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Pårørende efterlyser hænder, senge og specialiserede
bosteder – og siger nej tak til tvang.
BEDRE PSYKIATRI har på baggrund af den seneste tids tragiske hændelser på bosteder og den tilspidsede
situation i socialpsykiatrien spurgt pårørende til psykisk syge om deres oplevelser på bosteder og deres
holdning til, hvilke løsninger de mener, der skal til for at løse de eksisterende udfordringer.
Pårørende til psykiske syge har ofte en unik viden omkring den psykisk syges liv, om hverdagen på et
bosted, og om hvordan indsatsen omkring den syge hænger sammen. Respondenterne, der har besvaret
undersøgelsen, har som pårørende haft tilknytning til et midlertidigt eller længerevarende bosted.
Undersøgelsen viser tydeligt, at pårørende oplever udfordringer med fejlplacerede beboere, og en markant
andel af de pårørende oplever, at der er beboere, der er for alvorligt psykisk syge til at være på bostedet.
Samtidig svarer mere end hver fjerde pårørende også, at de er bange for, at deres syge selv bliver udsat for
vold og trusler.
Pårørende oplever også, at der er udfordringer knyttet til normeringer på bostederne. 45 procent mener
ikke, der er personale nok til at yde tilfredsstillende omsorg og pleje på bostedet. De pårørende oplever
også selv at måtte træde til, når der opstår en pludselig krise hos den syge på bostedet. Over halvdelen af
de pårørende svarer, at de må stå til rådighed, når den syge har brug for akut hjælp.
Undersøgelsen tager også fat på hvilke løsninger, de pårørende, der selv har erfaring med bosteder,
oplever som mest relevante, når det handler om at forebygge vold og trusler på bosteder. De pårørende
peger på øget specialisering på bostederne, mere kapacitet, bedre normeringer og opkvalificering af
personalet, som de mest oplagte løsninger.
Færrest af de adspurgte foretrækker tvangsbehandling som en del af løsningen.
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Undersøgelsens konklusioner:






Mere end hver anden pårørende (54 pct.) mener, at nogle beboere er for alvorligt psykisk syge til at
være på botilbuddet.
Mere end hver anden pårørende (57 pct.) må stå til rådighed, når den syge har behov for akut
hjælp på bostedet.
Mere end hver fjerde pårørende (29 pct.) er bange for, at den syge skal blive udsat for vold og
trusler på bostedet.
Mere end 2 ud af fem pårørende (45 pct.) mener ikke, at der er personale nok til at yde
tilfredsstillende omsorg og pleje på bostedet.
Til problemet med vold og trusler på bosteder, peger de fleste pårørende på følgende
løsningsforslag:
o Nye typer specialiserede bosteder – hvor patienten visiteres efter diagnose og
alvorlighedsgrad (55 pct.)
o Flere sengepladser i sygehuspsykiatrien (45 pct.)
o Mere personale på bosteder (43 pct.)
o Bedre uddannet personalet på bosteder (44 pct.)
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Undersøgelsens væsentligste
resultater:
I hvor høj grad må du som
pårørende stå til rådighed,
når din syge har behov for
akut hjælp på bostedet?

Er der efter din vurdering
personale nok til at yde
tilfredsstillende omsorg og pleje
på bostedet?
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I hvor høj grad oplever du, at
nogle beboere er for alvorlig
psykisk syge til at være på
botilbuddet?

Hvad er løsningen på problemet med vold og trusler på bosteder? Vælg de tre væsentligste!
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Er du bange for, at den du er
pårørende til, skal blive udsat
for vold og trusler på bostedet?
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Kort om undersøgelsen





Respondenterne er pårørende til psykisk syge og er medlemmer af BEDRE PSYKIATRI.
480 besvarelser, hvoraf 318 respondenter har svaret ja til at have en psykisk syg boende på et
midlertidigt eller længerevarende bosted som kriteriet for deltagelse i undersøgelsen.
Undersøgelsen er lavet som en spørgeskemaundersøgelse (via Survey-monkey) – elektronisk online
spørgeskemaprogram.
Undersøgelsen er foretaget i maj og juni måned 2016.

Baggrund om respondenterne

Region

Hvorvidt den syge har et misbrug af
stoffer/alkohol
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Pårørendes relation til den
syge

Den syges diagnose
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