
    

    

    

Kort om undersøgelsenKort om undersøgelsenKort om undersøgelsenKort om undersøgelsen    

Undersøgelsen er gennemført af BP Research – (en analyseenhed under BEDRE PSYKIATRI) i samarbejde med Danmarks 
Radio (DR) januar/februar 2012 og er webbaseret. Gennemsnitlig har 256 respondenter/pårørende svaret på undersøgelsen. 
 

    
BBBBehandlingenehandlingenehandlingenehandlingen: : : :     

Hvor enig eller uenig er du i følgende påstand: Den jeg er pårørende til får den bedst mulige behandling og støtte i Hvor enig eller uenig er du i følgende påstand: Den jeg er pårørende til får den bedst mulige behandling og støtte i Hvor enig eller uenig er du i følgende påstand: Den jeg er pårørende til får den bedst mulige behandling og støtte i Hvor enig eller uenig er du i følgende påstand: Den jeg er pårørende til får den bedst mulige behandling og støtte i 
psykiatrien.psykiatrien.psykiatrien.psykiatrien.    

 Respondenter Procent 

Helt enig 23 7,9% 

Delvist enig 80 27,6% 

Hverken enig eller uenig 21 7,2% 

Delvist uenig 75 25,9% 

Helt uenig 76 26,2% 

Ved ikke 10 3,4% 

Ønsker ikke at svare 5 1,7% 

I alt 290 100,0% 

Hvordan vil du generelt vurdere behandliHvordan vil du generelt vurdere behandliHvordan vil du generelt vurdere behandliHvordan vil du generelt vurdere behandlinnnngen på psykiatriske hospitalsafsnit?gen på psykiatriske hospitalsafsnit?gen på psykiatriske hospitalsafsnit?gen på psykiatriske hospitalsafsnit?    

 Respondenter Procent 

Meget tilfredsstillende 6 2,1% 

Tilfredsstillende 44 15,5% 

Hverken tilfredsstillende eller 
utilfredsstillende 

65 22,9% 

Utilfredsstillende 71 25,0% 

Meget utilfredsstillende 33 11,6% 

Ved ikke 59 20,8% 

Ønsker ikke at svare 6 2,1% 

I alt 284 100,0% 

Har du oplevet . . . Har du oplevet . . . Har du oplevet . . . Har du oplevet . . . ----    ....    . . at den du er pårørende til, er blevet udskrevet fra et psykiatrisk hospitalsafsnit, før vedkommende . . at den du er pårørende til, er blevet udskrevet fra et psykiatrisk hospitalsafsnit, før vedkommende . . at den du er pårørende til, er blevet udskrevet fra et psykiatrisk hospitalsafsnit, før vedkommende . . at den du er pårørende til, er blevet udskrevet fra et psykiatrisk hospitalsafsnit, før vedkommende 
følte sig klar til at blive udskrevet?følte sig klar til at blive udskrevet?følte sig klar til at blive udskrevet?følte sig klar til at blive udskrevet?    

 Respondenter Procent 



 Respondenter Procent 

Ja 110 39,0% 

Nej 83 29,4% 

Ved ikke 71 25,2% 

Ønsker ikke at svare 18 6,4% 

I alt 282 100,0% 

Har du oplevet . . . Har du oplevet . . . Har du oplevet . . . Har du oplevet . . . ----    . . . at en for tidlig udskrivning fra hospitalet har forværret sygdommen, hos din pårørende?. . . at en for tidlig udskrivning fra hospitalet har forværret sygdommen, hos din pårørende?. . . at en for tidlig udskrivning fra hospitalet har forværret sygdommen, hos din pårørende?. . . at en for tidlig udskrivning fra hospitalet har forværret sygdommen, hos din pårørende?    

 Respondenter Procent 

Ja 83 29,5% 

Nej 77 27,4% 

Ved ikke 102 36,3% 

Ønsker ikke at svare 19 6,8% 

I alt 281 100,0% 

Har du Har du Har du Har du oplevet, at den du er pårørende til er blevet afvist på en psykiatrisk skadestue eller anden psykiatrisk hospitalsafsnit oplevet, at den du er pårørende til er blevet afvist på en psykiatrisk skadestue eller anden psykiatrisk hospitalsafsnit oplevet, at den du er pårørende til er blevet afvist på en psykiatrisk skadestue eller anden psykiatrisk hospitalsafsnit oplevet, at den du er pårørende til er blevet afvist på en psykiatrisk skadestue eller anden psykiatrisk hospitalsafsnit 
på grund af pladsmangel?på grund af pladsmangel?på grund af pladsmangel?på grund af pladsmangel? 

 Respondenter Procent 

Ja 65 23,7% 

Nej 155 56,6% 

Ved ikke 44 16,1% 

Ønsker ikke at svare 10 3,6% 

I alt 274 100,0% 

Hvor enig eller uenig er du i følgende påstand? Den medicinske behandling fylder for meget i forhold til andre Hvor enig eller uenig er du i følgende påstand? Den medicinske behandling fylder for meget i forhold til andre Hvor enig eller uenig er du i følgende påstand? Den medicinske behandling fylder for meget i forhold til andre Hvor enig eller uenig er du i følgende påstand? Den medicinske behandling fylder for meget i forhold til andre 
behandlingsformer (terapi, fysisk aktivitet og lignende)behandlingsformer (terapi, fysisk aktivitet og lignende)behandlingsformer (terapi, fysisk aktivitet og lignende)behandlingsformer (terapi, fysisk aktivitet og lignende)    

 Respondenter Procent 

Helt enig 138 51,7% 

Delvist enig 76 28,5% 

Hverken enig eller uenig 19 7,1% 

Delvist uenig 15 5,6% 

Helt uenig 11 4,1% 

Ved ikke 8 3,0% 

Ønsker ikke at svare 0 0,0% 

I alt 267 100,0% 

Hvor enig eller uenig er du i følgende påstande? Hvor enig eller uenig er du i følgende påstande? Hvor enig eller uenig er du i følgende påstande? Hvor enig eller uenig er du i følgende påstande? ----    Den jeg er pårørende til bliver, eller er blevet, behandlet respektfuldt og Den jeg er pårørende til bliver, eller er blevet, behandlet respektfuldt og Den jeg er pårørende til bliver, eller er blevet, behandlet respektfuldt og Den jeg er pårørende til bliver, eller er blevet, behandlet respektfuldt og 
ligeværdigt af sundhedspersonalet i psykiatrienligeværdigt af sundhedspersonalet i psykiatrienligeværdigt af sundhedspersonalet i psykiatrienligeværdigt af sundhedspersonalet i psykiatrien    

 Respondenter Procent 

Helt enig 47 18,3% 



 Respondenter Procent 

Delvist enig 85 33,1% 

Hverken enig eller uenig 36 14,0% 

Delvist uenig 42 16,3% 

Helt uenig 27 10,5% 

Ved ikke 18 7,0% 

Ønsker ikke at svare 2 0,8% 

I alt 257 100,0% 

Hvor enig eller uenig er du i følgende påstande? Hvor enig eller uenig er du i følgende påstande? Hvor enig eller uenig er du i følgende påstande? Hvor enig eller uenig er du i følgende påstande? ----    Jeg oplever, at sundhedspersonalet i psykiatrien opfatter psykisk sygdom Jeg oplever, at sundhedspersonalet i psykiatrien opfatter psykisk sygdom Jeg oplever, at sundhedspersonalet i psykiatrien opfatter psykisk sygdom Jeg oplever, at sundhedspersonalet i psykiatrien opfatter psykisk sygdom 
som en livsvarig (kronisk) sygdomsom en livsvarig (kronisk) sygdomsom en livsvarig (kronisk) sygdomsom en livsvarig (kronisk) sygdom    

 Respondenter Procent 

Helt enig 90 35,0% 

Delvist enig 68 26,5% 

Hverken enig eller uenig 30 11,7% 

Delvist uenig 8 3,1% 

Helt uenig 11 4,3% 

Ved ikke 46 17,9% 

Ønsker ikke at svare 4 1,6% 

I alt 257 100,0% 

VVVVentelister entelister entelister entelister     

Har den du er pårørende til oplevet ventetid på . . . Har den du er pårørende til oplevet ventetid på . . . Har den du er pårørende til oplevet ventetid på . . . Har den du er pårørende til oplevet ventetid på . . . ----    . . . at komme i behandling i distriktspsykiatrien?. . . at komme i behandling i distriktspsykiatrien?. . . at komme i behandling i distriktspsykiatrien?. . . at komme i behandling i distriktspsykiatrien?    

 Respondenter Procent 

Ja, mere end 6 måneders ventetid 29 11,0% 

Ja, mellem 4 og 6 måneders ventetid 18 6,8% 

Ja, mellem 2 og 4 måneders ventetid 23 8,7% 

Ja, mellem 1 og 2 måneders ventetid 24 9,1% 

Ja, mindre end 1 måneds ventetid 19 7,2% 

Nej 74 28,1% 

Ved ikke 67 25,5% 

Ønsker ikke at svare 9 3,4% 

I alt 263 100,0% 

Har den du er pårørende til oplevet ventetid på . . . Har den du er pårørende til oplevet ventetid på . . . Har den du er pårørende til oplevet ventetid på . . . Har den du er pårørende til oplevet ventetid på . . . ----    . . . at komme i behandling i kommunalt tilbud?. . . at komme i behandling i kommunalt tilbud?. . . at komme i behandling i kommunalt tilbud?. . . at komme i behandling i kommunalt tilbud?    

 Respondenter Procent 

Ja, mere end 6 måneders ventetid 44 16,7% 

Ja, mellem 4 og 6 måneders ventetid 15 5,7% 



 Respondenter Procent 

Ja, mellem 2 og 4 måneders ventetid 14 5,3% 

Ja, mellem 1 og 2 måneders ventetid 14 5,3% 

Ja, mindre end 1 måneds ventetid 13 4,9% 

Nej 63 24,0% 

Ved ikke 92 35,0% 

Ønsker ikke at svare 8 3,0% 

I alt 263 100,0% 

Har den du er pårørende til oplevet ventetid på . . . Har den du er pårørende til oplevet ventetid på . . . Har den du er pårørende til oplevet ventetid på . . . Har den du er pårørende til oplevet ventetid på . . . ----    . . . at komme i behandling hos en privat praktiserende læge(psykolog . . . at komme i behandling hos en privat praktiserende læge(psykolog . . . at komme i behandling hos en privat praktiserende læge(psykolog . . . at komme i behandling hos en privat praktiserende læge(psykolog 
eller psykiater? eller psykiater? eller psykiater? eller psykiater?     

 Respondenter Procent 

Ja, mere end 6 måneders ventetid 52 19,7% 

Ja, mellem 4 og 6 måneders ventetid 15 5,7% 

Ja, mellem 2 og 4 måneders ventetid 19 7,2% 

Ja, mellem 1 og 2 måneders ventetid 13 4,9% 

Ja, mindre end 1 måneds ventetid 22 8,3% 

Nej 65 24,6% 

Ved ikke 68 25,8% 

Ønsker ikke at svare 10 3,8% 

I alt 264 100,0% 

Er det din vurdering, at din pårørende har Er det din vurdering, at din pårørende har Er det din vurdering, at din pårørende har Er det din vurdering, at din pårørende har fået det værre, imens den pågælfået det værre, imens den pågælfået det værre, imens den pågælfået det værre, imens den pågælddddende har stået på venteliste?ende har stået på venteliste?ende har stået på venteliste?ende har stået på venteliste?    

 Respondenter Procent 

Ja 123 46,9% 

Nej 41 15,6% 

Ved ikke 82 31,3% 

Ønsker ikke at svare 16 6,1% 

I alt 262 100,0% 

Sammenhæng i psykiatrienSammenhæng i psykiatrienSammenhæng i psykiatrienSammenhæng i psykiatrien    

Hvordan vurderer du samarbejdet mellem Hvordan vurderer du samarbejdet mellem Hvordan vurderer du samarbejdet mellem Hvordan vurderer du samarbejdet mellem behandlingspsykiatriebehandlingspsykiatriebehandlingspsykiatriebehandlingspsykiatrien og kommunen om din pårørendesn og kommunen om din pårørendesn og kommunen om din pårørendesn og kommunen om din pårørendes    behandling og forløb?behandling og forløb?behandling og forløb?behandling og forløb?    

 Respondenter Procent 

Meget godt 6 2,3% 

Godt 36 13,7% 

Hverken godt eller dårligt 64 24,4% 

Dårligt 69 26,3% 

Meget dårligt 48 18,3% 



 Respondenter Procent 

Ved ikke 37 14,1% 

Ønsker ikke at svare 2 0,8% 

I alt 262 100,0% 

Har du oplevet, at den du er pårørende til, er blevet udskrevet fra hospitalet, uden der blev tilbudt et ambulant opfølHar du oplevet, at den du er pårørende til, er blevet udskrevet fra hospitalet, uden der blev tilbudt et ambulant opfølHar du oplevet, at den du er pårørende til, er blevet udskrevet fra hospitalet, uden der blev tilbudt et ambulant opfølHar du oplevet, at den du er pårørende til, er blevet udskrevet fra hospitalet, uden der blev tilbudt et ambulant opfølggggende ende ende ende 
behandlingsforløb, selvom der var behov for det?behandlingsforløb, selvom der var behov for det?behandlingsforløb, selvom der var behov for det?behandlingsforløb, selvom der var behov for det?    

 Respondenter Procent 

Ja 88 32,8% 

Nej 121 45,1% 

Ved ikke 51 19,0% 

Ønsker ikke at svare 8 3,0% 

I alt 268 100,0% 

Har den du er pårørende til været arbejdsprøvet efter sin Har den du er pårørende til været arbejdsprøvet efter sin Har den du er pårørende til været arbejdsprøvet efter sin Har den du er pårørende til været arbejdsprøvet efter sin diagnosticeringdiagnosticeringdiagnosticeringdiagnosticering? ? ? ?     

 Respondenter Procent 

Ja 78 29,9% 

Nej 159 60,9% 

Ved ikke 18 6,9% 

Ønsker ikke at svare 6 2,3% 

I alt 261 100,0% 

Har denHar denHar denHar den    du er pårørende til, efter at have været arbejdsprøvet, oplevet at vedkommendedu er pårørende til, efter at have været arbejdsprøvet, oplevet at vedkommendedu er pårørende til, efter at have været arbejdsprøvet, oplevet at vedkommendedu er pårørende til, efter at have været arbejdsprøvet, oplevet at vedkommende    

 Respondenter Procent 

Har fået det bedre 19 24,4% 

Har fået det hverken værre eller bedre 20 25,6% 

Har fået det værre 36 46,2% 

Ved ikke 3 3,8% 

Ønsker ikke at svare 0 0,0% 

I alt 78 100,0% 

Pårørendes forholdPårørendes forholdPårørendes forholdPårørendes forhold    

Har du, Har du, Har du, Har du, ----    imens du har været pårørende til en psykisk syg, imens du har været pårørende til en psykisk syg, imens du har været pårørende til en psykisk syg, imens du har været pårørende til en psykisk syg, ----    oplevet en eller flere af følgende. (sæt evt. flere krydser).oplevet en eller flere af følgende. (sæt evt. flere krydser).oplevet en eller flere af følgende. (sæt evt. flere krydser).oplevet en eller flere af følgende. (sæt evt. flere krydser).    

 Respondenter Procent 

Sygemelding i enkelte dage 83 32,3% 

Sygemelding i en kortere periode 
under en måned 

32 12,5% 

Sygemelding i en længere periode 
over en måned 

41 16,0% 



 Respondenter Procent 

Har måttet arbejde på nedsat tid 41 16,0% 

Har taget orlov fra mit arbejde 9 3,5% 

Har sagt mit job op 21 8,2% 

Er blevet opsagt 24 9,3% 

Sagt nej til forfremmelse 7 2,7% 

Har IKKE oplevet nogen af 

ovenstående 

80 31,1% 

Ønsker ikke at svare 17 6,6% 

I alt 257 100,0% 

Hvor enig eller uenig er du i følgende påstand? Det har været en økonomisk belastning, at være pårørende til en psykisk syg.Hvor enig eller uenig er du i følgende påstand? Det har været en økonomisk belastning, at være pårørende til en psykisk syg.Hvor enig eller uenig er du i følgende påstand? Det har været en økonomisk belastning, at være pårørende til en psykisk syg.Hvor enig eller uenig er du i følgende påstand? Det har været en økonomisk belastning, at være pårørende til en psykisk syg.    

 Respondenter Procent 

Helt enig 125 48,6% 

Delvist enig 61 23,7% 

Hverken enig eller uenig 19 7,4% 

Delvist uenig 17 6,6% 

Helt uenig 20 7,8% 

Ved ikke 8 3,1% 

Ønsker ikke at svare 7 2,7% 

I alt 257 100,0% 

Har du Har du Har du Har du ––––    mens du har været pårørende til en psykisk syg mens du har været pårørende til en psykisk syg mens du har været pårørende til en psykisk syg mens du har været pårørende til en psykisk syg ––––    selv oplevet selv oplevet selv oplevet selv oplevet nedenstående (sæt evt. flere krydser)nedenstående (sæt evt. flere krydser)nedenstående (sæt evt. flere krydser)nedenstående (sæt evt. flere krydser)    

 Respondenter Procent 

Bekymring 246 95,7% 

Usikkerhed 218 84,8% 

Søvnproblemer 198 77,0% 

Nedsat appetit 72 28,0% 

Angst 117 45,5% 

Depression 91 35,4% 

Forhøjet alkoholforbrug 29 11,3% 

Forhøjet pilleforbrug 20 7,8% 

Stofmisbrug 1 0,4% 

Har IKKE oplevet noget af 
ovenstående 

4 1,6% 

Ved ikke 3 1,2% 

I alt 257 100,0% 



Har du, imens du har været pårørende, haft behov for selv at modtage psykologhjælp og eller psykiatrisk hjælp i forbindelse Har du, imens du har været pårørende, haft behov for selv at modtage psykologhjælp og eller psykiatrisk hjælp i forbindelse Har du, imens du har været pårørende, haft behov for selv at modtage psykologhjælp og eller psykiatrisk hjælp i forbindelse Har du, imens du har været pårørende, haft behov for selv at modtage psykologhjælp og eller psykiatrisk hjælp i forbindelse 

med at kunne håndtere din med at kunne håndtere din med at kunne håndtere din med at kunne håndtere din situation som pårørende?situation som pårørende?situation som pårørende?situation som pårørende?    

 Respondenter Procent 

Ja 171 66,5% 

Nej 64 24,9% 

Ved ikke 14 5,4% 

Ønsker ikke at svare 8 3,1% 

I alt 257 100,0% 

Hvor enig eller uenig er du i følgende påstande? Hvor enig eller uenig er du i følgende påstande? Hvor enig eller uenig er du i følgende påstande? Hvor enig eller uenig er du i følgende påstande? ----    Jeg bliver inddraget i min pårørendes forløb og behandling Jeg bliver inddraget i min pårørendes forløb og behandling Jeg bliver inddraget i min pårørendes forløb og behandling Jeg bliver inddraget i min pårørendes forløb og behandling     

 Respondenter Procent 

Helt enig 33 12,8% 

Delvist enig 54 21,0% 

Hverken enig eller uenig 22 8,6% 

Delvist uenig 54 21,0% 

Helt uenig 81 31,5% 

Ved ikke 9 3,5% 

Ønsker ikke at svare 4 1,6% 

I alt 257 100,0% 

Hvor ofte har du indenfor de sidste 5 år Hvor ofte har du indenfor de sidste 5 år Hvor ofte har du indenfor de sidste 5 år Hvor ofte har du indenfor de sidste 5 år oplevet, at sundhedspersonalet har givet udtryk for, at du som pårørende er årsag til oplevet, at sundhedspersonalet har givet udtryk for, at du som pårørende er årsag til oplevet, at sundhedspersonalet har givet udtryk for, at du som pårørende er årsag til oplevet, at sundhedspersonalet har givet udtryk for, at du som pårørende er årsag til 
den psykiske sygdom?den psykiske sygdom?den psykiske sygdom?den psykiske sygdom?    

 Respondenter Procent 

Meget ofte 4 1,6% 

ofte 11 4,3% 

Hverken eller 28 10,9% 

Sjældent 25 9,8% 

Meget sjældent 58 22,7% 

Aldrig 91 35,5% 

Ved ikke 39 15,2% 

I alt 256 100,0% 

 


