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Undersøgelse af bosteder for mennesker med psykisk sygdom
På socialpsykiatriske botilbud bor mennesker med alvorlig psykisk sygdom. Botilbuddene er forpligtet til at
tilbyde en særlig helhedsorienteret indsats, så beboerne kan få det bedre og på sigt få bedre mulighed for
at klare sig selv og styrke den enkeltes livsudfoldelse. Men ifølge en ny undersøgelse fra Bedre Psykiatri får
op imod halvdelen af beboerne det ikke bedre af at bo på bosted – tvært imod. Og mange pårørende
mener, at botilbuddene i realiteten kun tilbyder passiv omsorg i stedet for socialpsykiatrisk behandling og
støtte.

Hovedresultater
•

Mere end én ud af tre mener, at den syges tilstand har ændret sig negativt, efter vedkommende
kom på bostedet (38 pct.)

•

Over halvdelen af de pårørende må selv stå ekstraordinært til rådighed for at sikre hjælp og støtte.
(60 pct.)

•

Halvdelen mener ikke, at der er personale nok til at yde tilfredsstillende hjælp. (47 pct.)

•

Halvdelen mener ikke, at personalet på bostedet er tilstrækkelig opsøgende over for den syge. (56
pct.)

•

To områder bliver fremhævet som særligt mangelfulde:
o Aktiviteter og andet beskæftigelse med beboerne (62 pct.)
o Inddragelse pårørende (62 pct.)

•

2 ud af 3 mener ikke, at personalet har den nødvendige faglighed til at give en tilfredsstillende
hjælp og støtte til den syge. (59 pct.)

•

Pædagoger er den faggruppe, som flest pårørende savner på bostedet (32 pct.).

Citater fra undersøgelsen
•
•
•
•
•
•
•
•

”Jeg betragter opholdsstedet som en parkeringsplads"
”Beboerne får bare lov at passe sig selv"
”Det var opbevaring uden særlig meget støtte til at komme videre i livet!”
”Personalet vil helst undgå samtale med pårørende"
”..det var så megastort et svigt så han måtte væk så hurtigt som muligt"
”Det virker som et "opbevaringssted". Min syge bliver ikke hørt og får ingen behandling af
psykiater”
”Der foregår ingen aktiviteter. Ren opbevaring.”
”Der er efterhånden tale om et nedværdigende menneskesyn præget af fokus på medicinering
mistillid og "opbevaring".
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Om undersøgelsen
331 personer har besvaret undersøgelsen. De er alle pårørende til mennesker med psykisk sygdom, der bor
eller har boet på socialpsykiatriske bosteder (§ 107 og 108). Undersøgelsen er lavet med spørgeskema til
medlemmer af Bedre Psykiatri.

