
 

 

Familier med psykisk sygdom er kommunens blinde øje 

Op til efterårets kommunalvalg stiller Landsforeningen Bedre Psykiatri skarpt på kommunernes håndtering 

af familier med psykisk sygdom. I foreningens medlemsblad fortæller rådmand Jørgen Hein fra Aalborg 

Kommunes Ældre- og Handicapforvaltning, at kommunen agter at ansætte en pårørendevejleder på 

ældreområdet. Men i samme interview oplyser han, at kommunen ikke har planer om at tilbyde en 

pårørendevejleder til familier med psykisk sygdom. 

Det er uklart, hvorfor kommunen vil lade familier med psykisk sygdom stå tilbage på perronen. Det er ellers 

veldokumenteret, at pårørende til psykisk syge mennesker er udsat for en stor og langvarig belastning - på 

en skala, som kan knække raske mennesker over tid.  

Samtidig ved vi fra flere undersøgelser, at familier med psykisk sygdom har et kæmpe behov for bedre 

vejledning fra Aalborg Kommune. Det er i den grad op ad bakke for familierne at finde rundt i kommunens 

mange afdelinger og få en god dialog. Det dræner de pårørende for energi, når deres anstrengelser blot 

fører til det samme dødvande gang på gang. Her kunne en pårørendevejleder virkelig gøre en forskel.  

Kommunen har hovedansvaret for psykisk syge i langt størstedelen af deres sygdomsforløb, mens 

kontakten med psykiatrien er mere kortvarig og sporadisk. Derfor er kommunen en ekstremt vigtig aktør i 

forhold til at tage hånd om de berørte familier. Men det sker ikke. Og i interviewet undgår rådmanden at 

svare konkret på, hvad kommunen fremover vil gøre for at støtte op om familier med psykisk sygdom.   

Jørgen Hein peger i stedet på et samarbejde mellem kommunen og sygehuset i det kommende Psykiatriens 

Hus. Men det er altså ikke nok med lidt psykoedukation (undervisning af pårørende) f.eks. ved udskrivning 

fra psykiatrien, hvorefter familien overlades til et uoverskueligt kommunalt system på ubestemt tid.   

Familierne har jævnligt brug for vejledning fra kommunen under hele sygdomsforløbet. Det kan blandt 

meget andet handle om rammerne for økonomi, transport, boforhold, arbejdsmarkedsforhold, støtte i 

hjemmet eller tilbud om hjælp til den syge og familien.  

Den enkelte families behov vil svinge alt efter, hvordan den psykiske sygdom udvikler sig. En åben dør til 

vejledning er vigtig, for psykisk sygdom er uforudsigelig og lader sig ikke diktere af planer og regler. Nye 

spørgsmål kan presse sig på fra den ene dag til den anden.  Pårørende bruger rigtig meget tid på at komme 

i kontakt med de relevante kommunale kontorer. Det slider familierne ned.  Derfor skal der være adgang til 

vejledning for at finde rundt i et komplekst kommunalt system. Dette skal ske på baggrund af behov, og i 

hele sygdomsforløbet, så familierne kan komme videre, leve deres (arbejds)liv fornuftigt og hjælpe deres 

kære på bedste vis uden selv at gå i stykker.  

Aabenraa Kommune, f.eks., har sammen med flere andre kommuner haft held med at ansætte en vejleder, 

som er specialiseret i at hjælpe pårørende til psykisk syge. Det undrer mig, hvis Aalborg Kommune, som har 

betydeligt flere borgere end Aabenraa, ikke kan finde midler til noget tilsvarende i sit væsentligt større 

budget.   

Når familien er belastet af psykisk sygdom, så vender Aalborg Kommune åbenbart det blinde øje til. Man 

savner en saglig, for ikke at tale om medmenneskelig, begrundelse.  

 

 



 

 

 

Det er ovenikøbet påvist, at pårørende generelt spiller en positiv rolle i den psykisk syges forløb. De syge 

kommer sig gennemsnitligt bedre og bliver hurtigere raske, når familien inddrages. Også i det lys er det 

sund fornuft at bakke op om de pårørende og sørge for, at de får den vejledning, som de har brug for. 

Hver tredje borger i kommunen er pårørende til en psykisk syg, og ganske mange af os vil få en valgseddel i 

november. På vegne af Bedre Psykiatri Aalborg vil jeg opfordre alle pårørende til at stemme på en politiker, 

som er klar i mælet, når det handler om hvad kommunen vil gøre for familier med psykisk sygdom. 
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