
 

 

Forskel på behandling af fysisk og psykisk sygdom – pårørendes 

oplevelser  

 

Adgang til behandling og tid til at blive rask er en ret for alle patienter – uanset hvilken sygdom 

man fejler. Men pårørende, der både har erfaringer fra somatikken og psykiatrien, oplever stor 

ulighed mellem somatik og psykiatri. Det viser en rundspørge fra Bedre Psykiatri.  

Deltagerne i rundspørgen peger bl.a. på, at adgangen til behandling, selve behandlingen, 

inddragelsen af pårørende og opfølgningen er bedre i somatikken end i psykiatrien.  

Udvalgte resultater fra rundspørgen: 

Sygehuset 

• Bedre behandling for somatisk sygdom 

Mere end tre fjerdedele (78 pct.) mener, at behandlingen i somatikken var bedre end i 

psykiatrien.  

 

• Mere tid og overskud på somatisk afdeling 

To tredjedele (67 pct.) oplever, at personalet har mere tid og overskud i somatikken end i 

psykiatrien.  

 

• Nemmere adgang til behandling for somatisk sygdom 

Ni ud af ti (92 pct.) oplever, at det er nemmere at få adgang til behandling for fysisk sygdom 

end psykisk sygdom.  

 

• Mere fokus på at blive rask i somatikken 

Ni ud af ti (92 pct.) oplever, at der i somatikken er mere fokus på at gøre patienten rask. 

 

Inddragelse af pårørende 

• Bedre inddragelse af pårørende i somatikken 

Knap tre ud af fire (72 pct.) oplever, at de bliver bedre inddraget på den somatiske afdeling 

end på den psykiatriske.  

 

• Mere information på somatisk afdeling 

Tre ud af fire (77 pct.) oplever, at de får bedre information om sygdom og behandling, på den 

somatiske afdeling end på den psykiatriske. 

 

Om undersøgelsen 

Bedre Psykiatris rundspørge er baseret på et online spørgeskema rundsendt til pårørende til 

psykisk syge i februar 2019. Ca. 300 pårørende har svaret ved e-mail og Bedre Psykiatri 

facebooks side. Respondenter er pårørende der, inden for de seneste to år, har haft erfaring 

med både et somatisk afsnit og et psykiatrisk afsnit på sygehuset. Ved ikke besvarelser er 

fratrukket, inden andelen findes.  


