligt sætte fokus på:
• Hvilke planlægningsmæssige og strukturelle udfordringer vil psykiatrien møde i det
kommende år?
• Hvilke tendenser, ønsker og krav tegner sig i samfundsudvikling,
tilfredshedsundersøgelser, kvalitetsmonitoreringer etc.?
• I hvilke af disse udfordringer skal bruger-/pårørende organisationer inddrages, og
hvordan?
• Hvordan er det gået med initiativer aftalt og drøftet på tidligere møder i psykiatrisk
dialogforum?
Dialogforum kan bl.a. behandle spørgsmål, der optager mange. Eksempelvis praktisk
håndtering af frit sygehusvalg i psykiatrien, procedurer ved uenighed mellem patient og
personale, yderligere fokus på behandling af tvang og løbende udvikling af rådgivning til
patienter.
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Psykiatrisk dialogforum sekretariatsbetjenes af PsykInfo i Vejle.
Senest én måned før berammet møde indkalder PsykInfo forslag til dagsorden fra
dialogforums medlemmer.
Endelig dagsorden udarbejdes med repræsentant for organisationerne og repræsentant
for psykiatristaben og udsendes inklusiv relevante bilag senest én uge før mødet.
Psykiatrisk dialogforum kan ikke behandle personsager og enkeltsager.

3.1.2. Regional hjemmeside for patienter, pårørende med flere.
For at understøtte patienters, brugeres og pårørendes behov for erfaringsudveksling,
informationssøgning etc., foreslås det, at der på en eksisterende eller ny hjemmeside
etableres en funktion, hvor alle har mulighed for at komme med indlæg, stille spørgsmål
og reflektere over eller svare på stillede spørgsmål. Det kan være i form af en ny
hjemmeside

3.1.3. Kvalitets- og servicemål for psykiatrien i Region Syddanmark
Specifikt om bruger-/patient- og pårørendepolitikken anbefaler temagruppen, at der
udarbejdes kvalitets- og servicemål om implementering af politikken.

3.2 Centerniveau. Organisatorisk ansvar
Temagruppen betragter centerniveauet som det administrative niveau, der skal sikre, at
beslutninger på det strategiske niveau kan levendegøres på det lokale niveau.
Konkret betyder det eksempelvis, at centerledelsesniveauet har ansvaret for, at:
• afdelinger og centre implementerer bruger-/patient- og pårørendepolitikken
• der lokalt etableres struktur for målrettet og synlig information, der kan danne
rammen om samarbejdet
• brugere, patienter, pårørende og organisationer inddrages i processer,
arbejdsgrupper og udvalg etc. i det omfang, det besluttes på det strategiske niveau
• relevante erfaringer indhøstet i det lokale samarbejde kanaliseres til det strategiske
niveau.

3.3 Lokalt niveau. Praktisk udførelse
Temagruppen forventer, at følgende etableres på hvert enkelt psykiatrisk sygehus, hvert
enkelt socialpsykiatrisk center og hvert enkelt center for traume og torturbehandling:
• lokal udmøntning af bruger-/patient- og pårørendepolitikken
• synlig og målrettet informations-funktion
• bruger-/patientråd
• pårørenderåd eller andet der sikrer, at pårørende kan komme til orde.
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3.3.1. Lokal udmøntning af bruger-/patient- og pårørende-politikken;
Hvert tilbud udformer og iværksætter – gerne i samråd med bruger-patientrådet – lokalt
tilpasset udgave af den overordnede politik for regionen. (Et tilbud skal i dette forslag til en
bruger/patient og pårørendepolitik forstås som alle de afdelinger, botilbud, teams etc. der
yder behandlings- og omsorgstilbud til mennesker med en sindslidelse).

3.3.2. Synlig og målrettet informations-funktion;
Hver enhed etablerer under hensyntagen til lokale forhold en synlig og målrettet
informations-funktion der som satellit til den centrale PsykInfo i Vejle kan
• indsamle, give og videreformidle relevant information til såvel brugere som
personale
• koordinere samarbejdet med brugere/patienter og organisationer lokalt
• varetage lokale uddannelsesinitiativer i forhold til brugere, patienter og pårørende
• fungere som vidensbank for personale og samarbejdsparter
Det forventes, at den lokale informations-funktion gøres synlig gennem faste åbningstider
og let adgang til personalet.

3.3.3. Bruger- og patient-råd;
Hver enhed etablerer bruger- eller patientråd.
På de socialpsykiatriske centre i form af et beboer-råd.
På de psykiatriske sygehuse findes i samarbejde med det centrale PsykInfo og det lokale
PsykInfo , hvor det er etableret, en form, der kan tilgodese inddragelse af
patientsynspunkter.

3.4 Definition af samarbejdsparter
Landkortet over bruger-/patient- og pårørende-organisationer er ikke et statisk kort.
Der findes etablerede organisationer, der har eksisteret i en lang årrække, og som
organisatorisk er stærke og levedygtige. Det er eksempelvis SIND, LAP, Bedre Psykiatri,
Depressionsforeningen, Alzheimerforeningen og Spiseforstyrrelsesforeningen.

4. Katalog med undervisningsaktiviteter
4.1. Definition af undervisning
Temagruppen skal i henhold til kommissoriet komme med forslag til Katalog med
patient/pårørendeundervisningsaktiviteter til efterfølgende drøftelse og prioritering.
Begrebsmæssigt har temagruppen valgt at holde sig til kommissoriets ord ”undervisning”.
Man vil derfor ikke møde ordet ”psykoeducation” førend i kapitlets sidste afsnit.
Temagruppen definerer undervisning som
planlagt formidling af et målrettet indhold med henblik på øgning
af viden og/eller færdigheder hos modtageren.
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Det betyder, at temagruppen fokuserer på undervisningsaktiviteter, der er kendetegnet ved
at være
• tidsmæssigt skemalagt,
• indholdsmæssigt defineret på forhånd og
• pædagogisk tilrettelagt med henblik på at tilføre målgruppen et defineret
kompetenceløft.

4.2. Målgrupper for undervisning
Målrettet undervisning bør gives til følgende grupper:
• Brugere og patienter
• Pårørende
• Netværk (eksempelvis lærere/pædagoger, der møder børn med psykiske lidelser)
Rammerne for den regionalt udbudte undervisning er i henhold til sundhedsloven, at den
skal være relateret til aktuelle behandlingsforløb.
Det betyder, at regionen kan give
• målrettet undervisning til brugere og patienter i et behandlingsforløb
• målrettet undervisning til pårørende til brugere og patienter i et behandlingsforløb
• målrettet undervisning til personale – meget gerne sammen med brugere/patienter
og pårørende – om ny viden og nye metoder.
• målrettet undervisning til netværk omkring brugere og patienter. Eksempelvis til
lærere, pædagoger m.fl., der udgør et netværk omkring et barn med psykiatrisk
behandlingsforløb.

4.3. På hvilke områder bør der gives undervisning?
Temagruppen peger på følgende overordnede områder for undervisning:
1. Den konkrete psykiske lidelse
2. Behandling og støttemuligheder bredt
3. Personlig mestring - såvel hos den syge som pårørende og netværket
4. Økonomiske, sociale og arbejdsmæssige konsekvenser af sygdommen
5. Andre hovedområder, der afdækkes gennem tilfredshedsundersøgelser m.m.

4.3.1. Den konkrete psykiske lidelse
Indenfor alle sygdomsgrupper er der behov for undervisning til såvel brugere/patienter og
pårørende, og ofte også for netværk.
Undervisningen skal indeholde:
• faktuel viden om psykiske lidelser og behandlingsmuligheder
• færdighedstræning
• håb og recovery
De konkrete emner kan eksempelvis være:
• hvad ved man om psykiske lidelsers opståen; genetisk, socialt og
personlighedsmæssigt
• behandlingsformer og dokumenteret effekt
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•
•
•
•

medicineringsmuligheder og bivirkninger
håndtering af den psykiske lidelse
forebyggelse af tilbagefald
hvordan lever man bedst med den psykiske lidelse/ med den, der har den psykiske
lidelse?

4.3.2. Behandling og støttemuligheder bredt
Der tilbydes introduktion til psykiatrien til brugere/patienter og pårørende.
Emnerne kan eksempelvis være:
• psykiatriloven og patientrettigheder
• behandlingstilbud i regionen
• et typisk behandlingsforløb
• bruger/patient- og pårørendepolitikken
• tvang og patientrådgiver.
• regionens patientvejledning
• hvor finder jeg flere oplysninger?
Dette undervisningstilbud kan udvikles og afholdes af den regionale PsykInfo-organisation
som skemalagt halvdags-, aften- eller weekend-kursus.

4.3.3. Personlig mestring
Der bør iværksættes undervisningstilbud i personlig mestring for såvel brugere/patienter
som for pårørende.
Disse undervisningstilbud kan udbydes såvel sygdomsspecifikt som til den brede
målgruppe.
Temagruppen foreslår fire hovedområder for mestrings-undervisning:
1. Sociale færdigheder
2. Symptom-håndtering
3. Håndtering af krisereaktioner og sorg
4. Tro på fremtiden
Under hvert af de fire hovedområder kan udvikles en lang række konkrete og målrettede
færdighedskurser.

4.3.4. Økonomiske, sociale og arbejdsmæssige konsekvenser af sygdommen
Mange spørgsmål kan rejse sig hos bruger/patient og pårørende f.eks.:
- Mulighederne for at vende tilbage til jobbet?
- Hvad med økonomien?
- Genoptræning, revalidering?
- Støttemuligheder for familien, når et barn har en psykisk lidelse
- Konsekvenser for pension, forsikringsforhold etc.?
- Relation til chef og kolleger?

- 18 -

Derfor anbefaler temagruppen, at Region Syddanmark i samarbejde med kommunal
ekspertise på social- og beskæftigelsesområdet samt med inddragelse af bruger- og
pårørende-organisationer udvikler målrettet undervisning til brugere/patienter og
pårørende i økonomiske, sociale og arbejdsmæssige konsekvenser af psykisk sygdom.

4.3.5. Andre hovedområder
Et undervisningskatalog bliver aldrig fyldestgørende. Nye tiltag udvikles til stadighed.
Derfor bør regionen bruge sin PsykInfo-organisation, sine samarbejdsrelationer med
bruger/patient- og pårørende-organisationer, sine daglige erfaringer,
tilfredshedsundersøgelser m.m. til at afdække uopfyldte undervisningsbehov og løbende
indarbejde disse i planlægning og prioritering af undervisningstilbud.

4.4. Principper for undervisning og særlige udfordringer forbundet hermed.
Temagruppen anbefaler, at følgende principper balanceres i planlægningen af
undervisningstilbud:
• Nærhed. Undervisningen bør ske i målgruppens lokalområde. Eksempelvis i den
lokale distriktspsykiatri
• Tilgængelighed. Undervisning bør udbydes, så det er muligt for målgruppen at
deltage. Eksempelvis bør tilbud til pårørende tidsmæssigt ligge udenfor normal
arbejdstid
• Hyppighed. Undervisningen bør udbydes ofte.
• Brugererfaringer. Bruger/patient erfaringer bør være en del af undervisningen på
alle tilbud.
• Høj faglig standard.
Temagruppen er opmærksom på, at særligt principperne om nærhed og hyppighed ikke
kan kombineres ved mindre målgrupper. Her bør hyppighed prioriteres, således at man er
informeret om, at man kan starte på et relevant undervisningstilbud et sted i regionen
indenfor overskuelig fremtid.
Erfaringer fra undervisningsforløb viser, at mænd ofte er underrepræsenteret blandt
pårørende, der deltager i undervisningstilbud. Derfor bør der gøres en særlig indsats for at
nå denne målgruppe. Eksempelvis ved, at tilbuddene placeres udenfor normal arbejdstid.
Bruger/patient oplevelser nævnt på temagruppens møder antyder, at det i planlægning af
undervisningen kan være relevant at reflektere over følgende forhold:
• Er der en tendens til, at den professionelle underviser overvejende fokuserer på
sygdoms-håndtering, hvor brugeren/patienten overvejende ønsker fokus på håbsorientering?
• Er der en tendens til, at underviserne overvejende er kvinder, og at eleverne blandt
brugere/patienter overvejende er mænd?

4.5. Organisering
Organiseringen skal tilgodese flere hensyn:
• At de politisk prioriterede områder udbydes
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•
•
•
•
•

At der sker en løbende kvalitetsudvikling og evaluering af den samlede indsats
At de, der underviser, er videns- og metodemæssigt rustet til opgaven
At de, der underviser, har pædagogisk frihed til at målrette undervisningen til deres
specifikke målgruppe.
At undervisning udbydes, så de, der skal tilbydes eller søger undervisning kan
påbegynde denne indenfor en rimelig tid, hvor ”rimelig tid” er særskilt defineret for
hvert udbud.
At de, der søger/skal tilbydes undervisning har let adgang til at se, hvilken
undervisning, der tilbydes hvornår og hvor i regionen.

At opfylde ovenstående hensyn kræver en organisering, der er baseret på gensidig
inspiration, åbenhed og samarbejdsvilje. Dette taler for en netværksbaseret organisering
funderet omkring en faglig og metodisk krumtap.
Temagruppen foreslår derfor, at organiseringen bygges op omkring den regionale
PsykInfo, der i kraft af sit bibliotek, faglighed, netværk og opgaveportefølje er rustet til at
varetage den udviklende og koordinerende opgave på regionalt niveau samt at fungere
som konsulent på lokale uddannelsesaktiviteter.
Opgaverne for PsykInfo vil være:
• At etablere netværk, der involverer alle relevante psykiatriske tilbud
• At udvikle skabeloner og/eller grundmanualer for de i dette kapitel nævnte
uddannelsesaktiviteter
• At sikre, at manualerne er virtuelt tilgængelige for de psykiatriske tilbud, så de kan
downloades og omdannes til konkrete, lokalt og sygdoms- og bruger-specifikt
tilpassede undervisningsforløb
• At koordinere, at information om alle uddannelsestilbud i den regionale psykiatri
samles og synliggøres på hjemmeside for personale, brugere, patienter og
pårørende
• At sikre, at der sker løbende feedback på og evaluering af uddannelsesaktiviteter
• At feedback og evalueringer gøres til genstand for løbende drøftelser om
kvalitetsudvikling, udbudshyppighed og dimensionering af uddannelsesaktiviteter
• At aktiviteterne gennemføres i en løbende dialog med organisationer og andre
relevante interessenter.

5. Og hvad har temagruppen så ikke berørt?
Temagruppens bogstavelige fokusering på kommissoriets ønske om at fremkomme med
katalog over undervisningsaktiviteter har betydet, at der er en lang række relevante
psykoedukative aktiviteter, som temagruppen ikke har forholdt sig til, og som fortsat bør
være supplerende tilbud i et sammenhængende og helhedsorienteret behandlings- og
rehabiliteringsforløb.
Det drejer sig om netværksgrupper og selvhjælpsgrupper og som efter temagruppens
mening fortsat bør kunne dannes og drives i et samarbejde mellem organisationer,
regionalt PsykInfo og kommuner.
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Det drejer sig om den livslange støtte og opfølgning som visse grupper vil have behov for
fra kommunen eller anden side. Eksempelvis en lang række af de skizofrene patienter
samt en stor del af de tortur-ofre, der har modtaget behandling på RCT-centrene.
Det drejer sig om den brede befolkningsrettede undervisning og oplysning, der som en del
af kommunalreformen nu er en kommunal forebyggelsesopgave.
Det drejer sig i det hele taget om forebyggelse af psykiske lidelser.
Det drejer sig om målrettet indsats i forhold til det store antal af personligt belastende
psykiske lidelser som eksempelvis angst og depression.
Det drejer sig om samarbejdsfeltet mellem regional psykiatri, kommunal psykiatri og almen
praksis, herunder patientskoler m.m., hvor praktiserende læger og evt. kommuner har
henvisningsret.
Det drejer sig om behovsorienteret undervisning/netværksforløb, om bed-sideundervisning og i det hele taget om alle de aktiviteter, der ligger på grænsefladen mellem
undervisning og behandling.
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