Kort om undersøgelsen:
Undersøgelsen er gennemført på ophav fra avisen Information i perioden juli til august
2011 af BP Research – en analyseenhed under BEDRE PSYKIATRI og er webbaseret.
119 pårørende har besvaret undersøgelsen. Respondenterne fordeler sig ligeligt mellem
Region Hovedstaden, Midtjylland og Syddanmark, mens Region Nordjylland og Sjælland
har færrest besvarelser.
Spørgsmål 1 - Strukturreformen i 2007 har medført en del forandringer på
psykiatriområdet, eftersom en række af de tidligere amters opgaver er flyttet til
henholdsvis regioner og kommuner. Hvordan har du oplevet disse forandringer?

NB. Samlet svarer over hver tredje pårørende (35,9 %), at forandringerne opleves som en
forværring eller klar forværring. Hver tiende (11,7) oplever ingen forandring.

Spørgsmål 2 – Har du som pårørende oplevet, at regioner og kommuner er uenige
om hvem der har ansvaret for den psykisk syge?

NB. Hver tredje pårørende (34,4 %) har oplevet, at regioner og kommuner er uenige om,
hvem der har ansvaret for den psykisk syge.

Spørgsmål 3 - Oplever du som pårørende at den psykisk syge i højere eller lavere
grad end før strukturreformen får den behandling (terapi, psykologhjælp m.v.)
vedkommende har brug for?

NB. Samlet svarer ca. hver fjerde pårørende (24,3 %), at den psykisk syge i samme eller
højere grad end før strukturreformen får den behandling (terapi, psykologhjælp m.v.)
vedkommende har brug for?

Spørgsmål 4 - Den siddende regering har haft meget fokus på, at såkaldte svage
grupper skal fastholdes på arbejdsmarkedet, og man har derfor flyttet en stor del af
socialområdet til Beskæftigelsesministeriet. Hvordan har du oplevet dette?

NB. Samlet svarer over halvdelen af pårørende (50,5 %), at flytningen af socialområdet til
Beskæftigelsesministeriet opleves som en forværring eller klar forværring. Hver tiende
pårørende har ingen forandring oplevet af flytningen af socialområdet til
Beskæftigelsesministeriet.

Spørgsmål 5 – En større og større del af psykiatrien finansieres af den såkaldte
satspulje som hovedsageligt støtter tidsbegrænsede projekter. Har du oplevet
lukning af et tilbud som du eller den psykisk syge har gjort brug af?

NB. Samlet svarer 41,2 % af pårørende, at de har oplevet lukning af et tilbud som
vedkommende eller den psykisk syge har gjort brug af?

