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OPSUMMERING 

Arbejdsgruppen 
Arbejdsgruppen for fase 1 består af: 

Birgitte Ravn Olesen, RUC, Lektor  
Dorte Pedersen, Fjorden, Overlæge 
Elisabeth Jørgensen, Fjorden, Sygeplejerske 
Jody Shaw, RUC, Forskningsass. 
Karin Førslev, Fjorden, Klinisk Psykolog 

Denne rapport er skrevet af Birgitte Ravn Olesen og Jody Shaw på grundlag af et fælles empirisk 
og analytisk arbejde i arbejdsgruppen. Se nærmere under afsnittet om projektets metode. 

Projektets formål 
Projektets formål er at skabe rammer for og udvikling af undervisningsforløb, som bidrager til at 
udvikle patienter og pårørendes mulighed for selv at vurdere og tage stilling til patientens 
sygdom og behandling. Fokus ligger på, hvilke forhold særligt patienter og pårørende finder 
særligt betydningsfulde, når målet er at de skal finde undervisningen brugbar i forhold til deres 
egne mål. 

Formål med fase 1 
Første fase har fokus på udredning af, hvilke erfaringer og behov særligt patienter og pårørende 
har, samt i mindre omfang afklaring af, hvilke eksisterende psykoedukationsaktiviteter, der 
findes i Danmark. 
Vi har gennemført interviews med 8 patienter og 6 pårørende. Derudover har vi afholdt 
Pårørendeforeningen, SIND, og repræsentanter fra Psykiatriordningen og Distrikt Nord. 
Indsamling af eksisterende erfaringer med psyko-education i Danmark har vist sig at være en 
større opgave. Vi har med enkelte punktnedslag fået indtryk af, hvordan man på forskellige 
hospitaler griber opgaven an. 

Endelig rummer fase 1 et litteraturstudie indenfor feltet psyko-education til skizofrene og deres 
pårørende. Dette studie har vist sig meget omfattende og er fortsat i gang. Derfor vil det blive 
afrapporteret senere i en særskilt rapport. 
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Resultater – opsummeret 

Undersøgelsen har været lagt til rette med henblik på at få indsigt i: 
1) Hvordan har patienter og pårørende oplevet deres kontakt til psykiatrien?
2) Hvilke informationsbehov oplever patienter og pårørende at have?
3) Hvilke ønsker har patienter og pårørende til et PE tilbud?

Grunden til, at vi er interesserede i at vide, hvilke erfaringer og ønsker, informanterne bærer 
med sig er, at det kan give fingerpeg om, hvordan de vil møde et tilbud om PE.  
Ud fra undersøgelsen kan vi konkludere, at behovene og ønskerne er så forskellige, at det ikke 
være vil være muligt at tilrettelægge ét PE-forløb, som kan opfylde alles behov.  

Ved at sammenholde informanternes udtrykte informationsbehov med deres ønsker, erfaringer 
og personlige karakteristika fordeler de sig i fem tydelige kategorier:  

1) "De unge" med skizofreni som i forvejen har en del eller stor viden om skizofreni. De har
selv aktivt hentet information om deres lidelse via faglitteratur og Internettet. De ønsker at sætte
fokus på deres egen situation og muligheden for at kunne stille spørgsmål i Psykoedukation.

2) "De ældre" med skizofreni har typisk været i systemet i over 10 år. Deres viden eller
erkendelse om egen lidelse er begrænset. De er interesserede i socialt samvær og aktiviteter.
Det er ønsket om at fungere selvstændigt og leve et 'normalt' liv som optager dem mest.

3) "De velfungerende" med skizofreni er kendetegnet ved personer, som har været i
systemet i en årrække, og som tager deres medicin regelmæssigt. De bor i eget hjem og er i
stand til at klare sig selv i hverdagen. Denne gruppe oplever ikke, at der er et behov for mere
information end den som primærbehandler kan give.

4) "De voksne pårørende" har generelt et ønske om større medindflydelse og indsigt. Denne
gruppe er meget frustreret, og savner i høj grad at komme i dialog med det psykiatriske system.
De ønsker et tilbud kun for pårørende, hvor de kan tale frit og hente støtte hos hinanden.

5) "De unge/børn, som er pårørende" har et stort behov for information om sygdommen, da
viden om sygdommen, dels gør det lettere at fortælle kammerater, lærere og andre om den, dels
gør det lettere at bearbejde sin egen situation. De unge ønsker et tilbud sammen med andre i
samme situation.

Som det fremgår, er der meget stor forskel på, hvad de fem kategorier oplever som relevant og 
ønsker at få ud af et PE tilbud. Det skal på de følgende sider uddybes. 
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INDLEDENDE BEMÆRKNINGER 
 

Afklaring af begrebet Psykoedukation 
 

Ved indledningen af fase 1 afholdt arbejdsgruppen møder med Pårørendeforeningen, SIND, og 
repræsentanter fra Psykiatriordningen og Distrikt Nord. På disse møder var der enighed om, at 
begrebet psykoedukation er problematisk. 
 
Pårørendeforeningen og SIND foreslog ordene "studiekreds" eller "seminar" i stedet. De fandt 
disse ord mindre behandlings- og hospitalsorienterede og derfor mere tiltrækkende. 
 
Repræsentanter for Psykiatriordningen mente ligeledes, at det er vigtigt ikke at have fokus på 
behandling men snarere på "at kunne leve med en psykisk sygdom". Formodentlig vil det være 
en god ide ikke at gøre emnerne sygdomsrelaterede, men snarere "kost og motion", 
"børneopdragelse", "sunde vaner" osv. 
 
Det blev foreslået snarere at operere med begreber som: 
 Foredrag og dialog 
 Tema-eftermiddag 
 Kursus 
 
Endelig sagde repræsentanter fra Distrikt Nord, at begrebet psykoeducation er et fremmedord, 
som medicinalfirmaerne har opfundet. De foreslog i stedet:  
 Kursus i læren om sin sygdom 
 Skole, det ville være på det orienterende niveau på lige fod med diabetes/astmaskole. 
 Introduktion 
 Undervisning 
 
I arbejdsgruppen har vi valgt, at vi internt fortsat anvender begrebet "psykoedukation", da det er 
den fagterm, som bruges indenfor psykiatrien. Når vi i fase to skal arbejde med udvikling af et 
konkret forløb for patienter eller pårørende, vil vi tage stilling til, hvad forløbet skal kaldes i 
henvendelsen til målgruppen. 

 
Definition på begrebet Psykoedukation 
Lars Merinder skriver i sin phd-afhandling, at begrebet psykoedukation dækker over en lang 
række af kognitive, adfærds- og psykosociale interventioner. Han tilføer, at de første PE-forløb 
var traditionelle undervisningsprogrammer, men at der senere er udviklet forskellige interaktive 
strategier til at lære om skizofreni. (Merinder, 2000) 
 
Repræsentanter for Psykiatriordningen bidrog til at tydeliggøre, at begrebet PE kan dække over: 
 individuel information 
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 samtalegrupper 
 oplæg 
 oplæg og dialog 
 oplæg, dialog og netværksskabelse 
 
Oveni købet kan PE finde sted under indlæggelse, i hjemmet/værelset, på bo- eller værestedet 
og i distriktspsykiatrien. 
Der foregår allerede formidling af viden om skizofreni disse steder, men der er ikke en 
systematisk indsats, som følges op. 
 
Pårørendeforeningen og SIND påpegede, at der i den eksisterende pjece står, at PE er et tilbud til 
både patienter og pårørende og senere er nævnt, at der er tale om et behandlingstilbud. Som 
pårørende har man brug for støtte, men man er følsom overfor at opleve at blive sygeliggjort. 
 
Breder vi definitionen til at handle om adgang til information, så efterlyste Pårørendeforeningen 
og SIND mere tilgængelig information via Internettet (information skal i dag findes via amtets 
hjemmeside og fremkommer først efter flere klik). Dertil kommer, at der kun oplyses én E-mail-
adresse til hele Fjorden. Ønsket er, at det f.eks. er muligt at sende mail direkte til afdelingens 
overlæge. Et eksempel på nogen, som er nået langt med formidling via nettet er Århus Amt, som 
via Psykinfo´s informationscenter gør det muligt at finde en lang række oplysninger. 
 
 
Fænomenologisk forskningsmetodologi 
Projektet bygger på en række antagelser, som forskerne har introduceret til arbejdsgruppen. 
Disse antagelser ligger til grund for valg af teori og metode og de har løbende været genstand for 
diskussion i arbejdsgruppen: 
 
1. udgangspunkt i "det oplevede" - informanternes subjektive konstruktion af sig selv og deres 
relationer til omverdenen 
 
2. udgangspunkt i det konkret levede liv - hvordan oplever informanterne deres situation og 
hvilke behov for viden udtrykker de i forlængelse heraf?  
 
3. udgangspunkt i, at det ikke er forskningens mål at finde en "essens" for, hvordan PE bør 
foretages for forskellige grupper af patienter og pårørende, men at give rum til at et udsnit af 
patienter og pårørende kan formulere deres oplevelse af egen situation og informationsbehov. 
Gennem indsigt i de bevidst udvalgte informanter, forventer vi at have fået et indtryk af en 
række centrale forhold, som skal tages i betragtning ved udvikling af PE-forløb til mennesker med 
skizofreni og deres pårørende. 
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Første punkt refererer til en antagelse om, at det aldrig er muligt at koble direkte fra udsagn i en 
interviewsituation til de forhold i den interviewedes hverdagsliv, som udsagnene vedrører. En 
sådan direkte kobling forudsætter nemlig, at man antager, at informanterne på en ”objektiv” 
måde kan redegøre for dem selv, deres handlinger, motiverne hertil og deres holdninger og 
følelser. Beskrivelsen af virkeligheden er aldrig identisk med virkeligheden, men er udtryk for en 
konkret bearbejdning i en konkret kontekst. (Sørensen, 1988) 
 
Sagt på en anden måde, så udtrykker vi en fortolkning af os selv og vores omgivelser, når vi 
udtrykker vores holdninger, oplevelser eller erfaringer. Udsagn udtrykkes i en relation og har en 
intention. At fortællingen skabes i et samspil mellem informant og interviewer er centralt. 
Det har betydning om det er to forskere, to praktikere eller en fra hver gruppe, som foretager 
interviewet. Betydning for de gensidige forventninger mellem interviewere og interviewede, for 
de spørgsmål, som stilles, måden de stilles og uddybes på. Formodentlig ville informanten lægge 
vægt på andre aspekter, hvis hun fortalte til en ven og andre igen, hvis hun fortalte til sin 
kontaktperson. På samme måde må vi antage, at dét informanten fortæller er udtryk for hendes 
vurderinger og erfaringer netop nu. Hændelser i fremtiden kan ændre fortolkningen af dét, som 
allerede er sket. 
Informantens måde at beskrive sig selv og sin situation på indgår i en (individ- og 
samfunds)historie med en fortid og en fremtid. Den er med andre ord kontekstbundet og præget 
af de nære omgivelsers og de samfundsmæssigt dominerende værdier. 
Ville det så ikke være bedre at bruge et struktureret skema med faste spørgsmåls- og 
svarkategorier, ville vi ikke få en mere valid viden om, hvad patienter og pårørende ønsker? 
Ud fra den forskningstradition, vi i dette projekt refererer til, vil svaret være ”nej”. Også det 
strukturerede interview rummer væsentlige bias; forventninger hos informanten, tolkning af 
spørgsmål osv. Gør, at der ved sådanne interviews eller skemabesvarelser opstår meget stor 
usikkerhed om svar, som ikke kan afklares i situationen. 
 
 
Andet punkt henviser til, at vi har bestræbt os på at få indsigt i den enkeltes egne beskrivelser, 
vurderinger og tolkninger af behov for information. Det er primært sket ved, at vi har spurgt til 
konkrete handlinger frem for til generelle erfaringer. (se nedenfor om forskningsmetodologi) Vi 
har med andre ord lagt vægt på informantens fortællinger. 
 
Tredje punkt henviser til en forståelse af forskningens opgave som værende at fremsætte 
kundskabstilbud frem for at præsentere sandheder om et givent felt. Vi antager ikke, at vi har 
med "sande" eller "endelige" fortællinger at gøre. Fortællingerne skal ses som sande i den 
forstand, at de var sande for informanterne, da de fortalte dem. Andre involverede (for eksempel 
de læger eller hjemmevejledere, som nævnes) kan have andre historier om forløbene, men her 
fokuseres alene på, hvordan informanterne skaber deres forståelse af deres situation og de 
informationsbehov, de oplever, er knyttet hertil. 
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For at forstå den forskningsmetodologi, der er anvendt, kan det være relevant kort at redegøre 
for et par teoretiske referencerammer, nemlig de forståelser af ”handlekompetence” og 
”kommunikation”, der ligger til grund for projektet. 
 

Handlekompetence 

Bag begrebet ”handlekompetence” ligger en forståelse af, at sundhed har til formål at styrke 
menneskers mulighed for at handle kompetent i forhold til deres egne mål. 
Tanken er, at menneskers selvværd styrkes, når de oplever, at de kan bruge deres forståelse af 
verden til at påvirke og styre deres egen situation. Handlekompetence kendetegnes ved 
personlige kompetencer på tre niveauer:  
- Konkrete handlinger, som udtrykkes ved færdigheder og præstationer  
- Viden, som udtrykkes gennem refleksivitet og vidensmæssige potentialer 
- Selv- og meningsniveauet, som omfatter identitetsmæssige potentialer.  
(Jensen, 2002) 
 
Den professionelle, der har til opgave at støtte eller rådgive en person med skizofreni eller 
dennes pårørende må som primært mål have at styrke disse personers handlekompetence, deres 
erfaringer med og ressourcer til at kunne handle målrettet med udgangspunkt i deres egen 
situation og deres egne behov. 
 
Asger Schnack, som er professor i Sundhedspædagogik, påpeger, at handlekompetence er et 
dannelsesideal. Det betyder, at man ikke kan tale om, at nogen har og andre ikke har 
handlekompetence. Vi må snarere se handlekompetence som et mål for alle, og som nogle 
mennesker besidder i højere grad end andre i forhold til forskellige områder. Graden af 
handlekompetence er i høj grad bestemt af individets erfaring med selv at have indflydelse og 
oplevelse af at kunne gøre noget for at ændre sin situation. (Schnack, 1998)  
 
Det betyder, at alle mennesker har handlekompetence, og at alle besidder potentialer til at 
udvikle deres handlekompetence og det betyder, at præstationen er det synlige, toppen af 
isbjerget, mens potentialerne ligger under og kan mobiliseres og udvikles. (Jensen, 2002) 
 
Nogle har erfaring med, at det betyder noget, hvad de mener og gør. De kan handle målrettet i 
forhold til at få opfyldt deres behov, mens andre snarere har erfaring for, at der bliver taget 
initiativer hen over hovedet på dem. Er det primært sådanne erfaringer man har, så må 
udviklingen af erfaringer med at handle målrettet i forhold til egne behov begynde i det små. 
Flere forskere har påpeget, hvordan dét at overlade ansvar til mennesker, som ikke har erfaring 
for at handle kompetent i forhold til egne mål, kan bidrage til oplevelser af fiasko og nederlag. 
(Thomsen, 2000, Hansen og Sørensen, 2000) 
 
En central antagelse for projektet omkring udvikling af PE-tilbud er, at det – uanset 
udgangspunktet – er muligt at udvikle deltagernes handlekompetence og at et tilbud skal være 
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lagt til rette på en måde, som gør, at deltagerne finder det relevant for deres liv at deltage. Det 
betyder, at man ved planlægningen må have en specifik målgruppe for øje, da det er klart, at 
mennesker med skizofreni og deres pårørende er lige så forskellige som alle andre og derfor skal 
mødes med forskellige tilbud. 
 

Kommunikation og relationer 

Corbin og Strauss, der begge er amerikanske sociologer, har undersøgt, hvordan mennesker, der 
får en kronisk diagnose, reagerer og arbejder med at komme videre i deres liv. Selvom skizofreni 
ikke er en kronisk diagnose, så vurderer vi, at en del af deres iagttagelser er relevante for 
mennesker med skizofreni. De understreger, at arbejdet med at finde ny mening, når man har 
fået en kronisk diagnose, ikke alene udføres af den person, som har fået diagnosen, men også af 
mennesker omkring denne person. De opererer således med relationer mellem mennesker som 
noget betydningsfuldt for, hvordan man kan håndtere at have en alvorlig sygdom. (Corbin and 
Strauss, 1998) 
 
Corbin og Strauss fokuserer særligt på de ikke-medicinske konsekvenser af at få og leve med en 
kronisk diagnose. De beskriver, hvordan det er oplevelses- og meningsaspekter, som påvirker 
sociale relationer og praktiske forhold, som på én gang er adskilt fra sygdommen og er en del af 
den. Deres vigtigste budskab er, at det er vigtigt for den person, som får en kronisk diagnose at 
arbejde på såvel det sygdomsrelaterede som det biografiske og det hverdagsrelaterede område. 
Hovedpointen hos Corbin og Strauss er, at processen kan beskrives som et arbejde, der udføres 
for at kunne håndtere sygdommen eller handicappet. Tilpasningen sker imidlertid ikke alene til 
sygdommen, men til hele måden at forstå livet på og arbejdet udføres ikke alene af den person, 
som har fået sygdommen, men også af mennesker omkring denne person. 
 
Det er gennem kommunikation, vi skaber de sociale relationer, som gør os delagtige i livet 
omkring os. Og det er gennem kommunikation vi får mulighed for at forstå os selv. Vi 
kommunikere på mange måder; gennem vores kropssprog og mimik, gennem det tøj, vi klæder 
os i, gennem de fritidsaktiviteter, vi har, gennem den måde vi taler på osv.  Kommunikation er 
altså meget andet end ord, som siges, tegnes eller skrives. 
 
Som et menneske med skizofreni er det ikke alene vanskeligere at skelne mellem hvad der 
foregår inde i hovedet og udenfor. Det er også vanskeligere at blive opmærksom på, hvad man 
selv kommunikerer og at tolke andres kommunikation. 
 
At kunne læse situationer og finde ud af, hvad der foregår bag det sagte, har stor betydning for, 
hvor kvalificeret man kan reagere i situationen. Når mennesker kommunikerer med hinanden, så 
sker der en hel masse: 
- vi giver information til hinanden 
- vi skaber mening i det, der foregår 
- vi regulerer interaktionen 
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- vi udtrykker og udvikler vores relation 
- vi udøver social kontrol 
- vi fortolker os selv og vores omverden i forhold til andres respons på os 
 
Derfor er kommunikation med andre mennesker så vigtig. To vigtige elementer i kommunikation 
er sprog og relationer. 
 
Ord er ikke bare ord, som betyder det samme for alle mennesker og i enhver situation. Det 
sprog, vi bruger, har betydning for, hvordan vi tænker, hvordan vi erfarer og hvordan vi 
kommunikerer med hinanden. Man kan sige "vi taler ikke samme sprog" om en person, som godt 
nok har samme modersmål, men som man er uenig med eller ikke forstår. Dermed siger vi, at 
sprog er bundet til erfaringer og relationer. Jeg kan lettere forstå mennesker, som jeg er enig 
med eller deler oplevelser med - ikke blot konkret, men også i et større kulturelt perspektiv. 
Kommer jeg fra en familie, hvor det ikke er almindeligt at få en boglig uddannelse, så vil jeg alt 
andet lige synes, at det er lettere at tale med andre, som kommer fra samme type familie, 
selvom vi aldrig har mødt hinanden før. 
 
Et gennemgående træk i informanternes fortællinger er, at de har mødt mennesker, som de 
oplevede forstod dem og anerkendte dem og at disse mennesker har haft en meget stor 
betydning for dem. Uanset om de var patienter eller pårørende. 
 
Nyere kommunikationsforskning peger på, at når mennesker kommunikerer med hinanden, så er 
de hver især involveret i en proces, hvor de fortolker situationen, skaber mening i den og handler 
i forhold til den mening, de har skabt. Sagt på en anden måde, så er det i kommunikationen med 
hinanden, at vi skaber os selv og verden omkring os. (Shotter, 1993, Thompson, 2003) 
 
En central antagelse for projektet omkring udvikling af PE-tilbud er, at information ikke kan 
adskilles fra den kontekst og de relationer, den gives i. Har du tillid, føler du dig godt tilpas, 
oplever du, at der er plads til dine erfaringer, så vil grundlaget for at lære noget nyt være langt 
bedre end hvis det modsatte er tilfældet. 
Derfor tager vi i dette projekt udgangspunkt i, hvilke eksisterende erfaringer patienter og 
pårørende har med det psykiatriske system, fordi disse erfaringer har betydning for hvordan et 
tilbud om PE opleves, såvel når man inviteres (og skal tage stilling til om man vil deltage) som 
når man møder den kursusansvarlige og underviserne. 
 
Vi har nu redegjort for nogle af projektets teoretiske inspirationskilder. De antagelser, som 
indleder dette afsnit har været styrende for udformningen af interviewguide og for tolkning af 
interviewene. 
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Anvendte metoder 
I projektets første fase har vi gjort brug af en lang række metoder, hvoraf individuelle interviews 
har fyldt ubetinget mest i såvel arbejds- som analysetid. Som allerede nævnt, så implicerer den 
fænomenologiske metode, at det er informantens oplevelse af erfaringer og behov, som er i 
centrum. Gennem en række metoder søger vi at afdække, hvordan informanten oplever sin 
situation og hvilke behov for information han eller hun oplever at have. Formålet med de 
anvendte metoder og i særlig grad de fokuserede interviews er at få indsigt i 
 
1: Hvordan mennesker med skizofreni og pårørende til denne gruppe har oplevet kontakten med 
psykiatrien indtil nu, da indsigt heri kan fortælle os, hvilke forventninger disse grupper vil møde 
et tilbud om PE med 
2: Hvilke informationsbehov mennesker med skizofreni og pårørende til denne gruppe oplever at 
have og hvordan de indtil nu har fået dette behov dækket 
3: Hvordan mennesker med skizofreni og pårørende til denne gruppe kunne ønske at et PE-tilbud 
skulle tilrettelægges 
 
Den producerede empiri skal her kort nævnes: 
 

Observation af eksisterende PE-forløb og hverdag på en psykiatrisk afdeling 

Samtidig med projektstart stod Elisabeth Jørgensen for opstart af første PE forløb for patienter. 
Dette forløb fulgte den ene forsker med henblik på at få indsigt i, hvordan kursusleder, 
undervisere og deltagere håndterede den valgte form. Det var meget givende for forskeren at 
deltage i dette forløb, men det blev hurtigt klart, at begge forskere havde brug for indsigt i, 
hvordan hverdagen på en hospitalsafdeling former sig. Derfor har observation på afdelingerne 
været en del af det indledende empiriske arbejde. 
 

Informations- og inspirationsmøder 

Forud for de gennemførte interviews afholdt arbejdsgruppen en række møder for at orientere om 
projektet og få inspiration fra mennesker med viden og erfaring på området. 
07.09.05 var Lokalafdelingerne fra Pårørendeforeningen, SIND og foreningen af psykiatribrugere 
inviteret til møde. Repræsentanter fra de to førstnævnte grupper deltog. (se bilag) 
12.09.05 var Psykiatriordningen i Roskilde og Gundsø kommuner inviteret til møde. 
Repræsentanter fra førstnævnte deltog. (se bilag) 
19.09.05 var personalet fra distrikt Nord på Fjorden inviteret, her deltog repræsentanter fra 
forskellige afdelinger og enheder. (se bilag) 
 
På de 3 møder spurgte vi både til egne erfaringer og til forventninger til patienter- og pårørendes 
erfaringer og behov og til, hvilke forhold, repræsentanterne mente, at vi skulle være 
opmærksomme på i arbejdet med PE. 
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Spørgeskemaer 

Pårørendeforeningen har i efteråret kørt en studiekreds med emner svarende til dem, der tages 
op til PE. De har været behjælpelige med at lade deltagerne udfylde et lille spørgeskema om, 
hvordan de kunne ønske, at PE blev organiseret. (se bilag) 
 
Desuden har Elisabeth Jørgensen sørget for, at der ved det andet PE-forløb blev foretaget en lille 
spørgeskema-undersøgelse blandt de tilstedeværende patienter og pårørende med henblik på at 
få indsigt i deres forventninger ved start og deres vurdering af forløbet ved afslutning. (se bilag) 
 

Interviews 

Vi har i alt gennemført 16 interviews, 10 patienter og 6 pårørende, hvoraf de to er unge. Det har 
vist sig forholdsvis vanskeligt at finde informanter. Blandt patienter er der foretaget interviews 
med 
unge på 16 og 19 år, da det ikke umiddelbart var muligt at finde mindre børn 
yngre mænd og kvinder 
ældre mænd 
indlagte og ikke-indlagte 
faste og mindre faste medicinbrugere 
mennesker med og uden accept af diagnosen skizofreni 
 
Det har vist sig at være et problem, at vi ikke har interviewet ældre kvinder, da der kan ses 
tendens til væsentlige kønsforskelle i forhold til præferencer omkring PE. Vi kan imidlertid ikke 
med det foreliggende materiale vurdere, om der primært er tale om en kønsforskel eller om det 
antal år, informanten har haft diagnosen har betydning for oplevelsen af behov for PE. Vi kan blot 
konkludere, at de yngre kvinder udtrykker behov, som adskiller sig fra de interviewede mænds, 
hvor der både er yngre og ældre mænd repræsenteret. 
 
Det skal desuden bemærkes, at to interviews med indlagte patienter ikke er udskrevet og 
behandlet efter nedenstående metode. Disse to interviews blev ikke optaget, men der blev 
skrevet udførligt referat umiddelbart efter interviewene. Disse referater har dannet grundlag for 
den senere analyse. 
I bilag x er samtlige informanter opgjort. 
 
Analysen af interviews er foretaget med grundlag i psykologen Steinar Kvales 
”meningskondenseringsmetode”. Princippet bag denne metode er, at 
"vi er interesserede i at påvise, hvorledes der kan udfoldes stringens og disciplin, uden at data 
nødvendigvis omdannes til kvantitative udtryk, selv om disse kan være på sin plads. Det centrale 
i undersøgelsen er at påvise, hvordan man kan beskæftige sig systematisk med data, der fortsat 
udtrykkes i almindeligt sprog." (Giogi, 1975, her fra Kvale, 1994 p192) 
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I meningskondenseringsprocessen opereres med 5 niveauer: 
 
1: Læs interviewet igennem i sin helhed og noter relevante fakta-oplysninger. 
Det kan være alder, varighed af sygdom, forhold til medicin, bo-form, arbejde eller 
fritidsaktiviteter mv. 
 
2: Find naturlige betydningsenheder 
(=opsummer i dit sprog, hvad der kommer til udtryk i en passage i interviewet, du afgør, hvor 
mange linier, der kan sammenfattes) 
 
3: Skriv det tema, som dominerer betydningsenheden udtrykkes så enkelt som muligt 
(=sæt en overskrift på den naturlige betydningsenhed, som er dækkende) 
 
4: Stil spørgsmål til betydningsenheden ud fra undersøgelsens formål 
(=hvad kan udsagnet fortælle i forhold til de opstillede analysetemaer, vær opmærksom på, at 
der muligvis skal føjes nye temaer til, hvis du opdager, at det der fortælles er centralt for PE, 
men ikke kan rummes i de eksisterende temaer. 
 
5: Til slut knyttes de væsentlige temaer i interviewet sammen til et deskriptivt udsagn 
 
De første 10 interviews blev efter udskrivning analyseret af både en forsker og en praktiker, som 
herefter sammen foretog en fælles tolkning af interviewet. Tanken bag denne form var, at vi 
antog, at forskere og praktikere ville se eller lægge vægt på noget forskelligt i analysen af 
interviewene. Det viste sig imidlertid ganske sjældent at være tilfældet. De sidste 4 interviews er 
grundet tidspres alene analyseret af forskerne. 
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ERFARINGER MED KONTAKT TIL PSYKIATRIEN 

 
Vi har i interviewene valgt at indlede med spørgsmål omkring informantens erfaringer med og 
oplevelse af det psykiatriske system. Det har været en pointe ikke at spørge til specifikke 
områder eller hændelser, men at lade det være op til informanten at vælge, hvad der var centralt 
at fortælle os. 
Grunden til, at vi er interesserede i at vide, hvilke erfaringer, informanterne bærer med sig er, at 
det kan give fingerpeg om, hvordan de vil møde et tilbud om PE. Har man rigtig gode erfaringer, 
så vil forventningerne til et nyt tilbud være høje, mens dårlige erfaringer kan gøre, at tilbuddet 
helt afvises eller at man møder med en stor skepsis, som der bevidst skal arbejdes med, hvis PE 
skal blive meningsfuld. 
 

 
Patienters erfaringer 
 
Generelt udtrykker patienterne, at de er glade for den kontakt, de har til psykiatrien i dag. De er 
imidlertid ofte kritiske, når de ser tilbage på deres forløb. Det kan skyldes, at de tidligere har følt 
sig dårligt behandlet på forskellig vis, men det kan også skyldes, at deres forventninger i dag er 
afstemt med, hvad systemet kan tilbyde. 
 
Opfattelsen af hospitalet er ofte meget direkte knyttet til, hvorvidt informanten oplever at få den 
hjælp, han eller hun oplever at have behov for. Flertallet af informanterne tager medicin fast, 
mens enkelte er mindre stabile. Det er klart, at de informanter, som fast tager medicin er mest 
positive overfor den behandling, de får. Søren fortæller, at han har været meget utilfreds, fordi 
han oplevede at få en masse medicin, som gav bivirkninger. "Først fik jeg for meget, men så 
satte hun doseringen ned, og det er jeg ikke vant til at lægerne gør." 
Han blev overrasket i sine negative forventninger og oplevede at blive imødekommet. Det skabte 
et positivt tillidsforhold, som han i dag er glad for. 
 
Et andet eksempel er en som fortæller, at det for ham ikke er et problem at være dømt til 
behandling, da han har tillid til personalet og oplever, at behandlingen har hjulpet ham. 
 
Flere nævner betydningen af, at nogen tog deres ønsker eller erfaringer alvorligt. Som psykisk 
syg kommer man let til at opleve sig selv som umyndiggjort, hvor andre altid mener at vide, 
hvad der er bedst. En informant fortæller, hvordan hun har oplevet, at hendes ønsker blev tolket, 
da hun ønskede at skifte psykolog. Det var som om lægen sagde: "det er nok en del af din 
sygdom, at du ønsker at skifte kontakt, fordi du har svært ved at fastholde den samme i længere 
tid". Hun vurderer selv, at der var en dårlig kemi imellem hende og psykologen, men først da 
hendes mor insisterede, fik hun tildelt en anden. Den nye psykolog støtter hende i at finde 
løsninger, hun selv finder relevante. Derfor føler hun, at hun bliver taget alvorligt. 
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At føle sig imødekommet kan også ske gennem helt konkrete handlinger. Søren fortæller om en 
indlæggelse, hvor en ansat lånte ham en guitar og gav nogle lektioner og han fortæller, at hans 
hjemmevejleder er fantastisk god til at støtte ham i at formulere behov og få dem realiseret. 
 
Oplevelsen af det psykiatriske system er nært knyttet til, hvordan informanten oplever kontakten 
til de professionelle han eller hun møder. Nær kontakt til en person, som man over tid opbygger 
tillid til er vigtigt. Nogle nævner deres kontaktperson på afdelingen, andre en hjemmevejleder 
som et stabilt centrum i deres liv. I den sammenhæng nævner Ivan den store udskiftning af 
personale, som et problem og fortæller med glæde i stemmen om hans småpjatterier med sin 
nuværende kontaktperson på afdelingen. 
 
 

 
Pårørendes erfaringer 

 
De pårørende er langt mere ambivalente, når de beskriver deres erfaringer med det psykiatriske 
system. 
En enkelt undtagelse er den ene unge informant, som fortæller, at han er blevet tilbudt 
psykoedukation med en psykolog. Disse samtaler har været meget betydningsfulde, da de blandt 
andet har bevirket, at han i dag kan fortælle lærere, kammerater og andre, at han er i familie 
med en psykisk syg. 
 
Alle andre fortæller, at de savner information og flertallet knytter dette til, at de savner 
involvering. Nogle efterlyser information om skizofreni helt generelt og en enkelt har haft glæde 
af at deltage i nogle af gangene på det eksisterende PE-forløb. 
Andre har selv søgt og fundet generel information, men savner samtaler med behandlere af deres 
pårørende, så de bedre selv kan yde den relevante støtte. 
Det er altså både information, rådgivning og støtte, de pårørende har savnet. 
 
En pårørende nævner, at det ofte tager lang tid før der sættes en diagnose på patienten. Der kan 
gå flere år med usikkerhed og tvivl. Hun lægger vægt på, at pårørende også i denne tid har brug 
for information og støtte. 
 
Et forældrepar fortæller, at de oplevede, at blive taget godt imod, da deres barn blev indlagt og 
siden fik sin diagnose, men at kontakten er blevet stadigt svagere med tiden. Deres barn ringer 
5-6 gange om dagen for at få forklaret ord eller indtryk og trækker således meget på dem, men 
de oplever ikke at kunne få nogen støtte til at håndtere kontakten med ham. De oplever, at de er 
de eneste, som kan varetage hans interesser, men føler sig samtidig holdt udenfor af det 
psykiatriske system. 
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Endelig beskriver en pårørende kontakten til personalet som venlig, men overfladisk. En enkelt 
gang blev hun ringet op, da søsteren ikke var vendt tilbage til afdelingen. Det glædede hende, da 
det vidnede om, at hun blev set som en samarbejdspartner.  
 
Det er tankevækkende, at alle patienter, på nær en, nævner forældre som dem, der er - eller har 
været - vigtigste støtte i deres liv. Den ene er ældre og nævner alene professionelle som socialt 
netværk. En anden, ligeledes ældre, lægger vægt på hans mors betydning tidligere i hans liv. 
Samtidig oplever de interviewede pårørende at blive afvist med henvisning til, at patienten ikke 
ønsker, at de inddrages. De pårørendes fortællinger om, hvordan deres syge familiemedlem 
påvirker hverdagen viser, at de påtager sig en stor opgave, som de finder vanskelig at magte. 
Nogle fortæller, at de har sat samværet med det syge familiemedlem i faste rammer, f.eks. to 
besøg om ugen, andre, at de har fået nummerviser på telefonen, så de kan vælge, hvornår de er 
i kontakt med det syge familiemedlem, som i perioder kimer dem ned. Alle som nævner denne 
type handlinger fortæller om skyldfølelse og magtesløshed i relation hertil. 
 
Man kan forestille sig, at forældrenes oplevelse af afvisning fra såvel deres syge pårørende som 
fra hospitalet kan føre til, at de opgiver den kontakt, som af patienten beskrives som vigtig. 
Særligt mødre kan udgøre et meget betydningsfuldt sikkerhedsnet. 
 

 
Opsamling 
Patienter udtrykker langt større tilfredshed med det psykiatriske system end de pårørende. For 
begge grupper gælder, at de oplever, at der foregår en positiv udvikling mod større åbenhed. 
Særligt de pårørende oplever dog også, at der er lang vej til en for dem tilfredsstillende kontakt. 
Patienter og pårørendes erfaringer har betydning for, hvordan de vil modtage en invitation til et 
PE-forløb og hvilke forventninger og holdninger, de vil møde frem med. Derfor skal vi ved 
udvikling af PE-forløb have øje for den type erfaringer, som kom til udtryk i interviewene. 
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EKSISTERENDE VIDEN OG INFORMATIONSBEHOV 

 
For at kunne afklare, hvilke behov et PE-tilbud skal imødekomme, har vi spurgt informanterne til, 
såvel hvor de henter de informationer, de oplever at have brug for, hvilken viden, de allerede har 
og hvad de savner at vide noget om. 

 
 
 

Patienters erfaringer 
 

Erfaring med at finde information 
Alle giver udtryk for, at de bruger informationer i deres hverdag, men flere, særligt af de ældre 
informanter fortæller, at de får information fra deres primære kontaktpersoner, når de har behov 
for det. Det kan være information om, hvor man køber bestemte varer eller om hvordan man 
kommer et bestemt sted hen. For denne gruppe er primær behandler, kontaktperson eller 
hjemmevejleder central som informationskilde og de oplever ikke behov for andre tilbud. 
 
TV nævnes af Anders som kilde til information. Han giver et eksempel på, hvordan TV kan sætte 
tanker i gang "For eksempel en dag, da jeg så fjernsyn, det var en DR2 udsendelse om filosoffer 
og sådan noget, hvor en sagde ”hvorfor bekymre sig om noget, man ikke kan gøre noget ved.” 
Det stod sådan, det prøver jeg nogle gange at leve efter, hvis ikke jeg kan gøre noget ved det, så 
er der ingen grund til at bekymre sig om det, hvis du forstår, hvad jeg mener.” 
 
En informant har en vigtig pointe, når han siger, at viden kommer efterhånden som den bliver 
relevant for en. Når noget er vigtigt, så hører man efter og opdager, at der findes viden om det. 
Han har selv fået information om sine særlige vilkår som retspsykiatrisk patient og om den nye 
psykiatrilov via SIND, men oplever i øvrigt at blive informeret af personalet på Fjorden. 
 
Folmer nævner en præst som et godt sted at få - om ikke svar på, så mulighed for at diskutere, 
hvorfor nogle får skizofreni. Desuden kan præster yde sjælesorg, hvilket har stor værdi. 
 
Nogle informanter har deltaget i det eksisterende PE-tilbud. De har været meget glade for 
tilbuddet og oplever at have fået ny og relevant viden. En af dem nævner, at det for hende har 
været godt at blive bekræftet i sin beslutning om, at hun ikke skal have flere børn. 
 
Særligt de yngre kvinder nævner internet og bibliotek som de vigtigste kilder til information. 

 
Eksisterende viden  
Flere yngre informanter fortæller, at de har savnet at få information om deres sygdom og emner 
relateret her til tidligere i deres sygdomsforløb. Nogle har selv opsøgt faglitteratur omkring deres 
diagnose og sygdom. For to yngre kvinder er det mest presserende spørgsmål, hvorfor, de er 
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blevet syge. Blandt de informanter, som selv har søgt information, er Karen, som har stor viden 
om sin sygdom. Hun fortæller "Jeg synes, at det som har givet mig mest, når jeg har læst, det 
har været at læse om symptomerne. Og så eksempler på dem… For så kan man ligesom se sig 
selv". Katja har samme erfaring. Viden om symptomer er vigtige, fordi de gør det muligt at 
reagere, når noget begynder at gå galt. 
 
Det er svært lige at remse sin viden op i et interview, men en del informanter giver både direkte 
og indirekte udtryk for, at de ved en del om årsager til skizofreni, virkning og bivirkning af 
medicin, symptomer på psykoser og årsager til, at disse aktiveres. Et eksempel er Anders, som 
fortæller skizofreni: "der er jo den arvelige faktor, og en miljøfaktor, og så er det nogle mere 
sammenblandinger og sådan". Anders siger videre, at viden om skizofreni langt fra er klar og 
entydig: 
Man kender ikke skizofreniens gåde. Og det er også derfor man siger om medicinen, at det er 
symptom behandling, man behandler jo ikke årsagen – så man ved det jo ikke 100%. Man ved 
hvordan det påvirker nogle nerveceller og DNA, og arvelige faktorer, men… 100% hvad der sker 
oppe i hjernen, det ved man jo ikke. Man har nogle gisninger, men man ved det ikke 100%. Og 
der bliver forsket i det sådan noget. Og det er svært at forske i det… tager man kræftforskning, 
så kan man give en rotte kræft og så behandle den, men man kan ikke spørge en rotte, hvordan 
har du det i dag [grines]. Så det er nok noget sværere at forske i… Men jeg kunne da godt tænke 
mig at vide noget mere, sådan rent biologisk, men symptomerne, dem kender jeg jo [griner], så 
det behøver jeg ikke gøre mere ved. 
 
En nævner stress som en vigtig faktor for, hvordan man kan leve med skizofreni og Lene nævner 
problemer med ikke at overkomme noget, lukke sig inde, lade små ting fylde meget. Hun giver 
udtryk for, at det er betydningsfuldt at se sådanne problemer som en del af, så man ikke tror, at 
man bare kan tage sig sammen. 
 
Som et andet eksempel på en viden, der kan have betydning for ens selvforståelse, fortæller en 
informant, at han ikke har venner og at det er almindeligt, at vennerne falder fra, når man bliver 
syg. Denne viden gør, at Anders kan forstå sin situation anderledes end hvis han blot oplevede 
det som et individuelt problem at være uden venner. 
 
Endelig udtrykker en informant en viden, som - set fra et behandlingssynspunkt - kan være 
problematisk. Han fortæller nemlig, at det er godt at tage stoffer sammen med medicin. De 
virker som en modgift, så hash og medicin er ifølge denne informant en god kombination. 

 
Ønsker til viden 
 Skizofreni som sygdom og medicinsk behandling 
Anders ønsker viden om, hvad skizofreni er - biologisk set, hvad sker der i hjernen? Han ved, at 
han selv får anti-psykotisk medicin. På pakken står imidlertid nervemedicin. Han har desuden 
hørt, at skizofreni kan blive bedre med årene. Anders har en del viden om sygdommen generelt, 
hans ønsker går på at få viden om aktuel forskning og nye indsigter. 
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Mie efterlyser også bedre information om virkning og bivirkning af forskellige typer medicin og 
Karen siger: "Og at man lige får ridset op, hvad formålet er med at få medicinen. For det er nogle 
gange sådan, at man bare får stukket det der medicin ud ikk’. Uden rigtig at få at vide, hvad der 
er meningen med det – hvad skal det gøre – der er jo både antipsykotisk, afslappende, 
angstreducerende osv." 
 
Karen påpeger desuden, at der er brug for at få denne information gennemgået flere gange, fordi 
gentagelse bidrager til at kunne forstå. 
 
Arne er snarere i tvivl om, hvorfor det er så vigtigt at tage medicin. Han beskriver medicin som 
lægernes våben. 
 
Endelig udtrykker særligt nogle yngre kvinder behov for at forstå, hvorfor de har fået 
sygdommen. Her henvises ikke til en gennemgang af arv og miljø´s betydning, men snarere det 
eksistentielle spørgsmål: Hvorfor lige mig? 

 
 Forklaring af medicinske fagtermer 
En informant nævner betydningen af at få forklaret fagtermer i forbindelse med, at man får sin 
diagnose og flere gange efterfølgende, da det er meget muligt, at man første gang bliver så 
oprevet, at man ikke kan høre eller forstå, hvad der bliver sagt. 
 
Hun fortæller, at da hun fik at vide, at man mente, at hun var psykotisk "så bakkede jeg bare 
helt ud, for det var bare sådan et grimt ord - og jeg vidste ikke, hvad det betød, men jeg kunne 
bare ikke have det. Det var jeg i hvert fald ikke. Og der sad jeg og tænkte på, at når der er gået 
noget tid, så lige få en samtale om, hvad det betyder."  
 
Hun fortæller videre, at hun selv søgte information på biblioteket og godt kunne genkende sig 
selv i beskrivelserne. "og hver gang jeg kom til kapitlerne om skizofreni, så sprang jeg dem over, 
for det var jeg i hvert fald ikke. Og jeg synes, der gik lang tid før, at jeg fik fat i de rigtige 
kapitler." Hun ville gerne have haft information om, at hun måske havde skizofreni for tidligere at 
have kunnet forstå sig selv og sine reaktioner. 
 
Hun mener, at kommunikationen mellem hende og de professionelle ville kunne lettes, hvis de i 
højere grad havde en fælles forståelse af, hvad forskellige begreber dækker over. ”Jeg kan huske 
at jeg i 1999 blev spurgt om jeg havde hallucinationer, og der svarede jeg ’nej’, og det gjorde 
fordi en hallucination var et billede af en ørken, og så er der en sø og en palme. Og det havde jeg 
ikke haft noget af, så derfor havde jeg ikke haft nogen hallucinationer. Et halv år efter begyndte 
jeg at læse om det, og så fandt jeg ud af, at jeg bare havde haft så mange hallucinationer på alle 
mine sanser, at det bare var helt vildt”.   

 
 Rettigheder og pligter 
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Næsten alle informanter savner at vide, hvilke formelle rettigheder, de har. Mange udtrykker 
forvirring omkring, hvad de har krav på og hvilke krav, der omvendt er til dem. 
 
 Sex 
En nævner et behov for at vide noget om, hvordan man kan håndtere at have en seksualitet, når 
man er skizofren og tager medicin. 

 
 Handlemuligheder 
Mie er et godt eksempel på en ung, som accepterer sin diagnose og derfor ønsker indsigt i, hvilke 
fremtidsmuligheder, hun har i forhold til uddannelse, arbejde, bolig og udvikling i diagnose. Katja 
kender en person med skizofreni, som i dag er tæt på at være rask "så det er jo ret 
tilfredsstillende at møde en, som har det så godt". Hun vil rigtig gerne vide mere om muligheder 
for at leve med sin sygdom. 

 
 Kommunikation 
En informant nævner problemer med at tolke andre menneskers reaktioner, behov og grænser, 
særligt i forhold til sin mor, som hun trækker meget på. Det kan tyde på, at det for nogen såvel 
pt. som pårørende vil være betydningsfuldt at høre om og træne klar kommunikation. 
 
 En række forslag fra spørgeskema 
Efter første kursusgang i det eksisterende PE-tilbud blev deltagerne i et spørgeskema spurgt til, 
"Hvad har du mest brug for at høre om i forhold til skizofreni?" 
Svarene var: 

 
- Skader i fremtiden i forhold til familie 
- Arvelighed 
- Symptomer 
- Hvordan kan jeg blive rask? 
- Forebyggelse 
- Forvarsler 
- Hvornår er jeg syg? 
- Fremtiden, hvad kan jeg? 
 
Endelig skal det nævnes, at nogle, særligt ældre informanter, gav udtryk for, at de ikke ønsker 
yderligere information. For fleres vedkommende anerkender de ikke diagnosen skizofreni, men 
taler om "dårlig nerveangst" eller "alkoholproblemer" som deres primære problem. 
 
De oplever at få den information, de har brug for i hverdagen gennem deres kontaktperson, 
hjemmevejleder eller lignende. Også hos denne gruppe informanter udtrykkes dog forskellige 
behov for information undervejs i interviewet og Knud beklager, at han ikke tidligere har fået 
tilstrækkelig information om sin diagnose. Han tog medicin i flere år før han blev klar over, 
hvorfor, han skulle tage den. 
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Ivan er decideret negativ overfor tanken om at skulle modtage information. Han vurderer nemlig, 
at han selv ved en del mere end diverse læger. Den gruppe, som Ivan repræsenterer, kan 
formodentlig kun nås gennem tæt dialog, hvor indfaldsvinklen kan være at anerkende deres 
styrker. Ivan nævner f.eks., at han kan færdes alene, men kender folk, som ikke tør gå 
hjemmefra. Dét kunne blive indfaldsvinkel til information om forskelle ved forskellige typer 
psykiske lidelser eller stadier. 
 
 

 
Pårørendes erfaringer 

 

Erfaring med at finde information 

Nogle pårørende har søgt information på nettet eller i bøger. De mener, at man sagtens selv kan 
opsøge generel information og er derfor primært interesserede i øget indsigt i behandlingen af 
netop deres pårørende og deres egne muligheder for at fungere støttende i forhold til den 
pårørende. 
 
Den unge, som har modtaget PE hos en psykolog, har i disse samtaler fået information om sin 
psykisk syge pårørendes sygdom. Det har bidraget til at forstå de oplevelser, han har haft og til 
at kunne tale med andre om sygdommen. 
 
Åse fortæller, at hun har været glad for at få skriftlig information. Den har hun brugt til at 
fastholde den viden, hun har fået mundtligt og hun har brugt den i forhold til andre, når hun har 
skullet forklare, hvad hendes pårørende fejler. Hendes oplevelse er, at det har givet hendes ord 
mere vægt at kunne fremvise eksperters forklaringer. 
 
Nogle pårørende er interesserede i generel information om diagnose, fremtidsmuligheder, 
medicin osv., og de har fundet tilfredsstillende information, når de har søgt på nettet eller 
biblioteket. De giver mere eller mindre direkte udtryk for, at det ikke er generel information, de 
har brug for ved et PE-tilbud, men snarere mulighed for at komme i dialog omkring den viden, de 
har. 
 
En mor har haft mulighed for at deltage i det eksisterende PE tilbud med sin datter. Hun tog fri 
fra arbejde tre gange for at få mulighed for at være til stede. 
Det var givende, fordi hun fik en indsigt, som gjorde det muligt at sætte ord på sit barns sygdom 
og mulige udvikling overfor andre i familien. Hun fik redskaber til at forklare og legitimere, at hun 
varetager sit barns interesser, selvom andre i familien kan synes, at barnet bare kunne tage sig 
sammen. 
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Ønsker til viden 

De pårørendes ønsker til information er anderledes end patienternes i den forstand, at de i højere 
grad efterlyser dialog, muligheder for at kunne samarbejde og mulighed for at udveksle 
erfaringer med andre pårørende. De efterlyser i særlig grad specifik information i forhold til deres 
eget syge familiemedlem. En pårørende har et eksempel på, hvordan det kan være 
betydningsfuldt, at pårørende har tilstrækkelig viden om medicinens virkninger og bivirkninger." 
hvis de havde fortalt mig, at nu starter vi på det og det præparat, og det har de og de virkninger 
og bivirkninger, så ville jo så vide, at når hun kommer hjem og gør sådan og sådan, at så 
skyldtes det sikkert de bivirkninger ved medicinen. Også fordi hun tit selv kan sige, ”Årh, jeg er 
så dårlig af de bivirkninger, nu gider jeg ikke tage medicin mere”. Og hvis jeg så skal kunne 
støtte op om, at det er en god ide at du fortsætter med din medicin, så kan det ikke nytte noget, 
at jeg siger, at det ikke skyldes medicinen, at hun sidder og fryser og ryster sådan, hvis det nu er 
medicinens skyld. Man kan selv søge sin viden, men det kunne klart være rart, hvis man fik 
noget at vide herfra, også fordi der er meget som ikke er skrevet ned." Den pårørende 
efterspørger således en mulighed for at kunne bakke bedre op omkring behandlingen. 
 
Der udtrykkes også ønsker til mere generel information. 
 
 Information om hospitalets arbejdsgange 
Nogle pårørende efterlyser indsigt i hospitalssystemets måder at fungere på - hvor kan man 
henvende sig om hvad, hvilke muligheder og rettigheder har man, hvilke ressourcer har 
hospitalet til relationen til pårørende, hvilke begrundelser findes der for ikke at skabe og 
fastholde en kontakt til pårørende? 
 
Et forældrepar nævner som eksempel, at de henvender sig for at få en samtale med deres barns 
behandler og de beder samtidig om, at barnet ikke orienteres om deres henvendelse. De får 
afslag på en samtale og barnet orienteres, hvilket øger deres utryghed. De savner indsigt i, 
hvordan hospitalets arbejdsgange er og hvad der ligger til grund for deres oplevelse. 
 
En anden udtrykker behov for at vide mere om, hvad tankerne er bag det, der foregår ... Hvad er 
det for en form for pleje? De taler så meget om terapeutiske muligheder, men bruger de det 
egentlig i dagligdagen, og hvordan bruger de det, hvis de bruger det?" 
 
På mødet med Pårørendeforeningen blev det desuden påpeget, at det som pårørende kan være 
frustrerende at opleve, at patienten får lov til at fastholde vrangforestillinger, selvom det sker i et 
forsøg på at vise denne respekt. Indsigt i behandlingsstrategier er derfor efterspurgt. 
 
En af de unge informanter ønsker indsigt i begrundelser for udskrivning, da han ofte oplever, at 
hans psykisk syge familiemedlem udskrives, selvom han ikke har det godt. "Det skyldes nok, at 
de ikke har nok ledige pladser, så må de sende nogen hjem". Senere nævner han, at det også 
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kan skyldes, at det psykisk syge familiemedlem kan være god til at virke normal i kortere 
perioder. 
 
På mødet med Pårørendeforeningen og SIND blev der efterlyst en ”pårørende politik” på 
afdelingerne, i det deres oplevelse er, at de eksisterende "værdier i samarbejdet" ikke 
tilstrækkeligt præcist udpeger rettigheder og pligter i samarbejdet mellem pårørende og 
personale. 
 
 Sygdommen skizofreni 
Særligt de unge efterlyser information om skizofreni som sygdom. Den unge, som har fået 
information om sygdommen hos en psykolog, fortæller, at han ved, at der findes mange former 
for skizofreni, han ville gerne blive klogere på, hvordan præcis hans psykisk syge pårørendes 
sygdom er og hvilke mulighederne den pårørende har for at blive rask. 
Den unge, som ikke har fået nogen information, reagerede, da hun hørte diagnosen ved at sige 
"det kan ikke passe, at du er skizofren, det er jo sådan nogle sindsyge som går rundt og gør 
mærkelige ting". Hun efterlyser information om, hvordan skizofrene lever, findes der andre, der 
som hendes psykisk syge pårørende lever et normalt familieliv? Hun ønsker desuden viden om 
årsager til skizofreni. 
 
 Medicin 
Flere nævner behov for indsigt i medicinens virkning og bivirkning, fordi det er svært at bakke op 
om at fastholde medicin-indtag, når man ikke har nogen viden om betydningen heraf eller om, 
hvilke bivirkninger, medicinen har. Information om at ”nu ændrer vi dosis” eller ”vi har erfaret at 
dette præparat ikke virker, så nu prøver vi at give et andet præparat, og det virker sådan og 
sådan, og har så de og de bivirkninger”. 
En af de unge ytrer ønske om at forstå, hvorfor man giver medicin, som man gør, da han 
oplever, at hans psykisk syge familiemedlem får det dårligere, før han får en ny dosis. 
 
 Tavshedspligt og rettigheder 
Alle pårørende ytrer ønske om at blive involveret eller blot orienteret mere. De udtrykker stor 
usikkerhed i forhold til deres rettigheder og pligter som pårørende og der er nok en tendens til at 
opleve personalets henvisning til ”tavshedspligten” som en behagelig undskyldning. Information 
om relevante paragraffer i psykiatriloven og forskellige tolkninger heraf, særligt de dominerende 
på Fjorden, er et stort ønske. 
 
Anne nævner, at praktiske forhold omkring psykisk syge - sociale rettigheder, pension, 
arbejdstilbud osv. er vigtigt at høre noget generelt om. 
 
 Skyldfølelse 
Flere pårørende nævner skyldfølelse i forhold til deres syge pårørende som noget meget centralt. 
De kan føle skyld i forhold til sygdommen som sådan, men også føle sig skyldige over ikke at 
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tage sig nok af, tale bag om ryggen på eller sige fra. Der er behov for at forstå begrebet skyld og 
udveksle erfaringer i forhold hertil. 
En af de unge informanter fortæller, at hun ikke har talt med nogen om det psykisk syge 
familiemedlem, fordi hun har følt, at det var hendes skyld, at han var syg. Først for ganske nyligt 
blev hun - gennem snakke med en veninde - klar over, at det nok ikke forholder sig sådan. 
 
 Voldsomme oplevelser 
Nogle pårørende har oplevet, at deres syge pårørende har været voldelig overfor dem. Det 
skaber utryghed og angst i hverdagen. Andre har oplevet at måtte sige fra overfor deres psykisk 
syge pårørende, hvilket var følelsesmæssigt meget vanskeligt. 
En informant fortæller, at det er svært at dele sådanne voldsomme oplevelser med familie eller 
venner, da de rækker ud over, hvad folk umiddelbart kan forstå og forholde sig til. 
 
 Accept af den syges situation 
En oplever, at hendes barn savner venner, men samtidig har svært ved at klare tæt social 
kontakt. Hun sammenligner sit barns liv med sit eget og finder det meget problematisk. Viden 
om, hvordan nogle lever et godt liv med deres sygdom, selvom det ser anderledes ud end raske 
menneskers kan bidrage til at forstå og acceptere. 
 
 Håndtering af psykoser 
En savner indsigt i, hvordan hun bedst forholder sig, når hendes pårørende er på vej ind i en 
psykose. Hun har gennem sin egen uddannelse læst om at realitetsorientere, men er samtidig 
bange for at skubbe sin psykisk syge pårørende fra sig. Det gør, at hun hele tiden føler sig 
usikker og i tvivl. 
" Hvis jeg tager udgangspunkt i det jeg har fagligt, så skal jeg ikke gå ind i hendes verden, og 
være sammen med hende der. Men i stedet skal jeg realitetsorientere hende i små doser, efter 
hvor meget hun nu kan rumme. Men gør jeg det, og samtidig skal være fortrolig pårørende, så 
skubber jeg hende også væk fra mig stille og roligt. Hvor mine erfaringer er, at hvis jeg går ind i 
psykosen og er sammen med hende om det, så skubber hun mig ikke væk. Og så har jeg hende 
også, når hun kommer ud af psykosen, så det er svært" 
 
 
Opsamling                                                      

 
Der er en række fællestræk i patienter og pårørendes ønsker til information, såvel hvad angår 
emner som ønsket om, at der skabes dialog mellem dem og hospitalets repræsentanter. 
De pårørende ønsker i højere grad muligheder for at kunne udveksle erfaringer med andre 
pårørende og nogle pårørende efterlyser specifik information i forhold til deres eget syge 
familiemedlem. 
I gruppen af pårørende-informanter er der kun en, som skiller sig markant ud; nemlig den unge, 
som oplever at have fået et PE- og samtaletilbud, da han havde brug for det. Han føler sig 
vidende og udtrykker samtidig interesse i at få endnu mere viden. 
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De to interviewede unge er således meget forskelligt stillet. Den ene oplever at få sit behov for 
information dækket, mens den anden ikke har fået noget tilbud. Det gør deres mulighed for at 
fortælle andre om deres psykisk syge pårørende og bearbejde deres situation meget forskellig. 
 
Gruppen af patienter er mindre homogen end gruppen af pårørende.  
En del, særligt af de ældre informanter, giver udtryk for, at de ikke savner nogen form for 
information om deres sygdom eller forhold, som kunne have betydning for, hvordan de kan leve 
med den, nogle i denne gruppe anerkender ikke diagnosen skizofreni som relevant for dem. 
 
En anden gruppe informanter kender deres diagnose og accepterer den. For nogle -særligt 
Anders, som har haft diagnosen længe - betyder det, at han ikke oplever et behov for at få mere 
generel indsigt. Han kan få den information, han har brug for, hos sin primærbehandler. 
 
For den tredje gruppe, hvor f.eks. Mie kan placeres, har ikke har haft sin diagnose så længe. Her 
betyder accepten af diagnosen, at der opstår en lang række spørgsmål. Hun har selv søgt viden 
om skizofreni, primært for at finde en årsag til sin lidelse – og synes hun har fundet en del 
information, der passer på hendes liv.  
Hun vil imidlertid gerne blive klogere på, hvordan hun bedst kan leve med sygdommen. 
Fremtidsudsigter og mulig udvikling i forhold til diagnose er centrale spørgsmål.   
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ØNSKER TIL ET PE-TILBUD 
 

 
Patienters ønsker 

 
Patienterne har en lang række ønsker til organisering af et konkret PE-forløb: 
 
 Invitation 
Flertallet af informanterne foretrækker, at blive inviteret af deres kontaktperson eller 
primærbehandler. 
Mie foreslår, at invitationen fra primærbehandler kan følges op af brev eller mail. 
Karen har allerede deltaget i et forløb, som hun blev orienteret om pr. brev, hun foretrækker 
denne henvendelsesform. 
 
 Tid og sted for undervisning 
Den informant, som er mest negativ i forhold til at modtage information, fortæller, at han i 
bofællesskabet har nogle sociale aktiviteter, som er meget betydningsfulde. For ham skal PE 
foregå, så det ikke kolliderer med eksisterende aktiviteter, helst om formiddagen. 
Katja foretrækker også formiddage uden at begrunde det nærmere, men flertallet foretrækker 
eftermiddage, en nævner direkte, at formiddage vil passe dårligt, da hun sover længe som følge 
af sit medicinindtag. 
 
Alle finder, at Havnevej er bedste sted for PE. 
 
 Oplægsholdere/undervisere 
Mie, som ønsker indsigt i, hvordan man kan leve med skizofreni, vil gerne have, at andre med 
diagnosen kommer og fortæller om deres liv og erfaringer med sygdommen. 
 
For Karen er det vigtigt at vide, at dem, som underviser er kompetente. Hun foretrækker læger 
som undervisere. 
 
For Folmer er det helt afgørende, at han kender den, som holder oplæg godt. Han skal føle sig 
tryg ved personen for at kunne få noget ud af et oplæg. 
 
I det spørgeskema, som blev udleveret til deltagerne i det eksisterende PE-tilbud, blev der spurgt 
om, den vigtigste grund til, at deltageren var kommet. Her satte alle undtagen en deltager kryds 
ved "At høre en ansat på Fjorden fortælle om skizofreni", hvilket præcis var programpunktet den 
dag, spørgeskemaet blev udleveret. 
 
 Gruppestørrelse 
Alle informanter mener, at PE skal foregå i en gruppe på omkring 10 deltagere, da der skal være 
plads til, at deltagerne kan føle sig trygge og komme til orde. 
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Katja, som har deltaget i det eksisterende PE tilbud er trist over, at dette slutter. Hun er blevet 
glad for gruppen, men synes, at det var lidt svært, at der kom nye mennesker til undervejs, da 
der var blevet skabt en fortrolighed blandt deltagerne. Katja kunne ønske sig, at man havde som 
mål, at gruppen kunne fortsætte på egen hånd. 
 
 Gruppesammensætning 
For at kunne etablere en relation, må der være noget, som binder personerne sammen. En 
informant fortæller, at hun har sagt nej tak til et bo-tilbud, fordi hun fandt, at de andre beboere 
havde det dårligere end hende. Det kan være betydningsfuldt om man bliver inviteret til PE 
sammen med nogle, som man kan identificere sig med. 
 
Deltagerne i det eksisterende PE-tilbud udtrykte i spørgeskemabesvarelserne meget blandede 
holdninger til, hvordan en gruppe bedst organiseres. 4 ønsker en åben gruppe, hvor man kan 
komme, når det passer en. 4 ønsker en fast gruppe, som mødes en gang om ugen og 4 ønsker 
en gruppe, der er sammensat, så dem, der deltager, er i samme situation (det var muligt at 
sætte flere kryds). 
 
 Dialog 
Flere, særligt i den gruppe mænd, som ikke oplever behov for information, lægger vægt på, at 
hvis de skal finde det relevant at deltage, så skal der være plads til dialog. Egne spørgsmål, 
erfaringer og vurderinger skal værdsættes og opmuntres. 
 
Men også nogle informationssøgende kvinder lægger vægt på dialog. Katja, som har deltaget i 
det eksisterende PE tilbud har savnet, at der var mere plads til at dele erfaringer. "hvor man kan 
høre det oprigtige fra folks hjerter - hvad der sker, og hvad der ikke sker hos dem. Jeg ved godt, 
at det er en balancegang, alle er ikke lige meddelsomme". 
 
Hun lægger desuden vægt på, at PE skal være et forum for erfaringsudveksling, hvor der også er 
plads til at være kritisk "når man har været syg, så har man en tendens til også bare at tage 
imod og sige, det er også rigtigt. Jeg er i hvert fald ikke kritisk nok". 
Hun vil særligt gerne udveksle erfaringer, f.eks. om bivirkninger med jævnaldrende, hvor der er 
behandlere tilstede som igangsættere og rådgivere. 
 
 Teori, praksis og socialt samvær 
Anders refererer til et kursus, som har givet ham meget. Der var tale om et kost og 
motionskursus afholdt i distriktspsykiatrien, hvor hver kursusgang rummede teori om kost og 
motion, praksis, hvor man købte ind eller lavede mad og socialt samvær omkring aktiviteterne. 
Anders fortæller indgående om kurset og han kan stadig huske mange kostråd og bruger dem i 
sin hverdag, desuden førte kurset til, at han begyndte at gå til fitness. At kurset var så brugbart 
skyldes, at det umiddelbart kunne bruges i hans hverdagsliv. 
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Knud påpeger også, at der gerne må være forskellige aktiviteter, f.eks. musik eller gymnastik. 
 
Katja synes, at den eksisterende PE let blev for abstrakt "for jeg ved godt alle de teoretiske ting, 
men jeg har bare svært ved at udføre dem i praksis". Hendes eksempel er, hvor svært det i 
praksis er at spise fedtfattig mad. I den forbindelse nævner hun, at hun mødes med andre, hun 
har mødt på hospitalet til fælles middage. Her prøver de at leve op til kravene om fedtfattig kost, 
men "jeg synes, at det er svært at få det til at være realistisk" 
 
 Case-orienteret undervisning 
Katja vil gerne have, at PE er case-orienteret. Gerne med en opgave, hvor man viser, om man 
har forstået det, som blev sagt i det teoretiske oplæg. En case ville gøre, at man ikke behøvede 
være privat og alligevel fik talt meget konkret om de problemer, som mange kender.  
 
 Kulturarrangementer 
Anders vil gerne inviteres til arrangementer med kulturpersonligheder og uforpligtende hygge 
som banko. For ham er det centralt, at aktiviteterne ikke går for tæt på. Han siger direkte, at han 
ser forhold omkring sin sygdom som en privatsag og ikke ønsker at dele dem med andre end sin 
primærbehandler. Han er imidlertid meget interesseret i arrangementer med kultur-
personligheder, fordi det giver mulighed for at møde almindelige mennesker i psykiatrisk regi. 
 
 Pårørendes deltagelse 
Anders ville finde det relevant at invitere hans forældre. Han mener, at mange pårørende savner 
viden om skizofreni og at det vil være fint at kontakte dem direkte om et tilbud. Han er 
indifferent i forhold til om det skal være pt. og pårørende sammen eller i adskilte grupper. 
 
Mie lægger vægt på, at PE til pt. og pårørende holdes adskilt. Hun ville føle sig "kigget ud", hvis 
de skulle være sammen. Til gengæld ville hun sætte pris på, at hendes forældre blev inviteret til 
et PE-forløb sammen med andre pårørende. Karen er helt enig. Hun påpeger også, at hun 
vurderer, at pt. og pårørende har forskellige behov, såvel hvad angår selve informationen som 
samtalen om den. 
 
En informant har deltaget i PE sammen med sin mor. Det har hun været glad for, men hun har 
forståelse for, at hendes mor hellere vil mødes i en gruppe, hvor der kun er pårørende "Og det er 
så fordi hun har noget, hun vil snakke om, som jeg ikke må høre, havde jeg nær sagt, men hun 
har et behov for at få noget støtte og vejledning, som jeg ikke kan give hende… det er lidt svært, 
synes jeg. For det er trods alt mig, som ved mest om det, ikk". 
Informanten finder det lidt ærgerligt, hvis man går hver for sig, fordi gruppen giver mulighed for 
at få sat ting på dagsordenen mellem hende og hendes mor, som de normalt ikke taler om. Hun 
vil foretrække, at pt. og pårørende er sammen noget tid og fra hinanden en anden tid. 
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En anden informant fortæller, at hans mor er den vigtigste person i hans liv. Han ønsker 
imidlertid ikke, at hun skal inviteres til noget på hospitalet,. "nej endelig ikke, mor skal ikke 
blandes mere ind i det… i pillesnak". Måske han ønsker at beskytte hende, måske er han bange 
for, at involvering kan føre til konflikter. 
 
 Retspsykiatri 
Blandt informanterne er der en retspsykiatrisk patient. Han ville foretrække, at man samlede 
denne gruppe for sig, fordi deres forhold på en række områder er anderledes. Han virker 
interesseret i at møde andre med samme vilkår som ham. 
 
 Skriftlig information 
Karen foreslår, at der på afdelingerne er et bibliotek med dokumentarfilm, og såvel skøn- som 
faglitteratur om psykisk sygdom. Foredrag kunne også være relevante. 
 
Knud nævner, at skriftlig information som foldere kan bidrage til at fastholde, det man har hørt 
og der er mulighed for at tage det frem, når man finder det relevant. 
 
 Andres vurdering af patienters PE-behov 
På de afholdte møder for repræsentanter fra Psykiatriordningen, Pårørendeforeningen og SIND og 
medarbejdere i distrikt Nord fremkom en række vurderinger af, hvad der skal tages højde for ved 
udvikling af PE til patienter. 
 
 Forskellige tilbud til forskellige målgrupper 
Repræsentanter for Psykiatriordningen udpegede nogle målgrupper blandt mennesker berørt af 
skizofreni, som de fandt relevante: 
- Yngre skizofrene med massive problemer, der kan lære af at møde rollemodeller 
- Pårørende til ny-debuterede, som er i krise og har stor sorg 
- Mennesker, som har været syge i lang tid og har behov for at finde håb 
- Kvinder i 40´erne som har brug for støtte til at acceptere sygdom 
 
Når et forløb skal planlægges, så skal der tages udgangspunkt i den valgte målgruppe, såvel 
hvad angår tid, sted, intensitet, ambitionsniveau og emnevalg angår. Generelt er det en god ide 
at tænke i undervisningstilbud, som ikke er sygdomsfokuserede, men hvor information om 
sygdommen indgår i oplæg om emner af almen relevans. 
Det kan også være relevant at inddrage "eksperter udenfor sygehusvæsenet" som en person med 
skizofreni, der kan fortælle, hvordan han i dag lever et godt liv med sin sygdom, en pårørende, 
som fortæller, hvordan hendes forløb har været, en misbrugsekspert, som fortæller generelt om 
stoffer osv. (Se endvidere bilag X for uddybning) 
 
 Målgrupper, som ikke er i systemet 
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Repræsentanter fra Distrikt Nord påpegede, at der findes en gruppe patienter/brugere, som ikke 
har kontakt med behandlingssystemet, som f.eks. bliver fulgt af en praktiserende psykiater. 
Netop denne gruppe vil ofte have behov for undervisning, men hvordan nås disse mennesker? At 
få skabt en kontakt til mennesker som i forvejen har svært ved kontakt kan være lidt af en 
udfordring. 
 
Pårørendeforeningen vurderede, at undervisning er vigtig, idet den fjerner fokus fra min sygdom 
til sygdommen generelt.  
I øvrigt udtalte en pårørende, at alt, hvad der kan bidrage til at give håb om et bedre liv er godt, 
og at det kan være motiverende - også - at blive undervist af fok, som kender problemerne fra 
sig selv.  

 
Repræsentanter for de inviterede grupper havde også en række ideer til temaer: 
- Om vægtproblemer og muligheder ved en diætist 
- Om politik, filosofi osv. noget der fjerner fokus fra "mig" 
- Om generelle problematikker knytter til skizofreni (rettigheder, tvang, medicin, uddannelses- og 
arbejdsmuligheder) 
- Om åndelige emner (mange mennesker med skizofreni har en interesse heri, derfor kan dette 
emne måske tiltrække nogen, som ellers ikke vil komme). 
- Om sociale problemer knyttet til sygdommen - mennesker med skizofreni og deres pårørende 
kan have glæde af at forstå svagheder, f.eks. i forhold til at indgå i sociale relationer, som 
problemer knyttet til sygdommen frem for som individuelle brist (det kan også være en stor 
lettelse at få skabt et fælles sprog omkring de problemer, man oplever). 
 
Endelig lagde repræsentanter for Fjorden vægt på, at undervisningen flyttes væk fra 
behandlingssystemet og i stedet foregår i patientens nærmiljø. Det kan være på værestederne 
f.eks. Ringhjørnet, Dueslaget, Rønnebær parkens beboerhus eller byens cafeteria. 
Der skal signaleres hygge og samvær og der må gerne være mad og drikke. 
 

 
Pårørende 

 
De pårørende udtrykker behov for at blive inviteret til at deltage i en sammenhæng, hvor der er 
information, diskussion og mulighed for erfaringsudveksling. 
 
 Gentagne invitationer 
En pårørende fortæller, at hun har haft brug for noget forskelligt på forskellige tidspunkter i det 
syge familiemedlems sygdomsforløb. Der har været perioder, hvor hun ikke orkede at tage imod 
en invitation om PE og andre perioder, hvor hun har savnet det. Derfor skal man invitere 
jævnligt, også til folk, som ikke har reageret på de første 5 invitationer. 
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Nogle pårørende fortæller, at de i det første lange stykke tid antog, at deres syge familiemedlems 
sygdom kunne sammenlignes med et brækket ben. I denne tid følte de ikke behov for 
information, da det jo blot handlede om, at familiemedlemmet skulle blive rask hurtigst muligt. 
 
Den ene unge siger klart, at han ikke ønsker at deltage i et gruppetilbud med information lige nu, 
fordi han har det meget godt. Men det kan blive aktuelt senere, og før han fik tilbudt individuel 
PE hos en psykolog, havde han nok også sagt ja tak. 
 
Nogle pårørende skelner skarpt imellem at få information og at kunne læsse af. En mor fortæller, 
at hun ikke er sikker på, at hun ville være i stand til at modtage information, da hun følte sig 
mest presset. Der skal tænkes i, at tilbud skal være afpasset deltagernes aktuelle situation og 
det skal ekspliciteres, hvilken type tilbud, der er tale om, så alle ved, hvad PE i denne gruppe vil 
indeholde. 
 
 Invitation af pårørende 
I forhold til de pårørende er der et særligt problem omkring invitationen, da nogle patienter ikke 
kan ventes at ville videreformidle information om, at der findes et PE-tilbud. Informanterne kom 
med forskellige ideer til, hvordan dette problem kan overkommes: 
 - Annonce i lokalavisen, når nye grupper begynder. Det vil også vise lokalsamfundet, at der 
foregår noget på Fjorden. 
- Lade primærbehandler fortælle sine patienter, at der findes et tilbud til pårørende, hvor den 
enkelte patients situation ikke diskuteres og herefter spørge, hvem det vil være relevant at sende 
invitationen til 
- Sikre, at alle medarbejdere ved, hvornår der foregår PE, så de kan orientere de pårørende, de 
kommer i kontakt med 
- I forhold til børn og unge, der er pårørende, skal medarbejderne kende relevante tilbud og 
anbefale brug af disse. 
 
 Hospitalsregi 
For nogle er det helt afgørende, at PE-tilbuddet finder sted i hospitalsregi. De ønsker ikke at 
deltage i for eksempel pårørendeforeningen. En væsentlig begrundelse er, at de antager, at det 
vil kræve et større engagement og involvering i andre pårørende, end de synes, at de magter. 
 
 Oplægsholdere 
En mener, at det skal være personale på Fjorden som underviser, så man får indsigt i, hvordan 
de tænker og gør. 
 
Andre lægger primært vægt på, at underviserne er vidende og åbne overfor deltagernes 
erfaringer, så der er basis for udveksling af synspunkter og erfaringer. 
 
 Tidspunkt 
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Alle interviewede pårørende giver udtryk for, at et PE-tilbud skal ligge udenfor almindelig 
arbejdstid, hvis de skal have mulighed for at deltage. Åse deltog 3 gange i eksisterende PE-
tilbud, hvor hun tog fri fra arbejde. En nævner kl. 19-21 som et passende tidsrum. 
 
Nogle finder hver 14. dag passende, andre nævner en gang om måneden. 
 
Af spørgeskemaet, som blev uddelt til deltagerne i Pårørendeforeningens studiekreds, fremgår 
det, at et flertal foretrækker, at man inviteres til at deltage i en periode på 6 måneder og at der 
afholdes møder en gang om måneden. 
 
 Gruppesammensætning 
Af spørgeskemaet, som blev uddelt til deltagerne i Pårørendeforeningens studiekreds, fremgår 
det, at et flertal foretrækker, at der etableres en gruppe, som forpligter sig på at komme og at 
der ikke kommer nye til undervejs. Det vil give større mulighed for at opbygge fortrolighed. 
Ligeledes foretrækker et flertal, at PE rettes i mod en specifik målgruppe, f.eks. pårørende til 
patienter med skizofreni. 
 
 Ny viden 
Ida efterspørger nyeste viden på feltet, gerne også uenigheder og tvivlsspørgsmål, så man føler 
sig behandlet kompetent og respektfuldt. 
 
 Støtte 
Det er svært for nogle af de pårørende at svare på, hvor de har fået den største støtte. En far 
siger "man er lidt på herrens mark, når man har en pårørende som er psykisk syg. For et 
brækket ben det kan man tale om, men det er svært at tale med sit netværk om det her". Det 
kan være meget svært at bruge sit sædvanlige netværk. Nogle pårørende har kunnet bruge 
Pårørendeforeningen, hvor de har oplevet, at pårørende har turdet tale åbent med hinanden. Det 
har været meget givende.  
 
De to unge ytrer begge behov for støtte. Den ene har fået det til individuelle samtaler, den anden 
ønsker at deltage i en gruppe med andre børn og unge, som har lignende erfaringer. Her skulle 
være information og mulighed for erfaringsudveksling. 
 
 Erfaringsudveksling 
En mor oplever problemer med at fortælle andre om sit barns sygdom og hun ser det som en 
slags selvbehandling, hver gang hun får plads til at fortælle 
 
Det peger på, at et PE tilbud til pårørende skal give plads til at udveksle erfaringer - også om 
særligt svære situationer. 
 
 Patienters deltagelse 
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Åse ser gerne at man samler forældre nogle aftner – ikke nødvendigvis et langt forløb. 
Det skal være et forløb med plads til følelser, råd og vejledning målrettet til pårørende. Det 
kunne være 3-4 møder om året, hvor der var mulighed for at tale sammen og at møde 
behandlere med kendskab til skizofreni. "Der behøvede ikke nødvendigvis være temaer, det 
vigtige er, at man møder andre og kan fortælle om de grimme følelser." Samtidig understreger 
Åse, "at forløbet skal styres af professionelle, så der er plads til både information og erfaringer 
uden at nogen får udleveret sig selv mere end de ønsker". 
 
En informant har deltaget i PE sammen med sit barn. Det har fået hende til at overveje, hvordan 
barnet hører dét, der siges. Hun er bekymret for om det at få sat ord på, gør problemerne mere 
synlige og det kan virke provokerende. Særligt hvis pt. og pårørende deltager i fælles PE er det 
vigtigt at tage hånd om bekymring for, hvordan informationer kan virke for både pt. og 
pårørende. Der kan være mange tabuer, som det er svært at vide, hvad den anden part tænker 
om. 
 
En anden informant ville ikke tilmelde sig sammen med sin pårørende, fordi hun ville blive 
frustreret over ikke at kunne stille de spørgsmål, som trænger sig på af hensyn til sit syge 
familiemedlem. 
 
Sinds repræsentant vurderede, at der er stort behov for undervisning, når diagnosen stilles og i 
de første år herefter. Senere er det knapt så relevant. 
 
Repræsentanter fra pårørendeforeningen mente, at der er forskellige behov på forskellige 
tidspunkter i et sygdomsforløb. Repræsentanterne fra de to foreninger var enige om, at 
pårørende har brug for tilbud rettet direkte mod dem, hvor der er mulighed for at udveksle 
erfaringer og tale åbent om de udfordringer, man møder som pårørende til en sindslidende. 
Pårørendeforeningen har gennem 14 år stået for en studiekreds, hvor pårørende har mulighed for 
at møde hinanden, udveksle erfaringer og få oplysninger. På et tidspunkt eksperimenterede 
foreningen med at invitere patienter med, men det medførte et fald fra ca. 30 deltagere til under 
10. 
 
Der er således ingen af de pårørende, som foretrækker at PE-tilbuddet involverer både patienter 
og pårørende og to siger direkte, at de ikke ønsker at deltage i en fælles gruppe. 
 
 
 
Andres vurdering af pårørendes PE-behov 
 
Repræsentanter fra Psykiatriordningen og medarbejdere i distrikt Nord blev også spurgt til deres 
vurderinger af, hvad der skal tages højde for ved udvikling af PE til pårørende. 
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Repræsentanter fra Psykiatriordningen havde en række erfaringer i forhold til pårørende: 
En nævnte, at han oplevede, at forældre, som får undervisning er bedre til at støtte deres barn. 
De lærer blandt andet at sætte tydelige grænser. Han lagde vægt på, at initiativer skal følges op 
og holdes ved lige, hvis positive forandringer skal fastholdes. 
 
Det blev påpeget, at pårørende bestemt ikke er en homogen gruppe. Nogle siger, at de aldrig har 
hørt, hvad vedkommende fejler - og heller ikke ønsker at høre det, andre pårørende vil 
samarbejde alt, hvad de overhovedet kan. Sådanne forskelle skal der tages hensyn til, hvis man 
nedsætter grupper af pårørende. 
 
Det blev desuden påpeget, at det vil være de stærkeste pårørende, som vil tage imod et tilbud, 
og det er vigtigt at tage sig af denne gruppe, hvor motivationen er stærk. De bliver nogle gange 
overset, fordi alle tænker, at de klarer tingene selv. 
 
 
Opsamling 
Der er mange konkrete ønsker til organisering af PE. Det er tydeligt, at især pårørende, men 
også en del patienter, foretrækker, at PE for patienter og pårørende afholdes adskilt. Nogle er 
dog åbne overfor, at et PE-tilbud kan rumme fælles oplæg, men erfaringsudveksling skal foregå 
blandt mennesker i samme situation som en selv. 
 
Blandt patienterne lægges der vægt på, at undervisningen ikke må blive for teoretisk eller 
abstrakt. En blanding af teori, praksis og socialt samvær nævnes som ideelt, case-orienteret 
undervisning foreslås ligeledes. 
 
Blandt pårørende lægges der vægt på, at oplægsholdere kan bidrage til at give indsigt i netop 
Distrikt Nords måde at gøre tingene på. Nogle vægter erfaringsudveksling. 
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RELEVANTE MÅLGRUPPER 
 

Formålet med interviewene var at få indsigt i de tre overordnede områder: 
1) Hvordan har oplevet deres kontakt til psykiatrien? 
2) Hvilke informationsbehov oplever patienter og pårørende at have? 
3) Hvilke ønsker har patienter og pårørende til et PE tilbud? 
 
Vi har gennem ovenstående analyse af de mange empiriske data søgt at besvare de tre 
spørgsmål så fyldigt og komplekst som muligt. Denne analyse skal bruges i det videre arbejde 
med udvikling af et konkret PE-forløb. 
En svaghed ved fyldige og komplekse beskrivelser er, at de let fører til uoverskuelighed. Vi vil 
derfor runde den rapport af ved at se analysen i relation til en såkaldt informationspotentiale-
model. 
 
Dette kort er udviklet af den danske medieforsker Preben Sepstrup og det kan bruges til at 
afklare, hvem der finder den information, man ønsker at formidle relevant og hvem man selv 
finder det mest relevant at formidle til. Modellen ser således ud: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    (Figur af Preben Sepstrup, 1999) 

 
Sammenholder vi analysen af patienter og pårørendes oplevelse af ønsker og behov med 
den eksisterende PE-praksis i Distrikt Nord, så kan modellen udfyldes således: 
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+/+ Psykiatrien oplever et behov / Patienten oplever et behov 
 
I denne gruppe findes typisk yngre kvinder, som i forvejen har en del eller stor viden om 
skizofreni. De har selv aktivt hentet information om deres lidelse via faglitteratur og Internettet.  
 
Personer i denne gruppe vil være personer som: Katja, Karen og Mie, (Oskar). 
 

Målgruppen: 

 Mindre gruppe (10 pers.). 
 Der skal lægges vægt på, at man kan stille spørgsmål.  
 Symptomer, medicin og fremtidsudsigter er relevante emner. 
 Indholdet skal være praktisk, konkret og erfaringsbaseret med eksempler. Nogle vil gerne 

have, at det er behandlere og læger etc. som afholder PE, mens andre gerne vil have foredrag 
fra andre i lignende situation.  

 PE skal holdes på Havnevej om eftermiddagen. 
 Nogle vil gerne have deres pårørende med, andre foretrækker, at det er adskilt. 
 I planlægningen skal der tages højde for, at nogle har stor viden om emnet, nyeste viden og 

aktuelle informationer vil være relevant.  
 PE´s primære formål er at blive klogere på egen situation (liv med sygdom i centrum). 
 Forhold til psykiatriske system er svingende eller ambivalent. Til tider vil de måske afvise PE, 

ikke fordi de ikke ønsker mere information om egen situation, men fordi "systemet" ikke 
forstår dem.  

 Flere vil have en form for arbejde/beskæftigelse.  
 

Udfordring: 

 Målgruppen kan have en vis portion skepsis med i bagagen. Systemet har ikke tidligere 
'forstået dem' eller kunne give dem tilfredsstillende svar, og derfor har de selv søgt viden om 
deres sygdom. Det bliver afgørende for PE, at få (re)etableret dette tillidsforhold.  

 I forlængelse heraf skal PE give plads til, at der bliver lyttet til den enkeltes erfaringer, 
oplevelser og følelser. "Du ved bedst selv, hvordan det opleves at være dig" skal være i 
centrum. 

 PE skal være fleksibelt forstået således, at der kan være behov for gentagelser af basisviden 
og samtidig kan vanskeligere faglitteratur være relevant. Undervisningen skal relatere denne 
viden til "hvad betyder det for mig", og gennem konkrete eksempler forklare teorien.  

 Forståelsen af sig selv og sin lidelse er i centrum for denne gruppe. Årsager og symptomer til 
skizofreni vil derfor være meget relevante emner.  

 PE til denne gruppe kunne f.eks. blive kaldt en 'Studiegruppe', da dette vil appellere til deres 
selvforståelse som aktive og informationsinteresserede.   
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* Flere fra denne gruppe ligger i en gråzone mellem at "opleve et behov" og "ikke at opleve et 
behov". De vil svinge mellem disse to tilstande afhængig af deres nuværende situation og 
relation til systemet. 

 
 

+/-   Psykiatrien oplever et behov / Patienten oplever ikke et behov 
 
I denne gruppe findes typisk ældre mænd, som har været i systemet i over 10 år. Deres viden 
eller erkendelse om egen lidelse er begrænset. De er interesserede i socialt samvær og 
aktiviteter. Det er ønsket om at fungere selvstændigt og 'normalt' som optager dem mest. 
 
Personer i denne gruppe vil være personer som: Søren, Knud, Ivan, Folmer og Dennis (Anders) 
 

Målgruppen: 

 Tager typisk medicin. 
 Accept af diagnosen skizofreni er svingende. De fleste erkender, at de har en lidelse, men ikke 

nødvendigvis den samme diagnose, som de har fået stillet (PE for skizofrene vil flere ikke 
opfatte som relevant for deres lidelse).  

 PE skal være i nærmiljøet, men ikke nødvendigvis i hospitalsregi 
 Flertallet foretrækker at PE er adskilt i skizofrene og pårørende (kun en enkelt tilkendegiver 

ønske om, at det holdes samlet) 
 De fleste mener dog at deres forældre kunne have glæde af PE, så de bedre kan forstå deres 

lidelse.  
 Dem som har nulevende forældre, der udgør de den største støtte og dem som har størst 

betydning (ofte moderen). 
 Deres forhold til psykiatrien betegnes som godt, hvilket ofte er resultat af personlige relationer 

i systemet. Flere udtrykker dog et ambivalent forhold pga. negative erfaringer fra tidligere.  
 Føler ikke behov for at skulle stille spørgsmål i PE, men vil gerne selv på banen med egne 

erfaringer og vurderinger. 
 

Udfordring: 

 Hvordan får man denne gruppes interesse for PE, hvis de ikke mener, at de lider af skizofreni? 
 Målgruppen ønsker ikke mere information! De lægger mere vægt på deres egen erfaring end 

de informationer psykiatrien vil give dem. Største udfordring er, at skabe interesse for de 
informationer, psykiatrien finder relevante for gruppen.  

 Fælles er ønsket om socialt samvær, hvordan skaber man i PE regi dette? En del i gruppen vil 
formodentlig miste deres vigtigste relation (far/mor), og vil stå uden et andet socialt netværk. 
Kan PE bidrage til at forberede dem på denne situation? 

 Klassisk invitation til PE vil ikke ramme denne gruppe, da de ikke vil finde tilbudet relevant.  
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 Det er de nære og tætte relationer som betyder noget for denne gruppe (eks. 
hjemmevejlederen).  

 PE skal tale til deres ønske om at kunne klare sig selv. Arbejde og aktiviteter står øverst på 
ønskesedlen. Et PE tilbud skal derfor være opmærksom på ikke at komme til at sætte dem i 
"patient-rollen".  

 PE skal kunne give dem en følelse af omsorg (f.eks. i form af god mad eller socialt samvær).  
 
 
-/+  Psykiatrien oplever ikke et behov / Pårørende oplever et behov 
 
I denne gruppe finder vi pårørende til et skizofrent familiemedlem. Generelt er der et ønske om 
større medindflydelse og indsigt. Denne gruppe er meget frustreret, og savner i høj grad at 
komme i dialog med det psykiatriske system. 
En undtagelse fra det generelle indtryk af de pårørendes ønsker er de to børn/unge pårørende. 
De udtrykker ikke frustration eller behov for involvering, men har et meget stort vidensbehov. 
Den ene oplever at få det dækket, mens den anden ikke har fået noget tilbud. Det gør deres 
mulighed for at fortælle andre om deres psykisk syge pårørende og bearbejde deres situation 
meget forskellig. 
 
Personer i denne gruppe vil være personer som: Ida, Åse, Ole, Anne, Oskar og Ditte 

Målgruppen: 

 Denne gruppe ønsker ikke, at PE skal være sammen med deres skizofrene pårørende. De 
ønsker et tilbud udelukkende rettet mod dem (så de kan tale frit).  

 Denne gruppe ønsker en løbende orientering fra især hospitalets side (f.eks. om hvornår deres 
pårørende bliver udskrevet). De ønsker at være samarbejdspartnere i forhold til Psykiatrien.   

 PE skal være i hospitalsregi. Dette afspejler for nogle også et ønske om, at komme i dialog 
med de personer som er direkte ansvarlige for behandlingen af deres pårørende.  

 Savner specifik viden omkring deres syge pårørende og generel viden om f.eks. medicin, 
behandlingsformer og fremtidsudsigter.  

 Efterlyser viden om rettigheder, tavshedspligt og paragraffer, hvilket skal ses som et udtryk 
for deres ønske om involvering.  

 Ønsker støtte til at varetage den krævende og belastende opgave det er, at være nær 
pårørende til en psykisk syg.  

 Fælles for de pårørende er et ønske om kunne hjælpe og forbedre forholdene for deres 
skizofrene familiemedlem.  

 De pårørende er præget af stærke følelser som skyld, svigt, egoisme og afmagt.  
 PE skal foregå om aftenen (uden for arbejdstid). 
 Gruppen savner at Fjorden har et alternativ til diverse foreninger, da involvering i disse af 

nogle opleves som for krævende.  
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Udfordringer: 

 PE skal være en mulighed for at imødekomme det løbende behov for støtte som pårørende 
føler (som de pårørende oplever gradvist forsvinder over tid fra det psykiatriske systems side).  

 Gruppen føler sig tilsidesat og svigtet af "systemet". PE skal være indstillet på at kunne 
rumme disse følelser, og bygge et tillidsforhold op.  

 Følelser kan stå i vejen for at modtage informationer eller forstå psykiatriens politik. Der skal 
lægges vægt på en gensidig respekt og rummelighed.  

 Det kan være svært at finde overskud til at deltage (især når man har mest brug for det). I 
invitationen/oplægget skal der tages højde for dette forhold. 

 PE skal på én gang være et forum for information, udveksling af erfaringer og mulighed for at 
få støtte 

 Hvordan sikrer man, at PE til denne gruppe ikke bliver et konkurrerende tilbud til f.eks. 
Pårørendeforeningens studiekredse? En mulighed er at relatere viden og informationer 
specifikt til distriktets behandlingspraksis.  

 
 
 -/-   Psykiatrien oplever ikke et behov / Patienten oplever ikke et behov 
 
Denne gruppe er ikke særligt stor. Den er kendetegnet ved personer som har været i systemet i 
en årrække, og som tager deres medicin regelmæssigt. De bor i eget hjem og er i stand til at 
klare sig selv i hverdagen. Hverken gruppen eller Psykiatrien oplever, at der er et behov for mere 
information end den som primærbehandler kan give.  
 
Personer i denne gruppe vil være personer som: Anders 

Målgruppen: 

 I egne og i systemets øjne er velfungerende.  
 Er i normalt arbejde, har lejlighed og bil.  
 Kontakt til primærbehandler er vigtig, men behov for information om sygdom bliver dækket 

der.  

Udfordringer: 

 At bruge kræfterne dér, hvor det er mest relevant 
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BILAG 1: INFORMANT KARAKTERISTIKA 
 
 
 
 

 
 
 

Køn Status 
År i 

psyk. 
Alder Familie Bolig Arbejde 

Mand Skizofren 30 år 58 år Single Lejlighed Pensionist 
Mand Skizofren 14 år 60 år Single Lejlighed Fuldtid (skåne) 
Mand Skizofren 12 år 30-35 Single (?) Lejlighed (deler) Nej 
Mand Skizofren 15 år 43 år -  Bofællesskab Nej 
Mand Skizofren 17 år 36 år Single Lejlighed Deltid (4 dage) 
Mand Skizofren < 25 år <50 år Single Uden bolig Pensionist 
Mand Skizofren <15 år <40 år Single Bosted Pensionist 
Kvinde Skizofren <10 år 21 år Kæreste Lejlighed Pensionist 
Kvinde Skizofren 6 år 35 år Single, mor Hus Fuldtid 
Kvinde Skizofren 5 år 32 år - Lejlighed Deltid (2 dage) 
Kvinde Pårørende (6 år) >35 år Gift, 3 børn Hus Udd. 
Kvinde Pårørende (7 år) 57 år Gift, 3 børn Hus Fuldtid 
Mand/ Kvinde Pårørende (10 år) 58 /54 år Gift, 2 børn Hus Fuldtid 
Pige Barn/ Pår. - 19 år -  Hus - 
Dreng Barn/ Pår. - 16 år -  Hus Studerende 
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2 BILAG: INTERVIEWGUIDE 
 
Interviewguide til patient-interviews 
 
Spørgsmål Formål 
Personlige karakteristika  
Alder  
Køn  
Hvordan er din kontakt til det 
psykiatriske system i dag? 

 

Hvor mange år har du haft kontakt til 
det psykiatriske system? 
Er der noget, du har savnet? 
Hvad kunne du ønske dig anderledes? 

 

Bor du sammen med nogen? 
Er du glad for det? 
Er der noget, du savner? 
Hvad kunne du ønske dig anderledes? 

Familiestatus single/samlever/m. ell. u 
børn) 

Hvordan bor du? 
Er du glad for det? 
Er der noget, du savner? 
Hvad kunne du ønske dig anderledes? 

Boligform 

Hvad laver du til hverdag? 
Er du glad for det? 
Er der noget, du savner? 
Hvad kunne du ønske dig anderledes? 

Arbejde/Uddannelse/Daglig aktivitet 

  
Sociale relationer  
Hvem betyder mest for dig? Afdække pårørende relation (mht. form) 
Hvorfor er denne mest betydningsfuld?  
Hvordan ses I/hvem tager initiativ? Hvad kendetegner denne kontakt 
Hvem har du mest kontakt til/ ser 
oftest? 

 

  
Generelt om at få information  
Kan du huske, hvornår du sidst fik en 
information, som var vigtig for dig? 
Hvem fik du den af? 
Hvilken betydning havde det? 
Hvad kunne du bruge den til? 

Spørgsmål, som skal afdække ønsker til 
viden 

Er der noget du savner at vide i  
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forbindelse med din situation lige nu? 
  
Vidensspørgsmål Indhold 
Fortæl mig, hvad du ved om din sygdom Afdække eksisterende vidensniveau 
Hvad har du hørt om: 
Årsager 
Muligt forløb 
Medicin 
Muligheder i fremtiden, arb./udd./fritid 
Rettigheder og pligter 
Alkohol og stoffer 

Afdækning af kendskab til de områder 
psykoedukation traditionelt beskæftiger 
sig med og ønsker til indhold i ny form 

Hvilke emner, vil du gerne vide mere 
om? 

Spørgsmål stilles for hvert af 
ovenstående emner 

Er der andet, som du har tænkt på, at 
det kunne være godt at mennesker, som 
har skizofreni hørte om? 

- hvordan er man anderledes, når 
man er skizofren? 

- hvorfor er det svært at være 
sammen med andre mennesker? 

- hvorfor bliver man hurtigt træt? 
 

Andre emner, som kan være relevante 

  
Handlingsspørgsmål Form 
Hvis du skulle have mere viden om 
nogen af de ting, vi lige har talt om, 
hvem ville du så helst have det af? 

- personale på Fjorden 
- folk, som selv har skizofreni 
- professionelle andre steder fra 

Afdækning af tanker omkring, hvordan 
forskellige personer kan bidrage med 
forskellige typer af viden 

Hvem ville du helst høre om de ting 
sammen med? 

- andre unge/kvinder/beboere i 
bofællesskab…? 

Hvor stor skal gruppen være for at det 
føles rart? 
 

Ønske til andre deltagere og antal 

Hvornår ville det passe dig bedst, at det 
foregik? 

Tidspunkt 

Hvor ville det passe dig bedst, at det 
foregik? 

- På Havnevej 
- på afdelingen 
- på Haraldsborg/Ringhjørnet… 

Sted 
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- i bibliotekets foredragssal 
Hvis du helt frit kunne ønske, hvordan vil 
du så helst lære mere om at leve med 
skizofreni? 

- høre oplæg og stille spørgsmål 
- tale med andre, som har 

sygdommen 
- se film 
-  

 

På hvilken måde vil du foretrække at vi 
henvender os til på, når vi skal informere 
om undervisning eller lign.  

 Brev  
 Primærbehandler 
 Telefonisk 
 Andet? 

 

Involvering af pårørende  
Hvis du skulle invitere en med, hvem 
skulle det så være? 

Afdækning af, hvem der er 
betydningsfulde at have med og 
hvorfor 

Hvad ved dine forældre/venner/ om din 
sygdom? 

 

Hvad kunne de have brug for at vide? 
Forslag: 
Årsager 
Muligt forløb 
Medicin 
Stresshåndtering 
Problemer for mange med skizofreni 

Emner af relevans for pårørende 

Hvis dine pårørende skulle inviteres, 
hvad tror du så, at de ville have mest 
lyst til at komme til? 

- kun med andre pårørende 
- alene med dig 
- sm. med andre pt. og pårørende 

Vurdering af pårørendes behov 
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Interviewguide til pårørende-interviews 
 
Spørgsmål Formål 
Personlige karakteristika  
Hvem er du pårørende til? 
Alder 
Køn 
Diagnosetidspunkt 
Relation 
Hvor ofte har I kontakt 
Hvordan er kontakten i dag 

Relation til patient 

  
Egen alder, køn og arbejdssituation  
Hvordan er din kontakt til det 
psykiatriske system i dag? 

 

Hvor mange år har du haft kontakt til 
det psykiatriske system? 
Er der noget, du har savnet? 
Hvad kunne du ønske dig anderledes? 

 

Hvem har du kunnet bruge, når du 
havde brug for at tale om din 
pårørendes situation? 

 

  

Generelt om at få støtte og 
information 

 

Kan du huske, hvornår du sidst fik en 
information, som var vigtig for dig? 
Hvem fik du den af? 
Hvilken betydning havde det? 
Hvad kunne du bruge den til? 

Spørgsmål, som skal afdække ønsker til 
viden 

Er der noget du savner at vide i 
forbindelse med din situation lige nu? 

 

Hvornår har du sidst søgt information 
om forhold omkring 
skizofreni/sindslidelse? 
Hvad søgte du efter? 
Hvor søgte du? 
Fik du tilfredsstillende information? 
 

 

  
Vidensspørgsmål  
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Fortæl mig, hvad du ved om din 
pårørendes sygdom 

Afdække eksisterende vidensniveau 

Hvad har du hørt om: 
Årsager; arv og miljø 
Muligt forløb 
Måder at håndtere at have en syg i 
familien 
Stresshåndtering 
Medicin 
Muligheder i fremtiden, arb./udd./fritid 
Rettigheder og pligter 
Alkohol og stoffer 

Afdækning af kendskab til de områder 
psykoedukation traditionelt beskæftiger 
sig med og ønsker til indhold i ny form 

Hvilke emner, vil du gerne vide mere 
om? 

Spørgsmål stilles for hvert af 
ovenstående emner 

Er der andet, som du har tænkt på, at 
det kunne være godt at pårørende til 
en person med skizofreni hørte om? 

- Sygdommens konsekvenser i 
forhold til f.eks. sociale 
relationer, intelligens, 
muligheder på arbejdsmarkedet 
osv. 

Andre emner, som kan være relevante 

  
Handlingsspørgsmål Form 
Hvis du skulle have mere viden om 
nogen af de ting, vi lige har talt om, 
hvem ville du så helst have det af? 

- personale på Fjorden 
- folk, som selv har skizofreni 

eller er pårørende 
- professionelle andre steder fra 

Afdækning af tanker omkring, hvordan 
forskellige personer kan bidrage med 
forskellige typer af viden 

Hvem ville du helst høre om de ting 
sammen med? 

- andre pårørende 
- andre pårørende og patienter 
- alene med min pårørende 

Hvor stor skal gruppen være for at det 
føles rart? 
 

Ønske til andre deltagere og antal 

Hvornår ville det passe dig bedst, at 
det foregik? 

Tidspunkt 

Hvor ville det passe dig bedst, at det 
foregik? 

- På Havnevej 
- på afdelingen 

Sted 
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- på Haraldsborg/Ringhjørnet… 
- i bibliotekets foredragssal 

Hvis du helt frit kunne ønske, hvordan 
vil du så helst lære mere om at leve 
med skizofreni? 

- høre oplæg og stille spørgsmål 
- tale med andre, som har 

sygdommen eller er pårørende 
- se film 
- udveksle erfaringer under 

supervision 
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3 BILAG: REFERAT AF MØDE MED PERSONALE I DISTRIKT 
     NORD FJORDEN 
 
 
Mandag d. 19. september 2005 
 
Tilstede ved mødet var: 
Jytte Thielke, distriktssygeplejerske 
Jane Hansen, distriktssygeplejerske 
Ergoterapeut Ginnie Werdelin  
social og sundhedsassistent Amy Heidelbach afs 21 
afdelingssygeplejerske Lonnie Schaffer afs 21 og 22 
 
Tilstede fra Arbejdsgruppen: 
Jody Shaw forskningsmedarbejder fra Kommunikation, RUC 
Elisabeth Jørgensen Sygeplejerske afs 23 
 
 
 
Tak for et spændende møde 
Først og fremmest skal lyde en tak til de fremmødte. Det var et spændende og lærerigt møde for 
os fra Arbejdsgruppen, og som det vil fremgå af referatet, er der mange ting vi har kunnet tage 
med os i vores videre arbejde.  
 
Referatet er inddelt i følgende temaer fra mødet: 
1. Hvad synes i om begrebet 'Psykoeducation'? 
2. Hvad savner patienter og pårørende? 
3. Hvad kendetegner 'de gode oplevelser'? 
 
 
Begrebet Psykoeducation: 
Begrebet psykoeducation er ikke et godt valgt ord, det er et fremmedord og et begreb som 
medicialfirmaerne har opfundet og hvorfor lade os styre af dem. Derfor var der enighed om, at 
det ville være en god ide at gøre brug af et andet ord en psykoeducation. Dette begreb kunne 
erstattes af ord som f.eks : 
 Kursus, dette lyder normalt og signalerer ikke store forventninger til kursisterne. 
 Kursus i læren om sin sygdom 
 Skole, det ville være på det orienterende niveau på lige fod med diabetes/astmaskole. 
 Introduktion 
 Undervisning 
 
Hvad savner patienter og pårørende (hvem har behov for undervisning): 
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Det er meget individuelt hvilke behov den enkelte patient har og der er stor forskel i de 
ressourcer den enkelte har, derfor bør det også vurderes individuelt, hvordan sammensætningen 
bør være i de enkelte grupper. 
 
Endvidere blev der spurgt til de patienter/brugere som ikke har kontakt med 
behandlingssystemet, som f.eks. bliver fulgt af praktiserende psykiater og som kun benytter 
værestederne, hvilke tanker vi har gjort os for at nå dem? Netop denne gruppe vil ofte have 
behov for undervisning, men hvordan nås disse mennesker? At få skabt en kontakt til mennesker 
som i forvejen har svært ved kontakt kan være lidt af en udfordring. 
 
Målrettet grupper: 
Gruppeinddelingen skulle laves ud fra f.eks. køn, uddannelse og holdninger. Der var en fælles 
opfattelse af, at alderen i gruppe ville være af stor betydning fordi patienterne vil være i 
forskellige faser af deres sygdom. 
 
Grupper med yngre, hvor fokus er på symptomer og recoverytanken. Hos de yngre mennesker er 
det vigtigt at bevare håbet. Det blev foreslået at lade ”en helbredt patient ” fortælle den gode 
historie. 
 
Grupper med ældre, som har været i systemet i 25-30 år, som er kronisk og dermed på pension. 
Der blev foreslået story fortælling, hvor den enkelte fortæller sin historie fra da de blev syge og 
frem, således at vi får fat i håbet hos de ældre. 
 
Store/små grupper  
Store grupper kan være en hæmning for patienterne. 
 
Hvor skal undervisningen foregå  
Der blev lagt stor vægt på, at undervisningen blev flyttet væk fra behandlingssystemet og i 
stedet foregå i patientens nærmiljø, netop hvor de er vant til at komme og føler sig trygge, dette 
kunne være på værestederne f.eks. Ringhjørnet, Dueslaget, Rønnebær parkens beboerhus eller 
byens cafeteria. 
Der skal signaleres hygge og samvær og hyggen skulle være i form af mad og drikke. F.eks 
smørebrød og en øl. 
Jane Hansen havde erfaret fra psykoeducation i Københavns Kommune, hvor der var blevet 
serveret sandwich, frugt, kaffe og te, at det nærmest havde været det vigtigste ved møderne. 
Stedet skulle være med rygeforbud, men hvor der er indlagt pause med mulighed for rygning. 
 
Betingelser for den gode oplevelse:   
 Kontinuitet 
 Åbenhed og være direkte i kontakten Den kommunikerende praktikantv 
 Ansvar, at turde give ansvar og flytte grænser 
 At tro på at patienter kan 
 at møde dem ligeværdige 
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 langvarige relationer 
 at skabe mål som hverken er for høje eller for lave 
 at skabe uafhængighed 
 klar tale give den troen på 
 rummelighed overfor patientens vrede 
 skabe gensidig tillid, men samtidig uafhængighed 
 stille tilpassede krav/opgaver det kunne være frivillige hjemmeopgaver 
 Tage udgangspunkt i ” hvad er du god til ” giv ros og succesoplevelser 
 ”lære at rose sig selv ” 
 signalerer, at der er plads til at udtrykke sig/ en støttegruppe 
 fjerne fokus på at det kun er medicinering 
 
Det er vigtigt at have fokus på at diagnosen skizofreni ikke er en kronisk lidelse længere, men at 
der er mennesker som lever et godt liv med sin sygdom, dette kunne øres ved at lade en patient 
fortælle. 
 
Mange af de patienter, som har haft diagnosen skizofreni i mange år har oplevet gang på gang  
et svigt fra systemet, hvor de via projekter er blevet lovet håb, men når så projektet er blevet 
afsluttet så er der ikke sket mere, så pas på hvad vi lover. 
 
Pårørende 
Vigtigt at lytte til de pårørende 
De pårørende kan have brug for aflastning samt viden og støtte. 
 
 
Når vi skal blive klogere… 
Arbejdsgruppen efterlyste kendskab til andre/lignende projekter og forsøg, hvor man kunne 
hente inspiration og erfaringer. Arbejdsgruppen blev her anbefalet at kontakte 
Distriktspsykiatrisk center i Tønder. 
 
Hvis I har nogle spørgsmål eller kommentarer er I meget velkomne til at kontakt 
Arbejdsgruppen: 
 
Jody Shaw: jas@ruc.dk 
Elisabeth Jørgensen: RFELJ@ra.dk 
 
Referent: Elisabeth Jørgensen 
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4. BILAG: MØDE MED PSYKIATRIORDNINGEN 
 
På mødet med Psykiatriordningen blev tre forskellige målgrupper udpeget som idealtypiske. 
Mennesker med skizofreni er naturligvis lige så forskellige som alle andre. Nedenfor har vi 
imidlertid valgt at skelne mellem to grupper, som indirekte fremkom på mødet, når vi talte om 
ønsker og behov for undervisning. Grupperne er opdelt efter, hvor massive problemer, 
sygdommen medfører. 
 

Mennesker med skizofreni, som har massive problemer 

 Når man ikke tør gå ned i Brugsen uden at have sin kontaktperson med, så ville man aldrig 
drømme om at komme til et undervisningstilbud. Her skal tilbud om viden formidles i konkrete 
situationer, hvor den er relevant. og den skal formidles af mennesker, man har kendt i lang tid 
og derfor har tillid til. Hjemmevejlederen er en oplagt underviser. 

 
 Det er vigtigt ikke at have meget klare og entydige mål, som skal være nået på afgrænset tid. 

Det skaber for ofte skuffelse. I stedet så skal personen med skizofreni selv formulere mål, som 
professionelle kan hjælpe med at opdele i delmål, som kan give mindre sejre undervejs. 

 
 Det er vigtigt at kunne være personlig, at skabe et ligeværdigt forhold, hvor man respekterer 

den enkeltes ønsker - også når de virker urealistiske 
 
 Ligeværdighed handler også om at mødes på fælles grund, én har erfaring med at arbejde 

med foto, som han ikke selv ved noget om, men ved fælles hjælp får de arbejdet med 
billedbehandling 

 
 Medicin er oftest en forudsætning for, at noget andet er muligt. Men derefter er det vigtigt 

ikke at fokusere på sygdom, men på livskvalitet 
 
 Nogle kan ikke fanges, og der skal ikke gøres forsøg, fordi de er tilfredse med det liv, de nu 

har og ikke ønsker at få ribbet op i noget. 
 
 Det er vigtigt, at kende underviseren eller i hvert fald at have en kendt person med, for 

eksempel kontaktpersonen, som siden kan følge op på, hvad der er blevet sagt 
 
 Mange kan højst koncentrere sig i 10 minutter 
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Mennesker med skizofreni, som kan klare udfordringer og social kontakt 

 
 De unge er en vigtig målgruppe. Kan de - og deres pårørende - få indsigt og redskaber til at 

håndtere deres situation, så vil antallet af indlæggelser kunne mindskes. De unge har behov 
for at forstå deres egen sygdom i et generelt perspektiv (hvad er mig og hvad er sygdom) og 
de har brug for støtte til at kunne acceptere, at de har behov for ekstra støtte. 

 
 Hvor nogen har brug for at blive mødt, hvor de er, så er der andre, som kan bruge et tilbud 

om undervisning/aktivitet til at træne sig i at komme ud af døren og møde op et fremmed 
sted, som dog kan forventes at være trygt. Derfor kan det være fint at lade aktiviteter ligge på 
Havnevej. 

 
 Nogle efterlyser selv viden om, hvad der skal til for at undgå genindlæggelse, hvilke signaler 

skal de være opmærksomme på, hvordan kan de passe på sig selv? 
 
 

Generelt for de to grupper 

 Gentagelse er vigtig. Det gælder på det enkelte møde og over tid. Det er ikke noget problem 
at invitere til samme type oplæg hvert år, fordi man husker og bruger noget forskelligt 
afhængigt af, hvilken situation, man er i, når man hører det. 

 
 Det er vigtigt at komme med i nogle sammenhænge. Udgangspunktet er ikke så vigtigt; om 

det er løbetræning, musik eller biografklub. Det er godt at mødes om noget "normalt", i hvert 
fald skal de første kursusgange rumme noget "ufarligt" - ikke noget med sygdom og isolation  

 
 Det er vigtigt at være ærlig i sin kommunikation, ingen dobbelte budskaber 
 
 Arrangementer eller aktiviteter, som kan styrke selvværd er vigtige 
 
 Det er vigtigt, at primærsektoren får besked hver gang der opstartes nyt forløb, så de kan 

spørge til om der er kommet en invitation og i så fald motivere til at deltage 
 
 Det vil være fint, hvis for eksempel beboere i opgangsfællesskab har mulighed for at gå til 

undervisning sammen 
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5. BILAG: MØDE MED PATIENT- OG PÅRØRENDE FORENINGER 
Orienteringsmøde m. Patient- og Pårørende foreninger 

Tilstede var: Åsa Abildgaard, Jens Christian og Grete Lövendahl fra Pårørendeforeningen og 
Kirsten Dam fra Sind. 
 
 

På mødet blev følgende temaer drøftet: 

1. Begrebet psykoedukation og vurdering af behov for undervisning 
2. Erfaringer i den hidtidige kontakt med det psykiatriske system og ønsker til information og aktiviteter for 

patienter og pårørende 
3. Opsamling i forhold til projektet 
4. Når vi skal blive klogere… 
5. Afslutning 
 
 

Begrebet psykoedukation og vurdering af behov for undervisning 

Begrebet psykoedukation er problematisk. Det lyder terapeutisk og akademisk. 
Begreber som Studiekreds eller seminar lyder mindre behandlings- og hospitalsorienteret og 
derfor mere tiltrækkende.  
 
Det blev påpeget, at når der i den fremstillede pjece står, at der er tale om et tilbud til både 
patienter og pårørende og senere er nævnt, at der er tale om et behandlingstilbud, så leder det 
læseren til at antage, at de pårørende nu også skal behandles. Denne problematik lovede vi at 
forholde os til ved den snarlige revision af folderen, som vi sender foreningerne til orientering. 
 
Sinds repræsentant vurderede, at der er stort behov for undervisning, når diagnosen stilles og i 
de første år herefter. Senere er det knapt så relevant. 
 
Pårørendeforeningen vurderede, at undervisning er vigtig, idet den fjerner fokus fra min sygdom 
til sygdommen generelt. Begge parter var enige om, at mange sindslidende ønsker, og får noget 
godt ud af, at være sammen med mennesker, som ikke er psykisk syge og i det hele taget 
ønsker at deltage i ”normale aktiviteter” som musik, pileflet og oplæsning (noget, som kan samle 
folk, og gør en glad).  
 
De gav også udtryk for, at man som pårørende har brug for støtte, men er følsom overfor at 
opleve at blive sygeliggjort. 
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Erfaringer i den hidtidige kontakt med det psykiatriske system og ønsker til 
information og aktiviteter for patienter og pårørende 

Med udgangspunkt i erfaringer med at have kontakt til det psykiatriske system søgte vi sammen 
at pejle os ind på, hvilke behov der er og hvordan disse kan imødekommes i arrangementer for 
patienter og/eller pårørende, hvor der er fokus på information om skizofreni, erfaringsudveksling 
og håndtering af hverdagen. 
 
Pårørendeforeningen og Sind var enige om, at der er sket en vigtig udvikling på det psykiatriske 
felt omkring respekt og kontakt fra personalet til pårørende. Denne udvikling skal fortsættes og 
der må gerne komme mere fokus på, hvordan pårørende kan støttes. 
 
Vi opsamlede en række punkter på en flip-over. Punkterne angår ikke specifikt behov i forhold til 
udvikling af arrangementer for patienter og/eller pårørende, hvor der er fokus på information om 
skizofreni, erfaringsudveksling og håndtering af hverdagen. Vi har i stedet valgt at høre mere 
generelt om de erfaringer, der findes i forhold til kommunikation omkring en patient. Erfaringerne 
er nedenfor sorteret efter de behov, der blev nævnt for henholdsvis patienter og pårørende: 
 
Patienter 
 At få udleveret en patientfolder ved indlæggelse (f.eks. "hvad kan kontaktpersonen") - hver 

afdeling skal have sin egen patientfolder, da de er meget forskellige 
 
 Oplysning om Patient- og Pårørendeforeninger til indlagte pt. Det skal ikke blot ske ved at 

lægge foldere i opholdsstuen. Personalet må meget gerne fortælle om, hvad disse foreninger 
kan tilbyde 

 
 Patienter skal tilbydes kurser, som dem, der er på nogle væresteder. Problemet er, at en del 

patienter ikke bryder sig om at komme på de eksisterende væresteder. Derfor kunne det være 
fint også med tilbud i hospitalsregi (som der tidligere har været også for ambulante patienter) 

 
 Der er behov for flere aktiviteter såsom kurser, foredrag, sport etc. og for egentlige 

beskæftigelsestilbud til sindslidende. Der var desuden ønske om, at personalet allerede under 
indlæggelse opfordrer pt. til at benytte de tilbud og aktiviteter, som allerede findes. 

 
 Generelt er det vigtigt at få gode oplevelser, særligt når man er syg. Af ideer blev nævnt: 

- oplæg ved diætist om fedme og hvad man kan gøre 
- oplæg om politik, filosofi osv. noget der fjerner fokus fra "mig" 
- oplæg om generelle problematikker knytter til skizofreni (rettigheder, tvang, 

medicin, uddannelses- og arbejdsmuligheder) 
- arrangementer, hvor musik, kunst eller film indgår. 

 
Alt, hvad der kan bidrage til at give håb om et bedre liv er godt. 
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Pårørende 
 Pårørende har brug for tilbud rettet direkte mod dem, hvor der er mulighed for at udveksle 

erfaringer og tale åbent om de udfordringer, man møder som pårørende til en sindslidende. 
Pårørendeforeningen har gennem 14 år stået for en studiekreds, hvor pårørende har mulighed 
for at møde hinanden, udveksle erfaringer og få oplysninger. På et tidspunkt eksperimenterede 
foreningen med at invitere patienter med, men det medførte et fald fra ca. 30 deltagere til 
under 10. 

 
 Pårørende har brug for kendskab og kontakt til andre i lignende situationer. Det er vigtigt at 

vide, at man ikke er alene om de følelser og frustrationer, man har. 
 
 Som pårørende kan det være frustrerende at opleve, at pt. får lov til at fastholde 

vrangforestillinger, selvom det sker i et forsøg på at vise pt. respekt. 
 
 En repræsentant fra Pårørendeforeningen fortalte, at der ind imellem kom henvendelser fra 

pårørende, som havde fået kontakt til en person i det psykiatriske system, som de følte sig 
forstået og respekteret af. Disse pårørende gav udtryk for, hvor betydningsfuld denne kontakt 
var. 

 
 Det kan være meget betydningsfuldt at kunne komme i kontakt med 

personalet/kontaktpersonen og at der f.eks. er tid til at tale en aktuel situation igennem, så 
man kan blive klogere på, hvad der skete og hvad der kan gøres anderledes en anden gang.  

 
 Pårørende ønsker – også under indlæggelse – at kunne komme i kontakt med andre pårørende 

(og andre patienter) - f.eks. ved at have adgang til fællesarealerne. Mange patienter bliver 
oplivede af at tale lidt med én, som kommer udefra. Personalet sidder på kontoret og ikke i 
fællesrummene, så der er intet liv. 

 
 Pårørende savner samarbejde omkring patienten. De kender patienten fra før han/hun blev 

syg og kan derfor bidrage med viden på en anden måde end det faglige personale. En nævner, 
at hun savner, at der stilles krav til patienterne - ikke "kunne du tænke dig at komme i 
arbejdstilbud?", men "her er tre arbejdstilbud, hvilket vil du ud i?" Hvis der så oveni købet var 
samarbejde med de pårørende, så de kunne motivere og bakke op, så ville patienten måske 
komme ud af sin lejlighed, frem for at sidde dér for nedrullede gardiner. 

 
 En ”pårørende politik” på afdelingerne blev efterspurgt, i det de eksisterende "værdier i 

samarbejdet" ikke tilstrækkeligt præcist udpeger rettigheder og pligter i samarbejdet mellem 
pårørende og personale. 

 
Patienter og pårørende 
 Mere tilgængelig information via Internettet (information skal i dag findes via amtets 

hjemmeside og fremkommer først efter flere klik). Dertil kommer, at der kun oplyses én E-
mail-adresse til hele Fjorden. Ønsket er, at det f.eks. er muligt at sende mail direkte til 
afdelingens overlæge) 
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 Det er vigtigt at tænke i netværk, mange sindslidende ville have glæde af et mere udviklet 

samarbejde mellem personale og pårørende, hvor de hver især kunne bidrage med 
iagttagelser og erfaringer omkring pt. og på denne måde blive klogere på, hvad der virker 
bedst. Fra systemets side er der primært fokus på patienten på bekostning af de pårørende. 
Det kan føles barsk. Derfor er det en god ide at arbejde med "åben dialog", som det sker i 
Distrikt Øst.  

 
 Der blev efterlyst bedre information og mødedisciplin fra personalets side. Det ville være godt 

at have klart start og sluttidspunkt og at vide, hvem, der kommer til det, så det er muligt at 
forberede sig. 

 
 Nogle nævnte, at både patienter og pårørende har brug for at mærke, at der bliver draget 

omsorg for dem som mennesker, der er i en svær situation. 
 
 

Opsamling i forhold til projektet 

 Det er vigtigt, at der er aktivitetstilbud til sindslidende. Information, som kan fjerne fokus fra 
"min sygdom" til "sygdommen generelt" er vigtig, når man som psykisk syg og pårørende skal 
forstå sig selv og sin situation. 

 Vi skal arbejde på at etablere tilbud, som i hvert fald rummer mulighed for, at patienter og 
pårørende kan mødes og få information og mulighed for at tale sammen hver for sig. 

 Både patienter og pårørende kan have interesse i at høre om emner knyttet til skizofreni 
(medicin, uddannelses- og arbejdsmuligheder, rettigheder osv.) 

 Andre emner vil særligt patienter have glæde af (film, musik, kost og motion, filosofi, 
oplæsning) 

 Begge grupper kan have glæde af at møde andre, som kender til de problemer, der følger med 
at have en psykisk sygdom. 

 
Det er vigtigt at tilbud om information ikke bliver lagt op som "systemet ved bedst". Der skal 
formidles viden, men også være åbenhed overfor at dele erfaringer indbyrdes ud fra den 
situation, man er i. En mulig udløber af et tilbud om information og erfaringsudveksling kunne 
være etablering af netværk af hhv. patienter og pårørende. 
 

Når vi skal blive klogere… 

Arbejdsgruppen fortalte, at vi har planer om at tage ud og besøge steder, som arbejder med at 
etablere tilbud om viden og aktiviteter for patienter og pårørende. Vi ønskede at høre om de 
tilstedeværende kendte til steder, vi bør se. 
 Fountain House i Taastrup og København 
 Gallo-højskolen og 
 Kantineprojekt på Trekronerskolen blev nævnt. Tak for det. 
 



Udvikling af Patient- og Pårørende Undervisning | 1. Delrapport 

 57 

Afslutning 

Begge foreninger udtrykte deres glæde over at blive inviteret til mødet, og vi skulle være 
velkomne til at bruge dem (f.eks. i forbindelse med en spørgeskemaundersøgelse). 
 
Det blev foreslået at fokusere på gruppen over 25 år, da der ikke er ret mange tilbud, når man 
som psykisk syg har nået denne alder. 
 
Desuden blev det foreslået at have fokus på, hvordan vi kan motivere og komme i kontakt med 
patienter. Det er formodentlig ikke nok at sende en invitation… 
 
Når vi laver interviews skal vi desuden være meget tydelige omkring, hvad det er vi kan og vil, 
det er vigtigt ikke at skabe for store forventninger. 
 

Referent: Birgitte Ravn Olesen 
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