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LT FOR MANGE PÅRØRENDE oplever,
at deres kommune ikke kan give
dem den hjælp, de har brug for. Det
er desværre ikke nogen nyhed. Det
er det til gengæld, at Bedre Psykiatri
med en landsdækkende undersøgelse med flere end 4.700 besvarelser
kan dokumentere, hvor udbredt
problemet er. Og billedet undersøgelsen tegner, giver
ikke umiddelbart anledning til optimisme.
Tre ud af fire svarer i undersøgelsen, at deres kommune er dårlig til at hjælpe og støtte mennesker med
psykisk sygdom og deres pårørende. Det handler fx om
så centrale områder som akut hjælp i krisesituationer,
støtte i hjemmet, hjælp til uddannelse og arbejde og
støtte i skolen og i hjemmet for børn og unge med psykisk sygdom og deres familier. Med andre ord: Alle de
områder, hvor kommunen burde spille en central rolle
i arbejdet med at hjælpe den syge tilbage til et liv med
fællesskaber, familie, uddannelse og arbejde.
Deltagerne i undersøgelsen har et klart budskab til
politikerne i kommunerne. De to vigtigste ting, de kan
gøre for en bedre psykiatri, er at forbedre mulighederne
for akut hjælp, når det brænder på og at skabe bedre
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DET SIGER DE I DETTE NUMMER
sammenhæng og samarbejde mellem kommunens
egne indsatser og behandlingspsykiatrien.
Undersøgelsen bekræfter den opfattelse, som vi
i Bedre Psykiatri deler med mange politikere, foreninger og eksperter: At den kommunale psykiatri
mange steder er i en dybt alvorlig krise, som kommunerne ikke har pengene, fagligheden eller den nødvendige viden til selv at løse.
Det koster dyrt for de mennesker, der må leve et liv,
hvor livskvaliteten er ringere og leveårene er færre,
end de kunne være med den rigtige hjælp. Det koster
dyrt for de pårørende, der oplever at være alene i en
opslidende kamp for at få den nødvendige hjælp, samtidig med at man skal have hverdagen, familien og
arbejdslivet til at hænge sammen. Og det koster dyrt
for samfundet, når mennesker med psykisk sygdom
ikke får uddannelse, arbejde og mulighed for at bidrage til fællesskabet.
Den gode nyhed er, at politikerne i regeringen, Folketinget, regionsrådene og kommunalbestyrelserne
endelig er ved at finde sammen om, at nu går det ikke
længere. Derfor skal vi, og alle andre, der ønsker en
bedre psykiatri, på banen nu med vores forslag til,
hvordan vi løfter den kommunale psykiatri ud af krisen. Det handler om at afsætte penge på finansloven
her og nu, så vi sikrer et akut kvalitetsløft af socialpsykiatrien. Men det handler også om det lange seje træk
for at skabe en psykiatri, der hænger sammen og hjælper der, hvor behovet er.
En anden – måske endnu bedre nyhed – er, at frivillige fra Bedre Psykiatris lokalafdelinger over hele landet er ved at mobilisere til en valgkampsindsats, der
ser ud til at blive vores største nogensinde. Gennem
vælgermøder, lyttemøder, gadearrangementer og opråb i medierne vil det ved efterårets kommunevalg stå
meget klart for de lokale politikere, hvad pårørende
oplever og hvordan Bedre Psykiatri mener, at problemerne skal løses.
I sidste ende er det vælgerne, der afgør, om det er politikere med psykiatri på programmet, der skal have en
plads i det lokale byråd. Så når vi fortæller vores lokale
politikere om vores erfaringer og holdninger og minder dem om, hvor mange vi er, er jeg ikke i tvivl om, at
det gør indtryk og får betydning for deres politik.
Det er masser af muligheder for at være med i efterårets kampagne og påvirke politikerne, og alle indsatser er mere end velkomne – store som små. Så kontakt
din lokalafdeling, hvis du vil være med.
GOD VALGKAMP
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”Det er som om, de slet ikke kan
forestille sig, at det passer, det
man siger til dem.”
Mimi Jensen, mor til datter med angst og autisme,
om at savne bedre hjælp fra kommunen
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”Vi vil først og fremmest gerne have
politikerne til at lytte til os og forstå,
at de er nødt til at afsætte flere penge
til at hjælpe mennesker med psykisk
sygdom og deres pårørende.”
Karin Birch Lange, Formand for Bedre Psykiatri i Vejle,
om lokafdelingens arbejde for at påvirke kommunevalget
i efteråret.
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af AMALIE BYBERG & JESPER NISSEN illustration MORTEN VOIGT

“Jeg er aldrig
blevet tilbudt hjælp
som pårørende”
Intet fra kommunen kommer af sig selv. Alt er en kamp, og
de fleste ønsker bliver afvist. Sådan har Mimi Jensen oplevet
forsøget på at få kommunen til at hjælpe hendes datter.
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Bedre Psykiatri har spurgt
4.700 syge, pårørende og professionelle om deres oplevelser
med kommunernes hjælp til
mennesker med psykisk sygdom. Et overvældende flertal
svarer, at de mener, at kommunens hjælp er dårlig.
Læs mere om undersøgelsen
på bedrepsykiatri.dk
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“Det er som om,
de slet ikke kan
forestille sig, at det
passer, det
man siger til dem.”

LIG

For Mimi Jensen er netop kampen og de
evige forhandlinger et af de største problemer. Hun oplever, at hun hele tiden
skal forsvare sig selv og argumentere for
at få hjælp til sin datter. Det kræver meget
energi og giver hende i perioder følelsen

70 pct. mener,
at kommunens
hjælp er dårlig

KE

Stort pres på pårørende

af, at hverdagen handler om at overleve.
- Man får ikke ro i kroppen, fordi man
hele tiden skal have sin argumentation
i orden. Argumenter for, at vi stadig har
brug for de her ting, eller for hvorfor vi
har brug for noget andet. De tror ikke bare
på en - man skal kunne bevise det hele,
siger hun.
Den evige argumentation giver Mimi
Jensen en følelse af at blive mistænkeliggjort - at hun hele tiden skal bevise, at hun
bare forsøger at gøre det bedste for sin
datter, og at de faktisk har brug for den
hjælp, hun beder om.

VIR

L

IGE SIDEN Mimi Jensens
datter, Freya, var helt lille,
har hun brugt en stor
del af sin tid og energi på
at få den rette hjælp fra
kommunen. I lange perioder har hun afleveret en skrigende datter
i skole, og nogle dage har hun måttet give
op, melde sig syg på arbejdet og tage datteren med hjem igen. Freya har angst og
autisme, og mange dage er hun så plaget
af sine angstanfald, at hun må blive hjemme i sin seng.
Mimi Jensen er langt fra alene med sin
følelse af, at hjælpen fra kommunen er
mangelfuld. I en stor undersøgelse lavet
af Bedre Psykiatri svarer tre ud af fire af
mere end 2.700 pårørende, at hjælpen fra
kommunen er dårlig. De pårørende oplever blandt andet, at hjælpen er mangelfuld og usammenhængende, og at ingenting kommer uden lange, stridsomme
forhandlinger.

Mor til datter med angst og autisme
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- Det er som om, de slet ikke kan forestille sig, at det passer, det man siger til
dem. Vi skal bruge uanede mængder ressourcer på at forsvare os selv. Jeg kunne
fylde flere bøger med alle de argumenter,
jeg har siddet og skrevet i ankesager og så
videre, siger Mimi Jensen.

De pårørende bliver glemt
Samtidig med at familien stod i en voldsom krise, måtte Mimi Jensen gøre sig
til ekspert i autisme, angst, støttetilbud,
kommunale klageprocesser og meget mere.
Det ville hun gerne have haft hjælp til.
- Jeg er aldrig nogensinde blevet tilbudt
hjælp som pårørende. Hvordan skal jeg
som mor kunne hjælpe mit barn på den
rigtige måde, når der aldrig nogensinde er
nogen, der har givet mig redskaber til det?
spørger Mimi Jensen.
Hjælpen kom først, da hun i desperation selv opsøgte en erfaren psykolog, der
kunne hjælpe både hende og datteren.

Kendte problemer
Det er ikke overraskende, at så mange
pårørende oplever, at kommunens hjælp
ikke lever op til deres forventninger. Det

mener Inge Bonfils, som forsker i socialt
arbejde på Københavns Professionshøjskole.
Bedre Psykiatris undersøgelse bekræfter
konklusionerne i flere tidligere undersøgelser og socialpolitiske redegørelser, og
kommunerne vil også selv nikke genken-

Bedre akuthjælp står højest på ønskesedlen
AKUTHJÆLP
SAMMENHÆNG

Nogen at ringe til,
når det brænder på,
er den indsats, som
flest efterspørger
fra kommunen i
Bedre Psykiatris
undersøgelse.
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dende til nogle af problemstillingerne,
siger Inge Bonfils.
Hun peger især på kommunernes udfordringer med at sikre sammenhæng
internt i kommunen og med behandlingen fra sygehuset.
– Der er for mange døre, man kan gå
ind ad og fare vild i. Det bliver man nødt
til at se på i kommunerne. Det skal ikke
være borgeren eller de pårørende, der bærer kompleksiteten – det skal være kommunen og de fagprofessionelle, siger hun.
En del af løsningen er ifølge Inge Bonfils, at de medarbejdere, der har fælles
ansvar – fx for mennesker med psykisk
sygdom, sidder sammen under samme
tag. Et af de bedst kendte eksempler på
det, er Psykiatriens hus i Silkeborg, hvor
kommunen har samlet hjælpen til mennesker med psykisk sygdom, og hvor også
behandlingspsykiatrien har nogle af sine
medarbejdere.
Trods udfordringerne mener Inge Bonfils, at mange kommuner har styrket deres
fokus på recovery, koordination og på at
imødekomme de syges behov. Men det
kræver, at kommunens medarbejdere har
de nødvendige kompetencer.
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– Når man gerne vil arbejde mere recoveryorienteret med afsæt i den enkelte borgers
håb og mål, så fordrer det, at de professionelle
har kompetencerne til det. Derfor er man
nødt til at satse mere på kompetenceudvikling, siger Inge Bonfils.
Som et eksempel på det, fremhæver hun
Københavns kommune, som har sendt alle
medarbejdere fra Socialpsykiatrien på efteruddannelse på Københavns Professionshøjskole.

Hvis bare de havde lyttet
Når Mimi Jensen ser tilbage på de første års
kamp med kommunen, tænker hun på, hvordan datteren ville have haft det, hvis hendes
nødråb var blevet hørt tidligere.
- De fastsatte et støttetimebehov uden overhovedet at have mødt hende. Jeg ved virkelig
ikke, hvad de fastsatte det ud fra, for lærerne
havde jo givet udtryk for, at hun havde brug
for mere støtte end det. Hvis folkeskolen
havde lyttet allerede dengang, ville Freya ikke
have haft det så dårligt, som hun har det nu,
siger Mimi Jensen.
I dag har Mimi Jensen og hendes datter fået
en sagsbehandler, som de er glade for. Efter
mange år, hvor de har søgt efter den rette
hjælp til Freya og har kæmpet med at blive
lyttet til hos kommunen, har de endelig en
følelse af at blive hørt.
- Hun har jo givet os mere i denne her tid,
end de andre nogensinde har givet os. Hun
har virkelig forsøgt at hjælpe os på den bedste
måde. Det er vi rigtig glade for, siger Mimi
Jensen. ½

“Det skal ikke være borgeren
eller de pårørende, der bærer
kompleksiteten – det skal
være kommunen og
de fagprofessionelle.”
INGE BONFILS
Forsker i socialt arbejde
på Københavns Professionshøjskole
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INGE LOUV, SOCIALRÅDGIVER:

Sagsbehandlerne
er ikke onde
Husk nu, at sagsbehandlerne
hverken er kyniske, onde
eller dumme.

S

ÅDAN LYDER OPFORDRINGEN fra Inge Louv, der er
socialrådgiver og selvstændig handicaprådgiver.
– Det er så ærgerligt, at mange – fx på sociale
medier – mener, at kommunens medarbejdere er onde,
kyniske eller dumme. Sådan ser jeg det ikke. Langt de fleste
sagsbehandlere, jeg har mødt, er dygtige og empatiske og
gør, hvad de kan for at sikre bedst mulig hjælp til de syge,
siger hun.
På trods af opfordringen forstår Inge Louv godt, at mange
pårørende er frustrerede og kede af det. Og hun har også
været i kontakt med både syge og pårørende, som har
oplevet, at en sagsbehandler ikke overholdt reglerne.
- Der er bestemt kommuner, hvor der er plads til
forbedringer. Vi ser desværre sagsbehandlere, som træffer
afgørelser uden at inddrage borgerne tilstrækkeligt og uden
at indhente alle relevante oplysninger, siger Inge Louv.
Derfor er Inge Louvs vigtigste råd til pårørende, at de skal
prøve at sikre, at kommunen har alle relevante oplysninger
om den syge, og at oplysningerne kommer med i den syges
udredning. Udredningen er en slags facitliste om den syge,
som kommunen bruger til at vurdere, hvilken hjælp de skal
tilbyde.
- Hvis den syge fx ofte hører stemmer og bliver bange om
natten, skal det med i udredningen. Så kan man henvise til
det, hvis man senere taler med et bosted om, hvilken hjælp
de kan tilbyde om natten. Og hvis kommunen vil skære
eller ændre i hjælpen, skal de kunne henvise til, at der står i
udredningen, at den syges behov har ændret sig.
Hvis man er det mindste i tvivl om, hvilke oplysninger
kommunen har eller bruger til at træffe en afgørelse, kan
man altid bede om at få sagen at se. Alle kan ringe eller
skrive til kommunen og bede om aktindsigt – altså at få
deres egen sag at se. Gør man det som pårørende, skal man
vedlægge en fuldmagt fra den syge.
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Find vej i kommunen
Det kan være svært at finde frem til den rigtige hjælp
i kommunen. Her er en guide til nogle af de mest
almindelige tilbud om hjælp og støtte.

Få akut hjælp, når det brænder på
Når stemmerne, angsten eller tristheden trænger sig på hos den
syge, kan der være brug for nogen at tale med eller et sted, hvor man
kan slappe af og få ro i hovedet. Nogle kommuner har et nummer,
man kan ringe til eller et sted, man kan tage hen døgnet rundt uden
forudgående aftale. Vent ikke til behovet opstår. Undersøg på
forhånd, hvad din kommune tilbyder. Det giver den syge tryghed at
vide, hvor der er hjælp at hente. Spørg sagsbehandleren, eller søg
efter ”akut hjælp psykisk sygdom” på kommunens hjemmeside.
Hvis symptomerne er alvorlige og den syge har brug for akut
psykiatrisk behandling, skal man tage på psykiatrisk skadestue.

AK U T H J Æ L P

PÅ R Ø

Få mere koordineret hjælp
Regionen og kommunen skal samarbejde og koordinere hjælpen til
den syge. Det sker typisk på et netværksmøde op til udskrivning.
Hvis du har overskud til det, kan du bidrage til koordinationen ved at
deltage i møder og sikre, at vigtig information går videre til de rigtige
myndigheder og behandlere. Du kan også invitere kontaktpersoner
og sagsbehandlere med til møder, de ellers ikke kender til.

Få hjælp til misbrug
Alle kommuner tilbyder hjælp med at komme ud af misbrug, men
det kan være svært at finde en behandling, der behandler sygdom
og misbrug samtidig og sammenhængende. Der findes tilbud i flere
kommuner, men nogle gange er du som pårørende nødt til selv at
finde og foreslå et bestemt tilbud for sagsbehandleren. Du må gerne
kontakte tilbuddet og evt. besøge det, inden du foreslår det for
sagsbehandleren. Nogle tilbud er private, men hvis sagsbehandleren
godkender dit forslag, betaler kommunen.
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af RÅDGIVER LISELOTTE KOFOED

Få støtte der hjemme

ST Ø T T E

A F L AS T N I N G

Bostøtte - hjælp og støtte i hjemmet – er en vigtig hjælp for mange
med psykisk sygdom. Hvilken og hvor meget hjælp bliver besluttet af
sagsbehandleren på baggrund af en udredning om den syges behov
og mål samt en handleplan. Du kan spille en vigtig rolle i udredningen.
Fortæl grundigt, hvordan du kender den syge, og hvad du mener, han
har brug for og gerne vil opnå. Hvis du oplever, at den syges behov
ændrer sig, så fortæl det til sagsbehandleren. Og hvis kommunen vil
ændre eller reducere hjælpen, så spørg ind til, hvad der konkret har
ændret sig for den syge, siden I lavede aftalen.

Få aflastning
Kommunen skal tilbyde aflastning til forældre med ansvar for et
barn med psykisk sygdom. Det kan fx foregå ved, at barnet bliver
passet nogle timer af en aflastningsfamilie eller en institution en
dag om ugen eller hver anden weekend. Søg efter “aflastning” på
kommunens hjemmeside.

Hjælp til dig som pårørende
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Nogle kommuner har en medarbejder ansat til at hjælpe dig og andre
pårørende med at finde rundt i kommunens tilbud. Det kan hedde en
pårørendevejleder, -konsulent, -koordinator eller andet. Det kan være
en stor hjælp for pårørende, der er tvunget til at bruge meget tid på at
finde rundt i og koordinere imellem kommunens tilbud. Nogle kommuner kan også tilbyde kurser for pårørende eller hjælpe med at finde
frem til hjælp og støtte fra frivillige foreninger. Søg på kommunens
hjemmeside efter hjælp til pårørende eller lignende.

Få hjælp til at finde arbejde
Der er et hav af regler og ordninger, der handler om arbejde for mennesker med psykisk sygdom. Det er jobcentrets og ikke dit ansvar at
kende reglerne og finde det bedste tilbud til den syge. Men du kan gå
med til møderne og spørge ind til, om der er beskæftigelsesordninger,
der egner sig særligt godt til mennesker med psykisk sygdom. Og du
kan invitere behandlere, der kender den syge, med til møderne.

Hvis den syge er voksen og myndig, er det ham eller hende, der bestemmer,
hvilken rolle du som pårørende kan spille i sagen. Med en decideret
fuldmagt kan du være såkaldt partsrepræsentant. Så kan du modtage
informationer, tale og korrespondere på den syges vegne og gå til møder
med sagsbehandlere osv. Som bisidder går du ”bare” med til møder.
Du har altid ret til at oplyse kommunen om noget, der bekymrer dig.
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Bedre Psykiatri er
med i efterårets
kommunalvalg
Psykiatri skal være et tema i valgkampen i efteråret.
Det er det klare mål for de mange Bedre Psykiatri-frivillige
over hele landet, som er ved at gøre sig klar til valgkamp.
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af JESPER NISSEN

A

FVISNING, nedskæring, forvirring,
ansvarsfralæggelse og manglende sammenhæng. De fleste
pårørende har været der. Kommunernes
hjælp til mennesker med psykisk sygdom
og deres pårørende er alt for ofte alt for
ringe. I efteråret 2021 gør Bedre Psykiatris
frivillige noget ved det.
- Vi vil først og fremmest gerne have politikerne til at lytte til os og forstå, at de er
nødt til at afsætte flere penge til at hjælpe
mennesker med psykisk sygdom og deres
pårørende.
Sådan siger Karin Birch Lange, der er
formand for Bedre Psykiatri i Vejle og
en af de mange frivillige, der er ved at
planlægge valgkampen. Karin Birch Lange
taler næsten dagligt med pårørende, som
oplever, at de ikke får den hjælp, de har
brug for.

“De pårørende
fortæller, at der ikke
sker noget, når de
henvender sig til
kommunen, og at de
må klare alting selv.
Det slider dem ned,
og det er vi altså
nødt til at gøre
noget ved.”
KARIN BIRCH LANGE
Formand for Bedre Psykiatri i Vejle

BEDRE PSYKIATRI SOMMER 2021

- De pårørende fortæller, at der ikke
sker noget, når de henvender sig til kommunen, og at de må klare alting selv. Det
slider dem ned, og det er vi altså nødt til at
gøre noget ved, siger Karin Birch Lange.
Det vigtigste politiske værktøj for Karin
Birch Lange og de øvrige frivillige i Vejle
bliver kaffemøder med de opstillede kandidater. Her vil de forsøge at overbevise
de fremtidige politikere om, at de skal
indføre undervisning for pårørende, og at
de skal ansætte pårørendevejledere, som
kan hjælpe pårørende med at finde rundt
i kommunens tilbud.

Frivillige over hele landet er med
Bedre Psykiatri i Vejle er langt fra den
eneste lokalafdeling, der er i gang med at
forberede sig til valgkampen. Over hele
landet er lokalafdelinger i gang med at
planlægge politikermøder, kampagner
på de sociale medier, avisindlæg og andre
kampagnetiltag. Det fortæller Nana Alsted,
som er organisationskonsulent i Bedre
Psykiatri.
- Det er fantastisk at opleve, hvor engagerede Bedre Psykiatris frivillige er, og
hvor meget energi de lægger i arbejdet
allerede nu, hvor der er mere end et halvt
år til valget.
De fleste frivillige er selv forældre, børn,
ægtefæller eller på andre måder pårørende til mennesker med psykisk sygdom. Det
mærker man ifølge Nana Alsted tydeligt i
deres engagement.
- Mange frivillige i Bedre Psykiatri har
selv oplevet at løbe panden mod muren i
kommunen eller set deres kære få ringere
hjælp, end de har brug for. Og det er tydeligt, at mange bliver motiveret af de oplevelser og deres ønske om, at andre skal få
bedre hjælp, end de selv har fået, fortæller
Nana Alsted.

bestemmer, hvad og hvor meget de vil gøre.
- Nogle vil gerne ud og møde mennesker
og være med til at arrangere politikermøder eller gadearrangementer. Andre vil
hellere sprede budskabet på Facebook eller
skrive indlæg til medierne. Alle bidrag er
mere end velkomne – uanset hvor store
eller små. ½

Sådan bliver
psykiatrien et tema
¼ Møder, hvor politikerne lytter
til pårørende, debatterer og
svarer på spørgsmål.
¼ Gadearrangementer, hvor
Bedre Psykiatris farver og
budskaber bliver tydelige i
gadebilledet.
¼ Budskaber i pressen om
Bedre Psykiatris holdninger,
oplevelser og erfaringer.
¼ Facebookkampagner med
budskaber og opfordringer
til Bedre Psykiatris mange
tusinde følgere.

Alle kan være med
Selvom lokalafdelingerne er godt i gang,
er der masser af mulighed for at give en
hånd med, når det går løs til efteråret.
Og Nana Alsted understreger, at alle selv
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Det mener pol

Bedre Psykiatri har fem forslag til,
hvordan socialpsykiatrien bliver bedre.
Forslagene bliver brugt i de lokale
kampagner, i pressen, på sociale medier
og i dialogen med politikere.
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MARLENE HARPSØE

Kommunen skal tilbyde undervisning til alle nye
pårørende til mennesker med psykisk sygdom.
Bedre Psykiatri eller andre frivillige organisationer
kan organisere det og stå for en del af indholdet.

Dansk Folkeparti, Helsingør

Bedre akuthjælp i kommunerne
Mennesker med psykisk sygdom og pårørende skal
have et sted i kommunen, som de uden visitation
kan ringe til eller møde op hos, når sygdommen
trænger sig på, og de bliver overvældet af angst,
magtesløshed eller dårlige tanker.

Pårørendevejledere i
alle kommuner
Kommuner skal have en eller flere medarbejdere,
som har til opgave at vejlede, hjælpe og rådgive
pårørende.

Bedre bostøtte til psykisk syge
Alle med psykisk sygdom, skal have den bostøtte,
de har brug for, og kommunen skal sikre, at
bostøtten er omsorgsfuld, ambitiøs, fagligt
forsvarlig og stabil.

Bedre hjælp til at komme i arbejde
Alle med psykisk sygdom skal kunne få kvalificeret
individuel hjælp til at komme i arbejde efter
metoden IPS - Individuelt Planlagt job med Støtte.

FOTO / STEEN BROGAARD, LARS HORN O GPRESSEFOTOS.
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Undervisning for pårørende

Marlene Harpsøe er positiv overfor Bedre
Psykiatris forslag, og hun er meget enig
i, at der er behov for bedre hjælp – ikke
mindst til pårørende.
– Som pårørende skal man nogle
gange både være jurist, socialrådgiver,
sygeplejerske og omsorgsperson på en
gang, og det risikerer at slide én ned. Så vi
er nødt til at se på hjælpen til pårørende,
og det har jeg bedt embedsmændene her
i kommunen om at komme med forslag til,
hvordan vi gør.
Hun fremhæver bla. forslaget om en
pårørendevejleder, som hun siger, at
kommunen allerede er i dialog med Bedre
Psykiatri og andre pårørendeforeninger
om, og hun er enig i behovet for bedre
hjælp til at komme i arbejde. Forslaget om
akuthjælp har hun ikke hørt om tidligere.
Men det lyder spændende, siger hun.
– Det vil jeg meget gerne høre mere om.
Og jeg kan godt forestille mig, at det kan
være med til at forhindre, at man får brug
for egentlig psykiatrisk hjælp.
Forslaget om bedre bostøtte vækker til
gengæld ikke umiddelbar genklang.
– Det er mit indtryk, at det kører fint, og
at den enkelte får den støtte, de har brug
for. Men hvis nogen har et andet syn på det,
så er de selvfølgelig velkomne til at hive
fat i mig.
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itikerne om Bedre Psykiatris forslag

JØRGEN HEIN

ANJA LUND

AZRA HASANBEGOVIC

Radikale Venstre, Aalborg

Venstre, Nordfyn

Socialdemokratiet, Vejle

Hjælpen til mennesker med psykisk
sygdom og pårørende er for uoverskuelig,
det er Jørgen Hein enig med kritikerne i.
Han sætter sin lid til, at Psykiatriens Hus,
som er på vej i Aalborg, bliver løsningen på
nogle af problemerne.
Huset skal forbedre samarbejdet mellem
kommunen og sygehuset. Det skal skabe
sammenhæng og bidrage til hurtigere
hjælp og færre indlæggelser.
Jørgen Hein peger på huset som en del
af svaret på Bedre Psykiatris forslag om
undervisning for pårørende og akuthjælp.
Der er en pårørendevejleder på vej i
kommunen – men kun på ældreområdet,
og Jørgen Hein ser ikke umiddelbart
for sig, at ordningen også skal gælde
pårørende til mennesker med psykisk
sygdom. Han er til gengæld meget enig i,
at der er brug for bedre beskæftigelse.
Det er vigtigt, at man får hurtig hjælp
til at komme tilbage i arbejde, når man
får psykisk sygdom. Det er også noget af
det, der gør folk hurtigere raske. Så det er
noget af det, jeg helst vil understøtte.

Nordfyns Kommune er allerede godt i gang
på flere af de områder, som Bedre Psykiatri
fremhæver – især pårørendevejledning
og beskæftigelse. Det skyldes ifølge Anja
Lund ikke mindst politikernes samarbejde
med Bedre Psykiatri.
- Jeg mødes løbende med Bedre
Psykiatri, og hører om hvordan de
oplever hverdagen. Det er godt givet ud.
Vi politikere kan jo have mange gode
intentioner, men hvis det ikke virker i
virkeligheden, kan det jo være lige meget.
Anja Lund fremhæver Nordfyns fire
afklaringspladser som en del af løsningen
på forslaget om akuthjælp. Men hun
erkender, at det kan være relevant med et
mere ambitiøst tilbud, som kan tage imod
udenfor almindelig åbningstid og uden
forudgående aftale. Men:
– Det er svært for en lille kommune som
vores, og det ligger ikke lige for. Jeg ser
ikke lige et konkret behov nu.
Nordfyn gør ifølge Anja Lund meget
for at sikre, at mennesker med psykisk
sygdom får den bostøtte, de har brug for
– bla. gennem kompetenceudvikling af
medarbejderne.
– Jeg synes faktisk, at vi er gode til det,
og jeg har ikke hørt fra Bedre Psykiatri, at
der er en udfordring der. Men vi kan jo altid
blive bedre til det.

Azra Hasanbegovic har selv arbejdet
i socialpsykiatrien og oplevet, at det
kan være lettere at få behandling for
et brækket ben end en knækket psyke.
Men selvom Vejle ikke er i mål endnu,
mener hun, at det er gået fremad. Et af de
områder, som hun mener bør blive bedre,
er støtten til de pårørende.
- Nogle gange er der desværre ikke langt
fra at være en ressource til at blive en
patient. Derfor skal vi hjælpe de pårørende
med at opbygge deres robusthed og
mestre deres udfordringer.
Azra Hasanbegovic er dog ikke entydigt
begejstret for decideret undervisning til
pårørende.
- Det kan være supergodt, men vi skal
passe på, at undervisningen ikke bliver
erstatning for det gode samarbejde og for
inddragelse, hvor man kan stille spørgsmål
og give udtryk for sin egen magtesløshed.
Akuthjælp, som kan sikre hurtig
reaktion på akutte symptomer, ville ifølge
Azra Hasanbegovic være en stor hjælp
for de syge, og hun vil gerne gå videre
med forslaget og undersøge, om der
er behovet for det i kommunen. Hun er
også meget positiv overfor forslaget om
pårørendevejledere.
- Det har jeg arbejdet for i al den
tid, jeg har været politiker. Dog mest
på demensområdet, men det er også
berettiget indenfor psykiatrien.
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Sådan får du bedre
Mange pårørende oplever, at
hjælpen til den syge er mangelfuld,
og at de selv bliver slidt ned i
kampen med og mod kommunen.
Det bliver aldrig let at være
pårørende. Men der ER noget,
du kan gøre – både for den syge
og dig selv.

1

Sagsbehandleren er her for at hjælpe

2

Giv alle oplysninger videre

Kommunens medarbejdere gør i langt de fleste
tilfælde, hvad de kan for at sikre den bedst mulige hjælp til
den syge. Det er værd at huske på, når man er uenig og måske
frustreret eller ked af det. Vær åben overfor medarbejderens
faglige viden og respektér, at han eller hun arbejder indenfor
økonomiske og lovmæssige begrænsninger. Det forhindrer ikke,
at du kan være uenig og eventuelt klage over en afgørelse.

Sørg for, at sagsbehandleren har ALLE relevante
oplysninger om den syge. Er der fx noget konkret, han ikke
kan og har brug for hjælp til? Er der specifikke situationer,
tidspunkter eller mennesker, som forværrer hans tilstand og fx
gør ham bange eller ked af det? Er der noget, der trigger hans
misbrug? Oplysningerne hjælper sagsbehandleren med at give
den syge præcis den støtte, han har brug for. Du kan også sikre,
at oplysninger fra sygehuset eller en anden afdeling i kommunen
bliver inddraget. Tag gerne initiativ til at invitere andre, der har
oplysninger om den syge, med til møderne – fx kontaktpersonen
fra sygehuset.
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hjælp i kommunen
3

Forbered jer godt

4

Søg skriftligt

5

Klag, hvis I er uenige

Tænk den syges situation igennem, inden I skal
deltage i mødet med kommunen. Hvad ønsker I præcist at få
ud af mødet? Lav gerne en beskrivelse af, hvad den syge har
brug for hjælp og støtte til, og overvej hvilke tilbud den syge
evt. vil takke ja eller nej til. Skriv det ned sammen med jeres
spørgsmål, så er I godt klædt på til at få det bedste ud
af mødet.

Når I kommunikerer skriftligt med kommunen, er
det lettere at dokumentere, at man har søgt, hvad man har søgt
om, og hvornår man har søgt. Det giver bedre mulighed for at
følge op, rykke for svar og eventuelt klage, hvis man ikke er
tilfreds med afgørelserne.

Hvis kommunen træffer afgørelser, som du og
den syge ikke er enige i, kan I klage. Vær opmærksom på, at
afgørelser fra kommunen har en klagefrist, som man skal
overholde for at få vurderet sin klage. Send først klagen til
dem, der har truffet afgørelsen. Hvis de fastholder afgørelsen,
skal de sende klagen videre til ankestyrelsen. Den Uvildige
Konsulentordning på Handicapområdet (DUKH) kan rådgive jer
om, hvordan man skriver en klage. Alle kan ringe eller skrive til
DUKH, og det er gratis.
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6

Bed om en skriftlig afgørelse

7

Lyt til andres erfaringer

8

Læg nogle opgaver fra dig

Bed altid om at få kommunens afgørelser på
skrift. Så kan du læse begrundelsen bag afgørelsen, og du
ved præcist, hvad du skal tage højde for, hvis du overvejer at
klage. Hvis en sag strander i systemet, og det er uklart, om eller
hvordan den er afgjort, kan I bede om at få truffet en afgørelse
og om at få den på skrift. Så kan I vurdere, om I er tilfredse, og
om I evt. vil klage.

Tal med andre, som også har prøvet at skulle få
hjælp i kommunen. Det kan give indsigt, overblik og forståelse.
Brug fx Bedre Psykiatris netværks- og samtalegrupper. Her
er pårørende og frivillige, som har været igennem de samme
udfordringer som dig, og som kan være gode at tale med og få
råd fra. Du kan også få råd i Bedre Psykiatris Rådgivning, hvor
der blandt andet er ansat en socialrådgiver med mange års
erfaring fra en kommune.

Det kan være opslidende at søge hjælp og støtte i
kommunen – særligt ved siden af de mange andre opgaver, man
har som pårørende. Overvej, om du kan få andre til at håndtere
en afgrænset del af din hjælp til den syge. Kan en anden fra
familien fx hjælpe med indkøbene eller gå med til et møde i
kommunen? Overvej også, om nogle af de daglige gøremål, du
hjælper den syge med, kan komme med i bostøtten.
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”Lige nøjagtigt
det, jeg havde
brug for”
Da Martin stod i en krise med stress og store
frustrationer, var det kommunens akuttilbud,
der gav ham tryghed og fik ham
ud på den anden side i god behold.

E

N TORSDAG I APRIL stod
50-årige Martin i en situation, han havde svært ved
at magte. Han var netop
kommet fra et møde med
Greve kommune, hvor han
havde fået afslag på en ansøgning om
førtidspension.
- Jeg blev så frustreret og ked af det,
da jeg fik beskeden, at jeg tænkte, at så
kunne det hele også bare være lige meget. Hele situationen gjorde mig enormt
stresset og ophidset, og jeg følte mig
totalt magtesløs, fortæller Martin.
Han havde ikke før hørt om akuttilbuddet i Greve Kommune, hvor mennesker i akut psykisk krise kan få hjælp.
Men da sagsbehandleren så, hvor hårdt
beskeden ramte, arrangerede hun efter
aftale med Martin, at akuttilbuddet ringede ham op.

Beroligede og fik hans tanker væk
Dagen efter mødet var Martin stadig
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oprevet, fortæller han. Men i løbet af
dagen fik han det planlagte opkald fra
akuttilbuddet.
- Jeg talte med hende fra akuttilbuddet
i en halv time over telefonen. Hun var
god at snakke med, og hun fik mig heldigvis til at falde ned, siger han.
Martin ringede til akutilbuddet fire
gange om lørdagen og igen en enkelt
gang om søndagen.
- Vi talte både om hele situationen
og om alt muligt andet, så jeg fik mine
tanker lidt væk. Det var lige nøjagtigt den
hjælp, jeg havde brug for. Jeg ved ikke,
hvad jeg havde gjort, hvis jeg ikke havde
kunnet ringe til akuttilbuddet, og jeg vil
næsten ikke tænke på det.

Vi er deres sikkerhedsnet
Lise Nielsen er én af akuttilbuddets otte
vejledere. Hun kalder tilbuddet borgernes
sikkerhedsnet, og hun er overbevist om,
at mange ville mangle et sted at gå hen,
hvis tilbuddet ikke fandtes.

- Henvendelserne kan dreje sig om alt
muligt. Måske sidder de derhjemme med
angst eller depression og et behov for
nogen at tale med. Eller måske kæmper
de med en masse problemer i hverdagen,
som er ved at hobe sig op. Uanset hvad,
tager vi en snak og sikrer, at borgeren
kommer bedst muligt videre.
Lise Nielsen fortæller, at borgerne fra
begyndelsen har taget godt imod hjælpen
fra akuttilbuddet.
- Akuttilbuddet er let tilgængeligt, og
vi stiller ikke krav om alt muligt, så det
er nemt at få hjælp her. Hvis vi ikke var
her, ville de i hvert fald være en mulighed
fattigere, og mit indtryk er, at mange ikke
ville vide, hvor de skulle gå hen, når det
brænder på, siger hun.

Pårørende får også hjælp
Udover selv at yde støtte til mennesker
i krise hjælper Lise Nielsen og hendes
kolleger også pårørende med at finde den
rigtige hjælp, fortæller hun.
- Når borgerne ikke ved, hvor de får den
rette hjælp, agerer vi bindeled mellem
dem og det relevante tilbud i kommunen.

“Når borgerne ikke
ved, hvor de får den
rette hjælp, agerer
vi bindeled mellem
dem og det relevante
tilbud i kommunen.”
LISE NIELSEN
Vejleder ved akuttilbuddet i Greve
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Forældre til børn og unge, som kæmper
med psykiske problemer, ringer for eksempel gerne hertil og får en snak og et
godt råd til, hvad de skal stille op, siger
hun.

Giver tryghed at kende til akuttilbuddet
I dag er Martin fortsat ked af afslaget på
førtidspensionen, men frustrationerne og
temperamentet er blevet tøjlet.
- Jeg håber, at jeg aldrig nogensinde
kommer ud i sådan en situation igen og
bliver så psykisk presset – men hvis jeg
gør, vil jeg helt klart gøre brug af tilbuddet
igen. Og det giver mig stor tryghed at vide,
at de er der til en anden gang, siger han.
Greves akuttilbud åbnede i 2015. De har
ca. 100 henvendelser pr. måned. Tilbuddet
er åbent alle dage året rundt fra kl. 15 om
eftermiddagen til kl. 8 om morgenen. Man
kan enten ringe eller møde op, og man behøver ikke at lave en aftale på forhånd. ½
Martin har ikke ønsket at få
sit efternavn med i artiklen.
Redaktionen kender hans fulde navn.

LISELOTT BLIXT:

Akuttilbuddet i Greve er et
sikkerhedsnet til mennesker i
akut psykisk krise. Det holder
åbent fra kl. 15-08.00 hver dag.

A
I Greves akuttilbud kan man
få hjælp og støtte i trygge
omgivelser.

Bedre Psykiatri kæmper for akuttilbud i kommunerne
Et sted at få akut hjælp i kommunen er det, flest mennesker med psykisk
sygdom og pårørende efterlyser fra deres kommune. Det viser Bedre
Psykiatris undersøgelse om socialpsykiatrien. Et akuttilbud, som det i
Greve, er derfor en af Bedre Psykiatris mærkesager ved kommunevalget i
efteråret. Udover i Greve findes der blandt andet akuttilbud i København.

%
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”Akuttilbud bør
findes i alle
kommuner”
KUTTILBUDDET er en mærkesag for Liselott Blixt fra Dansk
Folkeparti. Hun er viceborgmester i Greve og partiets psykiatriordfører i
Folketinget.
- Jeg har mødt alt for mange, der er
havnet mellem to stole og ikke har fået
den hjælp, de har brug for. Hvis folk ikke
får hjælp i ordentlig tid, kan det føre til alt
fra selvmord til vold og splittede familier.
Derfor mener jeg, at akuttilbud bør findes i
alle kommuner.
Ved kommunalvalget i 2013 var en af
Liselott Blixts mærkesager, at Greve
Kommune skulle have en kommunal psykiatriplan, som bl.a. indeholdt et akuttilbud,
og i Folketinget har hun været med til at få
gennemført en satspulje, der har undersøgt effekten af kommunale akuttilbud.
– Kommuner arbejder med begreberne
’kan-opgaver’ og ’skal-opgaver’. Et akuttilbud er en ’kan-opgave’, og derfor vil nogle
altid pege på tilbuddet, når der skal findes
penge ved kommunens budgetforhandlinger. Men jeg vil til enhver tid mene, at
det er et tåbeligt sted at spare – både fordi
akuttilbuddet hjælper mange syge og sårbare, men også fordi man sparer penge ved
at hjælpe folk, inden den psykiske sygdom
eskalerer.
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Ny viden om psykiatri
Ja, det hjælper de
syge at inddrage
de pårørende

Flere børn med
diagnose består
9. klasse

Nye tal på gammel viden:
Mennesker med psykisk
sygdom får det bedre, når
deres pårørende bliver
inddraget. En stor dansk
undersøgelse fra Defactum
viser, at der er op til fire gange
større chance for, at den syge
oplever at få det bedre, når
forældre, ægtefæller søskende
eller andre pårørende er med i
behandlingen.

Lidt flere børn med en
psykisk diagnose kan fejre en
bestået 9. klasse end for syv
år siden. Den dårlige nyhed
er, at diagnosen stadig er
en alvorlig forhindring for
mange børn. Kun hvert andet
af børnene med en diagnose
får sin eksamen. ADHD er den
hyppigste diagnose blandt
børnene,

Plan om mindre
tvang kuldsejlet

Hver fjerde indlagte patient svarer i den
landsdækkende patient-undersøgelse LUP,
at deres pårørende ikke er inddraget nok.
10-årsplan for psykiatrien er udskudt
Vi må vente lidt endnu på anbefalingerne, der skal ligge til grund for
den længe ventede psykiatriplan. Det meddelte Sundhedsminister
Magnus Heunicke i midten af maj. Bedre Psykiatri bakker op om, at
det er vigtigere at planen bliver god og grundig, end at den bliver
hurtigt færdig.

Målet var, at færre skulle
udsættes for tvang. Men det
stikmodsatte er sket. På trods
af højtidelige løfter, høje
ambitioner og millioner af
kroner, bliver flere udsat for
tvang i psykiatrien end i 2014, da
politikerne gav håndslag på at
nedbringe tvang i psykiatrien.

Svært at finde
hjælp til sit barn
Det er svært at finde
information om, hvor og hos
hvem man søger hjælp til sit
barn. Og man bliver ikke lyttet
til eller taget alvorligt af de
ansatte. Sådan oplever 60
pct. af alle forældre til børn
med psykisk sygdom mødet
med psykiatrien. Det er det
nedslående resultat, som en
gruppe danske forskere er
nået frem til, efter at have
interviewet 244 forældre til
børn med psykisk sygdom.

Corona har ikke påvirket pilleforbrug
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Mange har været ensomme, og nogle har oplevet kriser
under coronanedlukningen. Men stik imod, hvad man
kunne have forventet, har det ikke fået os til at tage mere
medicin mod depression. Det konkluderer en ny analyse fra
Sundhedsdatastyrelsen. Forbruget er dog stadig højt.
426.000 fik antidepressiv medicin i 2020.
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Der ligger et stort potentiale
i at inddrage pårørende

Q&A

Er kommunernes hjælp til mennesker
med psykisk sygdom god nok?

Bliver socialpsykiatrien en del af den kommende
10-årsplan for psykiatrien? Hvordan?

Nej, der er meget, vi kan gøre bedre. Mennesker,
der lider af f.eks. ADHD, depression eller angst,
skal have bedre hjælp til at klare udfordringerne i hverdagen, så de kan få en ordentlig
livskvalitet og eventuelt komme i arbejde eller
uddannelse. I dag er der for mange mennesker,
der ikke bliver grebet. Derfor skal overgangene
mellem behandlings- og socialpsykiatrien være
bedre, og det kommer vi til at se på i den 10-årsplan for psykiatrien, som vi har sat i gang.

Ja. Vores mål er, at et menneske, som har
psykiske udfordringer, skal hjælpes bedre og
tidligere, før lidelsen overtager og ødelægger
tilværelsen. En stærkere socialpsykiatri er først
og fremmest godt for de mennesker, der skal
hjælpes og deres pårørende, men det spiller
også en afgørende rolle for hospitalerne, som
får færre patienter retur. Socialpsykiatrien har
derfor behov for et løft.

Hvordan kan kommunerne give bedre akut hjælp?

”De kommunale
medarbejdere
skal blive bedre
til at spotte
de tidlige
symptomer på
psykiske
problemer.”
ASTRID KRAG
Social- og indenrigsminister

af JESPER NISSEN
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Hvad er den største udfordring i kommunernes
hjælp til mennesker med psykisk sygdom?
Hvis man har været indlagt med angst eller
depression, er det en kamp at komme tilbage til
en selvstændig tilværelse. Det kræver støtte og
omsorg, og at kommunerne i højere grad griber
mennesker, der bliver udskrevet fra behandling på et psykiatrisk hospital. De kommunale
medarbejdere skal blive bedre til at spotte de
tidlige symptomer på psykiske problemer. Og
vi skal sikre, at der ikke er borgere, der kommer
ind i behandlingspsykiatrien, hvis de kunne
have fået hjælp på en anden måde. Vi har også
en særlig opgave med at hjælpe mennesker, som
kæmper med både misbrug og psykiske lidelser.

Hvordan burde kommunernes hjælp til
mennesker med psykisk sygdom blive bedre?
Når et menneske går ud ad døren fra behandlingspsykiatrien, skal det være et skridt fremad
mod en bedre tilværelse. Socialpsykiatrien skal
blive bedre til at gribe mennesker og hjælpe
dem til et selvstændigt liv med størst mulig
livskvalitet, så de ikke bare er overladt til sig selv
og risikerer at skulle indlægges igen. Det er et
af målene med den 10-års plan for psykiatrien,
som vi er gået i gang med. Der ser vi også på,
hvad der skal til, for at hjælpen kommer til at
hænge bedre sammen.

Et menneske må aldrig stå alene med afmagt
og angst, når tilværelsen slår kolbøtter eller
ramler sammen. Hvis det brænder på, skal der
kunne gives hurtig hjælp. Vi kommer til at se på,
hvordan kommunerne kan blive bedre rustet til
at handle, også i de akutte situationer. Det kan
være med udgående teams fra psykiatrien eller
andre løsninger, hvor man arbejder sammen
rundt om borgeren i stedet for at det er
borgeren, der må sendes rundt i systemet.

Hvordan kan kommunerne give bedre hjælp til
pårørende til mennesker med psykisk sygdom?
Jeg tror, at der ligger et stort potentiale i af
inddrage pårørende i rehabiliteringen, når et
menneske skal tilbage i hverdagen. Og det skal
vi helt klart blive bedre til.

Hvad tænker du om Bedre Psykiatris forslag
om at afsætte en akutmilliard til socialpsykiatrien på den kommende finanslov?
Jeg er enig med Bedre Psykiatri i, at en velfungerende socialpsykiatri er afgørende for den samlede psykiatri. Men jeg kan ikke love en milliard
kroner til socialpsykiatrien. Jeg kan dog love, at
det samlede psykiatriområde har stort fokus
hos os. Det er de 600 mio. kr. årligt, som vi allerede har afsat til psykiatrien også udtryk for. ½
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Støt Bedre
Psykiatris arbejde
4
SMS Bedre til 120
og støt med 50 kr.

Pernille Schmidt-Andersen har to døtre med psykisk sygdom.
Når du støtter Bedre Psykiatri, er du med til at sikre, at pårørende
som Pernille får hjælp og støtte. Tak!

»I Bedre Psykiatris
pårørendegruppe kan jeg
dele erfaringer og tale med
andre pårørende i en lignende
situation. Det er et vigtigt
frirum for mig og en
fantastisk hjælp.«

