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UNDERSØGELSE: Aalborg Kommunes indsats over for 

psykisk syge og deres pårørende 

 

RESUMÈ 

Bedre Psykiatri Aalborg lancerede i slutningen af 2015 en undersøgelse blandt psykisk syge og pårørende i 

Aalborg Kommune. Formålet med undersøgelsen var at afdække, hvordan de to grupper oplever Aalborg 

Kommunes indsats for dem. Undersøgelsen blev afsluttet og analyseret i februar 2016.  

Den overordnede konklusion på undersøgelsen er, at både psykisk syge og deres pårørende oplever, at 

Aalborg Kommune har utilstrækkeligt fokus på psykisk syge, som er en stor gruppe blandt kommunens 

mest sårbare borgere. Dette til trods for, at kommunen har en bred vifte af tilbud til målgruppen. Samtidig 

udtrykkes der stor bekymring og frustration over, at pårørende ikke inddrages nok og mangler hjælp til at 

klare deres situation. Vi konkluderer på baggrund af undersøgelsen, at der er behov for at styrke Aalborg 

Kommunes indsats på følgende områder:  

• Bedre formidling af eksisterende tilbud om hjælp til psykisk syge og deres pårørende. En forbavsende 

stor del af deltagerne i undersøgelsen kender simpelthen ikke kommunens tilbud eller tilbud fra andre 

aktører.  

• Hurtigere og lettere adgang til fagligt kvalificeret hjælp til psykisk syge. Mange deltagere giver udtryk 

for, at der er for lang ventetid og efterlyser lettere adgang til hjælp.  

• Konsekvent og effektiv inddragelse af pårørende. Det gælder alle kommunens berøringsflader med 

psykisk syge – fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen til Ældre- og Handicapforvaltningen. Vi 

foreslår, at der oprettes et særligt råd for pårørende til psykisk syge i kommunen.  

• Etablering af tilbud om støtte til pårørende til psykisk syge. Deltagerne i undersøgelsen har ikke 

kendskab til, at pårørende kan få hjælp. Her kan kommunen gøre en forskel ved blot at formidle de 

tilbud, som frivillige organisationer i Aalborg allerede har oprettet til pårørende. Det nye Center for 

Pårørende i regionalt regi må forventes at opfylde en del af behovet fremadrettet, men vi vil opfordre 

til, at kommunen også etablerer egne tilbud til pårørende, f.eks. gratis psykologhjælp og professionelt 

ledede netværksgrupper. 

• Bevarelse og udbygning af kommunens socialpsykiatriske tilbud. Manglende eller utilstrækkelig 

adgang til gode tilbud er et stort frustrationspunkt. Det betyder dårlig livskvalitet for de syge og øget 

belastning af de pårørende. Særligt bostøtte opleves som en betydelig hjælp og bør få høj prioritet. Der 

er også overvægt af positive vurderinger af andre tilbud som støtte- og rådgivningscentre samt 

botilbud. Vi vil opfordre til, at kommunen jævnligt evaluerer brugeres og pårørendes tilfredshed med 

tilbuddene i en løbende justering af tilbuddenes kvalitet, bredde og – især - tilgængelighed. 

• Ressourceforløb og fleksjob med indhold og mening. Disse forløb bør altid indrettes ud fra, at der er 

psykisk sygdom til stede. Som minimum bør indholdet nøje modsvare udtalelser og vejledning fra 

psykiatere og speciallæger om skånehensyn og begrænsninger. Forløb, der ignorerer specialisters 

udsagn, kan skade psykisk syge borgere og medføre hård belastning af de pårørende. 

• Udvikling af tilbuddenes kvalitet og tilførsel af kompetencer. Deltagere oplever at møde utilstrækkelig 

viden og forståelse af psykisk sygdom i kommunen generelt. Desuden efterlyses en endnu bredere vifte   
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af kompetencer i de socialpsykiatriske tilbud – særligt nævnes psykologhjælp og kognitiv terapi. Der er 

også behov for specialindsatser for psykisk syge, som samtidig er misbrugere.  

• Bedre koordinering mellem forskellige kommunale instanser, som har berøring med psykisk syge. Der 

er risiko for, at man falder imellem to stole. Vi foreslår her, at kommunen indfører ret til en koordinator 

for både psykisk syge og pårørende. 

 

RESULTATER 

Her er resultaterne af de enkelte dele af undersøgelsen samt et resumé af deltagernes kommentarer.    

1: Deltagernes relation til psykisk sygdom 

I alt 244 personer har deltaget i undersøgelsen.  Heraf er 42,6 % af deltagerne pårørende, mens 43,8 % selv 

kæmper med psykisk sygdom. De resterende knap 15% er overvejende fagpersonale i kommunen eller 

psykiatrien. Enkelte deltagere er studerende eller udfører frivilligt arbejde. 

2: Hvordan oplever du generelt Aalborg Kommunes indsats overfor psykisk syge og 

deres pårørende? 

Besvarelser og kommentarer under dette punkt afspejler generelt stor frustration blandt deltagerne. Størst 

kritik ses i forhold til kommunens håndtering af pårørende. Kommunens håndtering af tavshedspligt er det 

aspekt, der bedømmes mest positivt.  

Der er 52 kommentarer til afsnit 2. Dertil kommer 22 kommentarer af overordnet karakter, som deltagerne 

har tilføjet til sidst i undersøgelsen. Sammenfatning af de i alt 74 kommentarer fra borgere i Aalborg 

Kommune: 

• Mange kritiserer, at der mangler information om de tilbud, der er til psykisk syge. Adskillige beretter 

om, at de aldrig er blevet tilbudt hjælp eller er blevet informeret om tilbud.    

• Manglende og utilstrækkelige tilbud er et andet stort kritikpunkt. F.eks. oplever flere, at der mangler 

opsøgende hjælp til psykisk syge uden sygdomserkendelse, hjælp under lange udrednings- og 

bevillingsprocesser, tilbud til psykisk syge misbrugere og tilbud til førtidspensionister. 

• Flere efterspørger desuden mere kvalificeret hjælp, større tværfaglighed og især større inddragelse af 

psykologi i behandlingen. Nogle ønsker en større bredde i tilbuddene, hvor man også inddrager 

alternative behandlingsformer. Flere er kritiske over for, at medicin står for meget alene. 

• Et stort kritikpunkt (mindst 14 kommentarer) er, at der mangler konkrete tilbud om støtte og/eller 

information om sådanne tilbud til pårørende. Deltagerne udtrykker at de ikke har kendskab til 

muligheder for at få støtte, selv når de pårørendes situation er ekstremt belastende (f.eks. forældre til 

misbrugere, til selvmordstruede eller til hjemmeboende psykisk syge børn/voksne, der isolerer sig 

totalt). Nogle pårørende beskriver, at de føler at kommunen anser dem for at være en belastning frem 

for en ressource. Forældre beskriver at de bliver helt udelukket når deres barn overgår til voksen, og 

dermed afskæres de fra at fortsætte med at hjælpe (f.eks. med fremmøde til behandling, da de ikke 

længere får besked om tiderne). Flere pårørende beskriver, hvordan de selv er gået ned med angst, 

depression eller stress på grund af et opslidende forløb, og at de har følt at der lægges en stor byrde på 

dem. Et eksempel fra en deltager er, at psykisk syge fratages rengøringshjælp, hvis de bor til leje hos 
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familien, som så må overtage opgaven, da den syge ikke magter det. Dette bakkes op af deltagere, der 

selv kæmper med psykisk sygdom, og som giver udtryk for stor bekymring for deres belastede 

pårørende og efterlyser hjælp til dem 

• Flere ønsker større kompetencer inden for psykisk sygdom i mødet med kommunen.  Der ønskes større 

tværfaglighed og en større mangfoldighed af tilbud bl.a. med større indslag af kognitiv terapi og 

psykologisk kompetence. 

• Flere peger på, at personalet har for lidt tid til at skabe relationer og at det forringer tilbuddenes 

kvalitet. 

• Endelig efterlyser nogle deltagere bedre koordinering mellem f.eks. Jobcenter, familiegruppe og 

socialcenter. Budskabet kommer fra både pårørende og psykisk syge, som oplever, at det påhviler dem 

at koordinere mellem kommunens forskellige indsatser. 

Eksempler på kommentarer: 

”Jeg er rystet over spørgsmålene i denne undersøgelse. Jeg og min familie får absolut ingen hjælp” 

”Kan ikke besvare spørgsmålene, har aldrig fået nogen hjælp” (flere respondenter) 

”Der er behov for tilbud om psykologtimer, da det er umuligt på en kontanthjælp” 

”Der skal satses langt mere på uddannelse og samarbejde på tværs af faggrupper” 

”Man bliver tromlet, holdt nede og ydmyget” 

Blandt de mange kritiske kommentarer er der dog også en enkelt solstråle:  

”Er blevet behandlet rigtig godt af Aalborg Kommune og mødt nogle forstående mennesker, der var gode at 

tale med. Er nu i uddannelse igen”. 

Svarene gengivet nedenfor afspejler kommentarerne, hvilket viser at kritikken deles af et flertal af 

deltagerne. Samtidig er en mindre del af vurderingerne dog positive – eksempelvis oplever knap 18 %, at 

psykisk syge får kvalificerede og tilstrækkelige tilbud om støtte fra kommunen, mens knap 78% svarer nej til 

samme spørgsmål.  
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2.1 Psykisk syge får 
kvalificerede og 

tilstrækkelige støttetilbud  
N = 179

Ja Nej Neutral Ved ikke

2 Kommunen er opsøgende 
overfor psykisk syge, når den 

syge isolerer sig  
N = 179

Ja Nej Neutral Ved ikke

2.3 Når psykisk syge ændrer 
tilstand , følger kommunen 

op  med ændret støtte
N = 179

Ja Nej Neutral Ved kke

2.4 Kommunen gør en god 
indsats for at inddrage de 

pårørende
N = 179

Ja Nej Neutral Ved ikke
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2. 5 Det er let for 
pårørende at forstå, hvem i 

kommunen de kan 
henvende sig til

N = 179

Ja Nej Neutral Ved ikke

2.6 Kommunen informerer 
klart om muligheder for 

støtte og hjælp til 
pårørende

N = 179

Ja Nej Neutral Ved ikke

2.7 Kommunen har gode og 
relevante tilbud om hjælp 

til de pårørende.
N = 179

Ja Nej Neutral Ved ikke

2.8 Kommunen håndterer 
sin tavshedspligt på en god 

måde
N = 179

Ja Nej Neutral Ved ikke
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3: Hvordan oplever du, at Aalborg Kommune håndterer følgende støtteordninger: 

Ressourceforløb, fleksjob og førtidspension? 

Under pkt. 3 er der en overvægt af negative bedømmelser i forhold til positive. Kritikken er mest markant 

når det gælder tilbud om hjælp til psykisk syge, mens de venter på en afgørelse.  

Der er 27 kommentarer til punktet, de fleste meget kritiske. En del (18) udtrykker, at man oplever 

ressourceforløb og bevillingsprocesser som et formålsløst pres mod borgeren, hvor der stilles urimelige 

krav. Kommunens rehabiliteringsteams kritiseres for at lægge et alt for stort ansvar over på den syge 

borger og for at trække afgørelser i langdrag i stedet for at have fokus på at hjælpe borgeren. Andre peger 

på, at det er for svært at blive tilkendt en støtteordning. En har oplevet, at papirer er blevet væk i systemet. 

To oplever, at ressourceforløb er helt uden indhold. 

Eksempler på kommentarer: 

”Husker med gru, da min syge pårørende var i arbejdsprøvning på en arbejdsplads, der stred mod 

skånehensyn. Meget unødvendigt og betød bare nederlag” 

”Uværdigt og fornedrende, jeg mangler ord” 

”Ulogisk og umenneskeligt” 

”Afgørelser i rehabiliteringsteamet tager alt for lang tid. Har ventet over et år siden sygemelding” 

”Hvorfor vægter lægeudtalelse så lidt? Hvis behandleren siger, at vedkommende ikke kan arbejde, hvorfor 

så presse ham/hende ud til grænsen?” 

  

      

3.1 Processen omkring 
bevilling af 

støtteordniger er 
gennemskuelig

N = 151

Ja Nej Neutral Ved ikke

3.2 Pårørende inddrages i 
forløb omkring 

støtteordninger på en 
god måde

N=151

Ja Nej Neutral Ved ikke
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3.3 Psykisk syge bevilges 
støtteordninger, når det 

er relevant
N = 151

Ja Nej Neutral Ved ikke

3.4 Behandlingstiden for 
bevilling af støtteordninger 

er acceptabel og rimelig.
N = 151

Ja Nej Neutral Ved ikke

3.5 Psykisk syge modtager 
den hjælp de har brug for, 

mens de venter på 
afgørelser om 

støtteordninger.
N = 151

Ja Nej Neutral Ved ikke

3.6  Afslag på 
støtteordninger er klart og 

logisk begrundet.
N = 151

Ja Nej Neutral Ved ikke
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3.7 Afslag på 
støtteordninger angiver, 
hvilke love og regler der 

er lagt til grund.
N = 151

Ja Nej Neutral Ved ikke

3.9 Indholdet af 
ressourceforløb/fleksjob 

justeres løbende efter den 
psykisk syges aktuelle behov.

N = 151

Ja Nej Neutral Ved ikke

3.10 Arbejdsprøvninger 
er relevante og rimelige.

N = 151

Ja Nej Neutral Ved ikke

3.8 Bevilgede 
ressourceforløb/fleksjob 
opleves som gavnlige for 

den psykisk syge.
N = 151

Ja Nej Neutral Ved ikke
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4: Hvor godt synes du, at kommunens dagtilbud og væresteder fungerer 

for psykisk syge? 

Deltagerne har i sagens natur kun kendskab til et eller få af de 12 tilbud, der er med i undersøgelsen. Derfor 

er der mange ’ved ikke’ og ’kender ikke stedet’ besvarelser.  

Ud fra besvarelser, hvor deltagerne svarer klart positivt eller negativt på spørgsmålet, er det overordnede 

billede klart mest positivt. Her har 78% svaret ’virkelig godt’ eller ’ret godt’, mens blot 22% svarer ’nej, ret 

dårligt’ eller ’nej, virkelig dårligt’.   

 

          Virkelig godt eller ret godt            Ret dårligt eller virkelig dårligt  

Kommentarer: Den hyppigste kommentar er, at man ikke kender tilbuddene (8) eller ikke har adgang til 

nogen af dem (4).  I forhold til manglende adgang nævnes specifikt at kommunen ikke har tilbudt nogen 

form for hjælp; at den psykisk syge ikke magter at forlade huset; samt at de fleste tilbud er forbeholdt 

førtidspensionister. Der efterlyses desuden tilbud særligt for mænd, tilbud til psykisk syge misbrugere samt 

større psykologisk og faglig kompetence i de eksisterende tilbud. 

Følgende tilbud får positive ord med på vejen i kommentarfeltet: SIND-klubben (3 kommentarer), 

ungeklubben On-Side (2), Poppelvej (1) samt Kvindedaghøjskolen (2 – ikke med i undersøgelsen).  

Konklusion: Det er vigtigt at bevare og udbygge kommunens socialpsykiatriske tilbud og at fortsætte 

samarbejdet med de frivillige organisationer om at løfte opgaven.  

Kommunen bør sikre en effektiv formidling af tilbuddene, så folk er klar over at de findes, og samtidig gøre 

tilbuddene mere tilgængelige for dem, der har behov for dem.   
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5: Hvor godt vurderer du, at kommunens bosteder fungerer for psykisk syge? 

Der er kun få, der har kendskab til de enkelte bosteder, og derfor er opgørelsen samlet som et gennemsnit 

af bedømmelserne for alle bosteder. Deltagernes oplevelse er meget delt, dog med overvægt af positive 

bedømmelser af værdien af tilbuddet for den syge.   

Der er 11 kommentarer til spørgsmålet, de fleste blot beskeder om, at man ikke kender nogen af stederne 

og derfor ikke kan udfylde spørgsmålet. Enkelte beklager ikke at have fået tilbuddet, mens andre efterlyser 

bedre kompetencer hos personalet og et bedre match mellem beboer og bosted. 

 
 

  

 

6: Hvor gode vurderer du, at kommunens bosteder er til at inddrage de 

pårørende? 
 

Der er ca. dobbelt så mange negative besvarelser af dette spørgsmål end positive, hvilket tyder på at der er 

plads til forbedring. En tilfreds pårørende fremhæver i kommentarfeltet Akutboligerne Støberiet som ”et 

fantastisk godt tilbud, det giver ro og tryghed til borgere i spidsbelastede situationer” og beskriver en god 

stemning samt hjælpsomt personale, der lytter og er ”utroligt kompetente”. 
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7: Hvilke oplevelser har du med følgende former for hjælp? 

Spørgsmålet omhandler bostøtte, støttecentre samt Nattjenesten.  

Tilbud om bostøtte skiller sig markant ud i hele undersøgelsen ved de mange positive bedømmelser og de 

relativt få negative (figur 7.4). 60 personer svarer ja til, at bostøtten er ”en stor hjælp” for den psykisk syge, 

mens kun 10 svarer nej til spørgsmålet. Det vil sige, at over 85% af dem, der har en klar negativ elle positivt 

holdning til bostøtte, oplever tilbuddet som en stor hjælp. Kommentarerne rummer stærkt positive udsagn 

som:  

”Jeg ved ikke, hvad jeg skulle gøre uden min bostøtte”.  

”Jeg er MEGET glad for min bostøtte”.  

”Min bostøtte gør det utroligt godt”.  

De fleste negative kommentarer omkring bostøtte handler om, at det er for svært/langsommeligt at få 

bevilget bostøtte, og at der ikke bevilges tilstrækkeligt mange timer. Dette er også afspejlet i figur 7.3.  

Desuden er tilfredsheden væsentligt mindre udtalt, når det gælder inddragelse af pårørende. Mange 

udtrykker i kommentarerne stor frustration over, at det er for svært og langsommeligt at opnå den 

bostøtte, der reelt er behov for. Nogle klager over, at bevilget bostøtte fratages den syge eller beskæres på 

et spinkelt og usagligt grundlag. Enkelte deltagere efterspørger større kompetencer i bostøtten. Eksempler 

på kritiske kommentarer:  

”Kommunen yder ikke tilstrækkelig hjælp efter §85. Det krævede flere indlæggelser og en sej kamp at få 

den bostøtte der var brug for”.  

”Glad for bostøtte, men skal hele tiden kæmpe for det”.  

”For lidt bostøtte, 1 time er ikke nok. Hæmmer muligheden for god udvikling, at der ikke gives nok”. 
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”Glad for bostøtte, men bostøtten mangler specialkompetence”.  

Blandt støttecentrene er deltagerne mere delte, men det overordnede billede er en gennemgående 

overvægt af positive besvarelser i forhold til negative. Støttecenter Louise Plads og Nattjenesten får særligt 

mange positive bedømmelser. 

 

        

 

7.1 Kommunens opsøgende 
støtte er til god hjælp for psykisk 

syge, der ikke selv magter at 
opsøge hjælp.

N=126

Ja Nej Neutral Ved ikke

7.2 Kommunens opsøgende 
støtte inddrager pårørende, 

når det er muligt
N=126

Ja Nej Neutral Ved ikke
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7.3 Bostøtte bevilges i det 
omfang, der er behov for 

det
N=126

Ja
Nej

7.4 Bevilget bostøtte er til 
stor hjælp for den psykisk 

syge.
N= 126

Ja Nej Neutral Ved ikke

7.5 Bostøtten inddrager 
pårørende i et relevant 

omfang og på en god måde
N= 126

Ja Nej Neutral Ved ikke


