
 
 
 
 
 
 
  

Hvor er den åbne dør? 

Bragt i Nordjyske marts 2021 

Den 15. januar skrev jeg i et læserindlæg, som gjorde opmærksom på, at pårørende til psykisk syge har et 

alvorligt problem: De farer vild i de kommunale systemer og har svært ved at opnå en fornuftig dialog med 

kommunen.  

Den 22. januar gav de to rådmænd Jørgen Hein (Ældre- og Handicapforvaltningen) samt Mai-Britt Iversen 

(Familie – og Beskæftigelsesforvaltningen) i et svar her i avisen udtryk for, at vi ”sparkede en åben dør ind” 

til øget dialog. 

De to rådmænd peger på kommunens samarbejde på tværs som f.eks. Patientens Team og samarbejde 

mellem myndigheder.  Men disse udmærkede initiativer har altså ikke meget at gøre med det problem, 

som mit indlæg handlede om.  

Jeg vil gerne gøre de to rådmænd og deres forvaltninger opmærksomme på, at der gennem de sidste fem 

år er lavet adskillige undersøgelser blandt pårørende til psykisk syge i Aalborg Kommune – de seneste i 

2020 og 2021. De har alle vist, at de pårørende oplever store problemer i deres kontakt med kommunen.  

Et af problemerne er, at familierne ikke aner, hvor i kommunen de kan få svar på deres spørgsmål og 

bekymringer. Hvis kommunen har en åben dør, så kniber det nok med skiltningen, for vi pårørende kan ikke 

finde den... 

Det mangelfulde samspil med kommunen er en stor belastning for de pårørende, som dermed er overladt 

til sig selv og en ofte belastende og utryg hverdag. Kommunen har som ansvarlig myndighed nøglen til at 

besvare mange spørgsmål, f.eks. om rammer og vilkår for den syge. Der er ingen andre oplagte steder for 

de pårørende at søge den vejledning, som de har brug for. 

Kommunens hjemmeside afspejler meget godt tingenes tilstand, for her er det meget svært at finde 

information målrettet pårørende, som har en psykisk syg i familien. Helt anderledes står det til, hvis man er 

pårørende til en person med demens. Her finder man let og hurtigt frem til et væld af nyttig information 

samt tilbud om bl.a. kurser, foredrag og samtalegrupper. Kommunen har endda et Videnscenter for 

Demens, hvor man som pårørende kan orientere sig vidt og bredt om emnet. 

Det er uklart, hvorfor kommunen ikke tilbyder bare tilnærmelsesvist samme informationsniveau til familier 

ramt af psykisk sygdom. Jeg har i hvert fald svært ved at få øje på den saglige begrundelse for en sådan 

forskelsbehandling.   

Mit gæt er, at forskellen bunder i en historisk betinget nedvurdering af psykisk sygdom og et gammeldags 

tabu, som heldigvis er kraftigt på retur. Vi opfordrer derfor kommunen til at bruge positive erfaringer fra 

andre områder til at udvikle en tidssvarende og rimelig indsats for pårørende til psykisk syge. 

På demensområdet anerkender kommunen tydeligvis, at pårørende selvstændigt har behov for information 

og vejledning – både for deres egen og for patientens skyld. Der burde gælde samme logik for de familier, 

der er ramt af psykisk sygdom. 



 
 
 
 
 
 
Vi kan konstatere, at kommunen ikke i dag har et funktionelt system til information og vejledning af 

pårørende til psykisk syge. Derfor foreslår vi, at kommunen ansætter en pårørendevejleder, som kan samle 

trådene og formidle information fra hele det vidt forgrenede kommunale system.  

Kommunen er jo til for borgerne, og rigtig mange borgere – skønsvist 70.000 i Aalborg Kommune - er 

pårørende til en psykisk syg person. Ikke alle pårørende har brug for kommunens vejledning, men mange 

har. Det virker besynderligt, at kommunen i den grad ignorerer så mange borgeres helt forståelige behov 

for information. 

De to rådmænd foreslår at drøfte sagen over en kop kaffe. Det vil vi gerne tage imod, for deres svar tyder 

på, at der er behov for en uddybning af vores synspunkter.   

Turid Gregersen 

Formand for Bedre Psykiatri Aalborg 

 

 

 

 

 


