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Indledning
Sammenhæng og ansvar er vigtige elementer i et godt samarbejde ifølge forældre til patienter i 
børne- og ungdomspsykiatrien. Det er et af de resultater, som kommer frem i dette temahæfte om 
forældrenes tilfredshed med samarbejdet i børne- og ungdomspsykiatrien. 

Temahæftet bygger på forældrebesvarelser fra de første landsdækkende psykiatriundersøgelser på 
børne- og ungeområdet. Undersøgelserne blev offentliggjort i marts 2009 og dækker alle ambula-
torier og dag- og døgnafsnit i Danmark. I undersøgelserne giver halvdelen af forældrene udtryk for, 
at der ikke er et passende samarbejde mellem de forskellige offentlige steder, som deres barn har 
kontakt med.  Fokus for temahæftet er forældrenes oplevelse af dette samarbejde mellem regional 
psykiatri, sagsbehandler, daginstitution, skole m.fl. 

De uddybende analyser viser, at der er stor forskel på, hvordan forældrene vurderer samarbejdet. For 
eksempel mener alle de adspurgte forældre, at daginstitution/skole bliver inddraget i passende grad 
på de fem tilbud med flest tilfredse forældre. Den tilsvarende andel er kun 21 % for de fem tilbud, hvor 
forældrene er mest utilfredse. En del af denne forskel kan forklares med, at forældre til yngre børn er 
mere tilfredse end forældre til ældre børn og unge. 

For at forstå, hvad der ligger bag et godt samarbejde, bliver de kommentarer, som forældrene selv 
har skrevet, inddraget i temahæftet. Kommentarerne bliver suppleret med personalets erfaringer 
med ”det gode samarbejde” på Ambulatorium for spiseforstyrrelser i Aalborg og Ungdomspsykiatrisk 
afdeling U1 i Kolding. 

Forældrenes tilfredshed er én måde at måle kvaliteten af samarbejdet på, men andre tilgange kan 
også være relevante. Håbet er, at dette temahæfte kan bidrage med indsigt i forældrenes oplevelser 
af samarbejdet og give inspiration til, hvordan samarbejdet kan blive endnu bedre.

For læsevenlighedens skyld bliver ”enhed” brugt som en samlet betegnelse for både ambulatorier og 
dag- og døgnafsnit. 
 



6

Samarbejdets karakter
På børne- og ungeområdet i psykiatrien er flere forskellige offentlige myndigheder ofte en del af 
et forløb. Indsatsen er fordelt mellem tre sektorer: sundheds-, social- og undervisningssektoren, 
og der er fire forskellige love, der regulerer området: Sundhedsloven, Psykiatriloven, Serviceloven 
og Folkeskoleloven. Kompleksiteten skaber udfordringer i forhold til koordinering og samarbejde 
mellem de myndigheder, som spiller en rolle i det enkelte forløb.

I arbejdsdelingen mellem kommune og region varetager kommunerne borgernes behov som følge 
af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, kommunerne skal tilbyde alle børn undervisning og de 
skal forebygge sociale problemer.  Regionen skal varetage sygehusvæsenets opgaver og give tilbud 
om behandling hos praktiserende sundhedspersonale, herunder opgaver der ligger i naturlig tilknyt-
ning til opgaverne på sundhedsområdet. 

I dette temahæfte bliver der sat fokus på samarbejdet under barnets/den unges behandlingsforløb 
i psykiatrien og ved udskrivelse/afslutning, hvor flere forskellige instanser skal arbejde sammen. I 
temahæftet beskæftiger vi os primært med de psykiatriske afdelinger og kommunerne. 

Kommunerne deltager i samarbejdet gennem flere forskellige aktører, eksempelvis sagsbehand-
ler, skole, fritidsordning, daginstitution, sundhedsplejerske og Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 
(PPR). PPR er den enkelte kommunes pædagogisk psykologiske vejledningsenhed, der giver råd og 
vejledning om børn og unge med særlige behov.

Ved læsning af resultaterne skal man være opmærksom på, at forældrene ikke altid skelner mellem 
de forskellige aktører i kommunerne.
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Hvor tilfredse er forældrene?
Resultaterne fra de landsdækkende psykiatriundersøgelser på børne- og ungdomsområdet viser, 
at forældrene generelt er tilfredse med psykiatrien. Men forældrenes tilfredshed med samarbejdet 
mellem psykiatrien og andre offentlige instanser har vist sig at være lavere end den generelle posi-
tive tendens.  

Både forældre med børn på dag- og døgnafsnit og forældre med børn på ambulatorier er blevet stil-
let tre spørgsmål om samarbejde. De tre spørgsmål omhandler netværksmøder, samarbejde med 
daginstitution/skole/uddannelsessted og samarbejde generelt mellem de offentlige institutioner, 
som barnet/den unge har været i kontakt med.  Det er disse tre dimensioner af samarbejdet, som 
temahæftet omhandler. Spørgsmålsformuleringerne ses nedenfor.

”Synes du, at bar-
nets/ den 

unges dag

insti- tution/ skole/uddannelsessted, 
blev inddraget i p

Forældrenes svar på de tre spørgsmål er forholdsvis ens mellem dag- og døgnafsnit og ambulato-
rier, og derfor bliver alle svar behandlet samlet i analyserne. 

Figur 1 viser tilfredshed på de tre spørgsmål for alle de forældre, der har svaret på spørgsmålene. 

”Var du tilfreds med 
netværksmøder/konfe-

rencer, hvor der var flere til 
stede ud over behandlerne, 

f.eks. fra daginstitution, 
skole, PPR, sagsbehandler, 
praktiserende læge m.v.?”

”Er det dit 
indtryk, at der er et 

passende samarbejde 
mellem de forskellige 

offentlige steder, som 
barnet/den unge har 

kontakt med?”

”Synes du, at 
barnets/den unges 

daginstitution/skole/
uddannelsessted, blev 
inddraget i passende 

grad?”
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Figur 1: Forældrenes besvarelser på spørgsmål om samarbejde. 
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Figuren viser, at der er forskel på forældrenes tilfredshed i forhold til de tre spørgsmål. Den største 
tilfredshed er i forhold til netværksmøderne, hvor 85 % af de 1.837 forældre, der har svaret, i høj 
grad eller i nogen grad har været tilfredse med møderne. Modsat er forældrene mest utilfredse med 
det generelle samarbejde mellem offentlige instanser. Til dette spørgsmål har 54 % svaret, at de i 
høj grad eller i nogen grad synes, at der havde været et passende samarbejde. 

Forældrenes gennemsnitlige tilfredshed på de tre spørgsmål dækker over store forskelle mellem 
tilfredshedsniveauet på de enkelte psykiatriske enheder. På alle tre spørgsmål er der væsentlige 
forskelle mellem de enheder, som forældrene vurderer klarer sig bedst i forhold til de enheder, der 
klarer sig dårligst. Forskellen er specielt tydelig på spørgsmålet om samarbejde med daginstitution/
skole/uddannelsessted, som det fremgår af figur 2.
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Figur 2: ”Synes du, at barnets/den unges daginstitution/skole/uddannelsessted blev inddraget i 
passende grad?”
Alle svarpersoner, svarpersoner fra de fem bedste og fem dårligste enheder.  
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Note: Tal i parentes angiver antal svarpersoner. De fem bedste enheder er de enheder, der har den største andel 
forældre, der har svaret ”Ja, i høj grad” eller ”Ja, i nogen grad” til spørgsmålet, mens de fem dårligste enheder er 
dem med den største andel forældre i kategorierne ”Nej, i mindre grad” og ”Nej, slet ikke”.

Figuren viser markante forskelle imellem forældrenes tilfredshed på de fem bedste psykiatriske 
enheder i forhold til de fem dårligste enheder. De fem bedste enheder klarer sig virkelig godt på 
dette spørgsmål, hvor alle 91 forældre har givet positive svar. Derimod er der ingen af forældrene 
med børn på de fem enheder med lavest forældretilfredshed, der har svaret, at de i høj grad synes, 
at daginstitution/skole/uddannelsessted var inddraget passende, og 21 % har svaret, at de i nogen 
grad var passende inddraget.

De store forskelle tyder på, at nogle psykiatriske enheder formår at løfte opgaven om samarbejde 
med daginstitution/skole/uddannelsessted på tilfredsstillende vis, mens andre har problemer med 
det.  Samme tendens viser sig for de to andre samarbejdsspørgsmål.
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Hvad er udfordringen? 
I dette afsnit bliver forældrenes kommentarer om samarbejdet mellem psykiatriske enheder og andre 
offentlige instanser beskrevet, og der er citater, som giver eksempler på gode og dårlige oplevelser.  
Kommentarerne uddyber, hvilke problemer og styrker forældrene ser i forhold til samarbejdet.

I gennemgangen af kommentarmaterialet er der en overvægt af negative kommentarer om samar-
bejdet. Det kan delvist forklares med, at forældrene i højere grad skriver kommentarer, hvis der er 
noget, de er utilfredse med, end hvis de er tilfredse. 

De positive kommentarer
I de positive kommentarer lægger forældrene vægt på, at samarbejdet er effektivt og hurtigt, at 
man som forælder bliver taget seriøst, og at alle relevante parter bliver inddraget og informeret 
om barnets/den unges behandling og behov. Desuden skriver flere forældre, at engagement og en 
omsorgsfuld behandling af hele familien har betydet meget for dem. 

”At behandleren var engageret og ”kerede” sig om vores barn. Hun havde hjertet med sig 
og viste stor respekt for vores familie som helhed. Vi var ikke bare ”en sag”, men menne-
sker med et problemfyldt barn. At en behandler har hjertet med sig betyder meget mere 
end kold professionalisme.”

(Forældre, Ambulatorium)

Derudover har flere stor glæde af netværksmøder og afsluttende udskrivningskonferencer, hvor 
relevante parter er til stede, er velforberedte og lytter til hinanden for derefter at lægge en klar plan 
for barnets/den unges fremtid.  

”Professionel udskrivningskonference, hvor diagnosen blev stillet, og de relevante perso-
ner i forhold til barnets fremtid var til stede.”

(Mor, Dag- og døgnafsnit)

En forælder nævner, at kommunen ikke kunne deltage i udskrivningskonferencen, men at kommu-
nen derefter selv tog kontakt til forældrene, hvilket hun fandt positivt. Derudover roser flere foræl-
dre skolernes indsats i forhold til at hjælpe barnet og deres samarbejde med psykiatrien.

”Vi får en utrolig opbakning og hjælp fra skolen, og kommunen gør, hvad den kan.”
(Mor, Ambulatorium)
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De negative kommentarer
Mange forældre beskriver i kommentarerne, at de 
føler, at de skal samle alle trådene mellem de for-
skellige offentlige instanser. De føler sig alene og 
har en opfattelse af, at den ene instans ikke ved, 
hvad den anden gør. Manglende samarbejde fører i 
flere forældres øjne til, at de skal starte helt forfra 
med at forklare og udrede situationen, hver gang 
de møder en ny offentlig instans. Denne oplevelse 
beskriver flere forældre som at være ”kastebold” 
mellem offentlige instanser, hvor alle prøver at fra-
lægge sig ansvar. Som eksempel fortæller en forælder, 
hvordan hun oplever samarbejdet.

”Samarbejdet mellem diverse offentlige instanser fungerer slet, slet ikke. Skal ALT selv. 
Selv tage kontakt om hver enkelt lille ting.”  

(Mor, Dag- og døgnafsnit)

Et andet forældrepar har oplevet, at der ikke var noget samarbejde, indtil de selv tog initiativ til et 
netværksmøde. 

”Det kræver meget at være pårørende, idet man selv skal være opsøgende på tilbud, 
behandling og være bindeleddet mellem de forskellige instanser, som ikke nødvendigvis 
samarbejder, medmindre den pårørende tager initiativ til at bede om et netværksmøde.” 

(Forældre, Ambulatorium)

Nogle forældre kritiserer de børne- og ungdomspsykiatriske enheder for, at de ikke har været gode 
nok til at inddrage kommunen. I det følgende citat, beskriver forældre en situation, hvor de selv kraf-
tigt måtte anmode den psykiatriske enhed om, at kommunen blev inddraget i forløbet.

”Ambulatoriet mente i første omgang, at de kun skulle stille en diagnose, men hvad den 
skulle bruges til var noget uklart. Så vi måtte kraftigt bede om, at kommunen blev ind-
draget.”

(Forældre, Ambulatorium)

Ambulatoriet
som bindeled

Ambulatoriet for spiseforstyrrelser i 
Aalborg ser sig som bindeled for samarbej-

det. Jo længere man er i forløbet, desto mere 
ansvar lægges ud til samarbejdspartnere. Det 

er vigtigt at vide, at man ikke er ekspert på alle 
områder. 

Ambulatoriet arbejder for, at alle relevante 
parter inddrages, også selvom de ikke umid-

delbart ønsker det.  Her kan personlig 
kontakt og et i forvejen stort net-

værk være afgørende for, at 
det lykkes.
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Netværksmøderne er et væsentligt element for forældrene, og hvis afviklingen sker på en god måde, 
hjælper det forældrene til at føle sig trygge og få vished om, hvad der skal ske, når barnet udskrives/
afsluttes fra børne– og ungdomspsykiatrien. I figur 1 blev det vist, at der generelt er en høj tilfreds-
hed med netværksmøderne. Men nogle forældre er kritiske overfor manglende fremmøde, ligesom 
det er vigtigt for forældrene, at alle parter er sat godt ind i sagen til møderne. 

”Til midtvejsmøde på afsnittet "glemte" sagsbehandler navn og alder på mit barn. Til 
udskrivningskonference meldte PPR afbud (sygdom). Socialrådgiver (eller andet) kom 
bare ikke.”

(Mor, Dag- og døgnafsnit)

I de negative kommentarer beskriver nogle forældre, at kommunen - ofte sagsbehandler - virker 
passiv, ikke villig til at samarbejde og er svære at komme i kontakt med. Nogle forældre begrunder 
kritikken med, at der er manglende viden om psykiatriområdet i kommunerne, så selvom kommunen 
ønsker at løfte opgaven, er de ikke altid i stand til det.

”Vi oplever store problemer med at få kontakt til kontaktpersonen i kommunen, pga. at 
telefonen ikke bliver taget, og der ikke bliver udleveret mailadresse.”

(Forældre, Dag- og døgnafsnit)

”Omfattende mangel på informationer fra kommunens side. Skal selv kontakte og KÆMPE 
for at få et møde. Mangler svar på mange spørgsmål. Kommunen virker ligeglad.”

(Mor, Ambulatorium)

Nogle forældre har en tilsvarende kritik overfor PPR. Her undrer nogle forældre sig over manglende 
viden, da flere havde forestillet sig, at de ville opleve PPR som specialister på psykiatriområdet. 
Oplevelsen af, at PPR ikke løfter deres opgave godt nok, kan gøre forældrene urolige for, hvad der vil 
ske, efter deres barn er blevet udskrevet/afsluttet. 

”Jeg synes ikke, PPR har været så meget "på banen", som jeg kunne have ønsket, og jeg 
frygter, at de på grund af arbejdspres og økonomi ikke fremover kan give det, jeg har brug 
for i forhold til mit barns fremtid.”

(Mor, Ambulatorium)

Selvom der er en overvægt af negative kommentarer, så beskriver flere forældre også, at PPR og 
kommunen har udført et godt stykke arbejde. Men det er meget vigtigt, at alle aktører udfylder 
deres opgave og bidrager aktivt til samarbejdet, for at forældrenes samlede indtryk er godt.



13

”Skolen, som vores søn gik på, var slet ikke samarbejdsvillig, trods undervisning, input og 
redskaber fra PPR.”

(Forældre, Ambulatorium)

Børne- og ungdomspsykiatriens anbefalinger
Flere forældre er utilfredse med at PPR og kommunen ikke følger børne- og ungepsykiatriens anbe-
falinger. Det kan dog også være et udtryk for, at børne- og ungdomspsykiatrien har opstillet for 
store eller misvisende forventninger til forældrene om efterfølgende tilbud i kommunen.

Når enheden, som barnet/den unge er tilknyttet, anbefaler specifikke behandlinger og tiltag efter 
udskrivelsen, er det til stor frustration for forældrene, hvis kommunen ikke tager disse anbefalinger 
til sig og giver barnet/den unge de pågældende tilbud.

”Vi har oplevet det meget frustrerende, at PPR nægter at følge børnepsykiatriens anbe-
falinger trods stor klarhed i diagnose og behandlingsråd. Ergo står vi samme sted, som da 
undersøgelsen startede.”

 (Mor, Ambulatorium)

Flere forældre beskriver det på denne baggrund som et problem, at børne- 
og ungdomspsykiatriens anbefalinger kun er vejledende. Men samtidig 
beskriver nogle forældre, at det er et problem, at den psykiatriske 
enhed anbefaler tiltag, som ikke er realistiske at få gennemført 
i kommunen. Dette kan tages som et udtryk for, at enheden 
ikke kender nok til, hvilke muligheder der er for efterfølgende 
tilbud i kommunen. 

Det er indskrevet i flere af sundhedsaftalerne, som er ind-
gået mellem regioner og kommuner, at den psykiatriske 
enhed ikke skal give konkrete anbefalinger. En løsning, 
hvor børne- og ungdomspsykiatrien ikke giver konkrete 
anbefalinger, medvirker dog heller ikke til altid at gøre 
forældrene tilfredse. Uden konkrete anbefalinger kan for-
ældrene nemlig føle sig utrygge om fremtiden, og de kan 
desuden komme til at opfatte kommunen som værende for 
optaget af økonomi.

Ingen konkrete
anbefalinger

På Ungdomspsykiatrisk afdeling U1 
i Kolding og i Ambulatoriet for spisefor-

styrrelser i Aalborg giver man ikke konkrete 
anbefalinger om kommunale tilbud. Enhederne 

beskriver barnets/den unges behov, og ud fra 
det træffer kommunen en beslutning om tilbud. 
Efter mødet med forældrene ringer sagsbe-
handleren nogle gange for at få råd om kon-

krete tilbud. På den måde får forældrene 
ikke urealistiske forventninger om 

tilbud, og samtidig får kommunen 
et kvalificeret input til deres 

beslutning.



14

”Det kommer hurtigt til at handle om penge fra kommunens side. De frabad sig anbefalin-
ger fra afdelingen, så de ikke "kom til at hænge på den/det".”

(Forældre, Dag- og døgnafsnit)

Hvis hospitalet ikke må komme med konkrete anbefalinger, kan familien føle, at de bliver overladt til 
sig selv, og at de bliver klemt i et stort system, hvor ingen tager ansvar for forløbet. 

”Vort barn har f.eks. fysiologiske behov, der trods anmodning om det overhovedet ikke 
blev svaret på. Sygehusvæsenet "kan ikke", "må ikke" bakke familien op ved udskrivnings-
konference med det offentlige, familien står tilbage og klemmes i det store system.”

(Forældre, Dag- og døgnafsnit)

Et overblik
Samlet tyder gennemgangen af kommentarerne på, at der er muligheder for 
forbedringer i samarbejdet mellem børne- og ungdomspsykiatrien og sags-
behandler/skole/PPR. Det er vigtigt for forældrene, at netværksmøderne 
fungerer, at de overalt bliver mødt af kompetent, engageret personale 
samt fagfolk, der tager situationen alvorligt og ikke handler for lang-
somt. Desuden er det til stor frustration, hvis børnene udskrives/
afsluttes, uden at forældrene ved, hvad der skal ske med barnet i 
fremtiden.

For at styrke samarbejdet foreslår flere forældre, at kommune, PPR 
og skole bliver inddraget tidligere i forløbet og hurtigt får besked om 
væsentlige ting, så de eksempelvis kan være mere opdaterede under 
forløbet og være klar til at tage imod barnet ved udskrivning/afslutning. 
Således beskriver en forælder, at hun har oplevet en større forståelse og 
samarbejdsvillighed fra barnets skole, efter at personer fra børnepsykiatrien 
havde været på besøg på skolen.

”Skolen har været rimeligt gode, men dog noget sløve. Flere besøg fra Børnepsykiatrien 
har hjulpet meget på skolens forståelse for problemets omfang.”

(Forældre, Ambulatorium) 

Minimer
mellemled

Ambulatoriet for spiseforstyrrel-
ser i Aalborg forsøger at minimere 

mellemled i kommunikationen. Hvis 
personalet kan tage direkte kon-
takt til eksempelvis en skolelærer, 

er dette bedre end formidling 
gennem forældrene, som selv-

følgelig skal informeres 
om kontakten. 
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Samarbejdet har betydning for den samlede tilfredshed
Af de følgende analyser fremgår det, at der er en sammenhæng mellem forældrenes tilfredshed 
med samarbejdet og forældrenes samlede tilfredshed med forløbet. Det understreger, at godt sam-
arbejde mellem psykiatri og andre offentlige instanser er et væsentligt element i forældrenes sam-
lede vurdering af forløbet på de psykiatriske enheder. 

De gennemførte regressionsanalyser (se metodebilaget) viser, at der er forskelle mellem forældre 
med børn på ambulatorier og forældre med børn på dag- og døgnafsnit. De bliver derfor analyseret 
hver for sig i dette afsnit.

Ambulatorier
For forældre på ambulatorier er der en signifikant sammenhæng mellem alle tre samarbejdsspørgs-
mål og den samlede tilfredshed med ambulatorieforløbet. Det vil sige, at der er en sammenhæng 
mellem forældrenes samlede tilfredshed med ambulatorieforløbet og med deres tilfredshed med 
henholdsvis netværksmøderne, med samarbejde med daginstitution/skole/uddannelsessted og 
med samarbejdet generelt.

Det er primært samarbejdet med daginstitution/skole/uddannelsessted og tilfredsheden med net-
værksmøderne, der er væsentlige for forældrenes tilfredshed. Figur 3 illustrerer sammenhængen 
mellem tilfredshed med netværksmøder og det samlede indtryk af ambulatorieforløbet. Det er den 
dimension af samarbejdet, som har størst betydning for forældrenes samlede indtryk.
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Figur 3: Sammenhæng mellem tilfredshed med netværksmøder og samlet indtryk.
Forældre til børn på ambulatorier. N=1305.

7%

28%

37%

35%
92%

68%
45%

23%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Ja i høj grad Ja i nogen grad Nej i mindre grad Nej slet ikke

Tilfredshed med netværksmøder

S
am

le
t 

in
d

tr
yk

Uacceptabelt/Dårligt Dårligt og godt Godt/enestående

Figuren viser tydeligt sammenhængen mellem tilfredshed med netværksmøde og det samlede ind-
tryk blandt forældre til børn på ambulatorierne. Eksempelvis bedømmer 92 % af forældrene, som i 
høj grad er tilfredse med netværksmøder, også deres samlede indtryk af ambulatorieforløbet til at 
være godt eller enestående. Sammenlignet med det er det kun 23 % af de forældre, som slet ikke er 
tilfredse med netværksmøder, der bedømmer det samlede forløb som godt eller enestående.

Dag- og døgnafsnit
For forældrene på dag- og døgnafsnittene er der ikke en signifikant 
sammenhæng mellem deres samlede indtryk af indlæggelsen, og om 
samarbejdet generelt er passende mellem de offentlige instan-
ser. Til gengæld er der klare sammenhænge mellem forældrenes 
samlede indtryk af indlæggelsen og forældrenes tilfredshed med 
netværksmøder, samt hvorvidt de mener, at daginstitution/
skole/uddannelsessted er inddraget passende grad.

Den stærkeste sammenhæng er mellem inddragelse af daginsti-
tution/skole/uddannelsessted og det samlede indtryk af indlæg-
gelsen. Denne sammenhæng illustreres i figur 4.

Netværksmøder
 

Netværksmøder er et væsentligt 
element i et godt samarbejde i Ambu-

latoriet for spiseforstyrrelser på Aal-
borg Sygehus. Der lægges stor vægt på, at 

alle de relevante personer er til stede ved 
møderne, og at ”alvoren” går op for alle. På 
netværksmøderne har alle mulighed for 

at komme med deres ideer. Desuden er 
der fokus på forventningsafstem-

ning og på at sørge for enighed 
om, hvad næste skridt i 

forløbet bliver.
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Figur 4: Sammenhæng mellem om daginstitution/skole/uddannelsessted er inddraget i passende 
grad og samlet indtryk af indlæggelsen. 
Forældre til børn på dag- og døgnafsnit. N=417.
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I figuren ses en klar tendens til, at forældre der synes, at daginstitution/skole/uddannelsessted har 
været inddraget i passende grad, også har et godt samlet indtryk af indlæggelsen, og omvendt. 

Blandt forældre der mener, at der i høj grad har været en passende inddragelse af daginstitution/
skole/uddannelsessted, er der ingen, der samlet bedømmer indlæggelsen som dårlig eller uaccepta-
bel. Men blandt forældrene, der synes, at der slet ikke har været en passende inddragelse, finder 18 %, 
at indlæggelsen samlet set har været dårlig eller uacceptabel.

En anden måde at undersøge betydningen af et godt samarbejde på er ved at se på forældrenes 
tilfredshed med samarbejdet i forhold til deres oplevelse af, om barnet/den unge har fået det bedre.  
Her er der samme tendens som ved den samlede tilfredshed med indlæggelsen. Forældre, der er 
tilfredse med samarbejdet vurderer samtidigt, at deres barn har fået det bedre under indlæggelsen.
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Hvem er tilfredse?
Fælles for forældrenes besvarelser har været en vis util-
fredshed med samarbejdet mellem psykiatri og andre 
offentlige instanser. Men det er ikke alle forældre, der 
er lige tilfredse eller utilfredse. I dette afsnit beskrives, 
hvilke grupper af forældre der er mest tilfredse med sam-
arbejdet og hvilke grupper, der er mest utilfredse. 

For at undersøge forskellene i tilfredshed blandt foræl-
drene er der udarbejdet et indeks for den samlede tilfreds-
hed med samarbejdet ud fra de tre samarbejdsspørgsmål. I 
metodebilaget er indekset nærmere beskrevet. Figur 5 viser, 
hvordan svarene på indekset er for alle forældre samt for foræl-
dre på de fem bedste og de fem dårligste psykiatriske enheder. 

Figur 5: Indeks over samlet tilfredshed med samarbejdet. 
Alle svarpersoner, svarpersoner fra de fem bedste og fem dårligste enheder.  
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Note: Tal i parentes angiver antal svarpersoner. De fem bedste enheder er de enheder, der har den største andel 
forældre, der har svaret ”Ja, i høj grad” eller ”Ja, i nogen grad” til spørgsmålet, mens de fem dårligste enheder er 
dem med den største andel forældre i kategorierne ”Nej, i mindre grad” og ”Nej, slet ikke”.

En god udslusning
er afgørende

For at skabe et godt udslusningsforløb 
tager medarbejdere fra ungdomspsykiatrisk 

afdeling i Kolding nogle gange med ud i bar-
nets/den unges klasse for at fortælle om syg-
dommen og svare på spørgsmål.  Det er også 
vigtigt, at barnet/den unge ikke føler sig helt 

sluppet af afdelingen efter udskrivelsen. 
Derfor kan de unge stadig ringe, hvis 

der opstår problemer, efter at de er 
blevet udskrevet.
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Forældrenes samlede tilfredshed med samarbejdet er 
blevet inddelt i tre kategorier, henholdsvis ”Tilfreds”, 
”Både og” og ”Utilfreds”. 

Figuren viser, at det er en forholdsvis lav andel af alle 
forældresvarene, der falder i kategorien ”Utilfreds” 
(9 %). Det vil sige, at der er få forældre, der har givet 
svar, der udtrykker utilfredshed på alle tre spørgs-
mål om samarbejdet. 

Figuren understreger desuden, at der er store for-
skelle på forældrenes tilfredshed med samarbejdet 
på tværs af psykiatriske enheder. Fra at 72 % af foræl-
drene på de fem bedste enheder placerer sig i katego-
rien ”tilfreds”, er der kun 10 % tilfredse forældre på de fem 
enheder, med størst utilfredshed med samarbejdet. 

Patientens alder har betydning
For at undersøge hvad der har betydning for forældrenes tilfredshed, er der lavet regressionsana-
lyser, som ses i metodebilaget. På tværs af alle enheder er der en tendens til, at forældrene til den 
ældste gruppe af de unge er mest utilfredse, mens forældrene til den yngste gruppe er mere til-
fredse. Figur 6 viser sammenhængen mellem alder og tilfredshed. 

Samarbejde og 
tilgængelighed

gennem hele forløbet

Et godt samarbejde under og efter et forløb 
i psykiatrien er nemmere, hvis der fra starten 

har været et godt samarbejde med eksempel-
vis sundhedsplejersker og praktiserende læger. 
I Ambulatoriet for spiseforstyrrelser i Aalborg 
prioriterer man at imødekomme henvendelser 

på alle tidspunkter i forløbet. Et eksempel 
kan være, at det nemmere at få en god 

kontakt på skolen, hvis der allerede 
tidligere har været samarbejde.
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Figur 6: Sammenhæng mellem alder og tilfredshed med samarbejdet. N=2202.
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Figuren viser, at andelen af utilfredse forældre stiger fra 3 % i den yngste 
aldersgruppe til 18 % for forældre med børn på 15 år eller derover. Ligele-
des er der forskelle i andelen af tilfredse forældre. 54 % af forældrene 
i gruppen med de yngste børn er tilfredse med samarbejdet, mens 
kun 31 % af forældrene til børn på 15 år eller derover er tilfredse. 

For at forstå hvad forskellen i tilfredshed skyldes, er kommen-
tarerne fra den yngste patientgruppes forældre sammen-
lignet med kommentarerne fra den ældste patientgruppes 
forældre.  I sammenligningen viser mange temaer sig at være 
ens for forældrene i de to grupper, men forskellene er frem-
hævet nedenfor.
 
Forskellene i de negative kommentarer omhandler primært 
forældrenes oplevelser af samarbejdet mellem psykiatrien og 
skole/kommune. Problemerne med samarbejdet findes både 
under og efter forløbet i psykiatrien. Under forløbet savner flere 
forældre bedre information fra psykiatrien til skole og kommune om 
den unges situation. 

Sværere
samarbejde

omkring de unge

Interviewpersonerne i Kolding og Aalborg 
mener, at det er sværere at skabe et tilfreds-

stillende samarbejde, desto ældre patienten 
er. Eksempelvis har det større betydning for 
gruppen af ældre børn, at de ikke vil skille sig 

ud fra jævnaldrende. Det kan begrænse 
mulige tiltag. Desuden er der sjældent et 

så tæt forhold mellem elev/forældre 
og lærere på ungdomsuddannel-

serne, som der er i folke-
skolerne.
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”Jeg fandt kontakten mellem afdelingen og socialforvaltningen uhensigtsmæssigt tung. 
Socialforvaltningen synes at arbejde som en helt selvstændig enhed, og jeg fornemmede, 
at samarbejdet kunne være langt bedre, f.eks. hvis oplysninger fra afdelingen (med til-
ladelse naturligvis) kunne sendes direkte og med det samme til socialforvaltningen i det 
omfang afdelingen ved, at oplysninger vil være relevante for socialforvaltningen.”

(Far til 17-årig, Dag- og døgnafsnit)

I citatet bliver der udtrykt et ønske om, at de psykiatriske enheder i højere grad løbende informerer 
skole og kommune om den unges forløb. Når det ikke sker, kan manglende kommunikation og samar-
bejde ifølge nogle være en ulempe i forhold til den unges skoleforløb.

”I hele forløbet er han kommet bagud i skolen, og vi kunne godt have ønsket os, at vi havde 
fået hjælp hertil, eller at skole og det psykiatriske system havde talt bedre sammen. Det 
er ligesom om, at der hopper kæden af.”

(Forældre til 16-årig, Ambulatorium)

Udover den manglende kommunikation under forløbet i børne- og ungdomspsykiatrien, er det også 
tydeligt i kommentarerne, at flere forældre ønsker et tættere samarbejde mellem skole og psykia-
tri, når barnet skal vende tilbage til skolen.

Nogle forældre pointerer, at de ikke inddrages i tilstrækkelig grad, når den unge er over 15 år. Den 
manglende inddragelse er med til at gøre dem utrygge i forhold til den unges fremtid. 

”Da den unge er over 15 år, bliver forældre kørt ud på et sidespor. Har IKKE noget at skulle 
have sagt, hvis den unge ikke er interesseret i det.”

(Forældre til 17-årig, Dag- og døgnafsnit)

Denne kritik er ikke rettet direkte mod samarbejdet mellem de offentlige instanser, men påvirker 
muligheder og rammer for samarbejde. Det kan også være et problem for forældre til de ældre børn, 
at der ikke er tilstrækkeligt med tilbud til denne gruppe. Flere forældre skriver, at de har svært ved at 
overkomme at have den unge derhjemme, men samtidig er der ikke passende institutioner til deres 
børn. En forælder foreslår, at der laves flere grupper, hvor de unge kan møde hinanden.
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”Der mangler i højeste grad pårørendeundervisning og ungegrupper, hvor de unge kan 
møde nogen med samme problemstilling som dem selv.”

(Mor til 17-årig, Dag- og døgnafsnit)

De positive kommentarer er meget kortfattede og giver ikke et indblik i, hvad forskellen i tilfredshed 
skyldes. Derfor er de ikke er kommenteret.

Samlet peger gennemgangen af kommentarerne for forældrene til 
henholdsvis de yngste og ældste patienter på, at mange temaer 
går på tværs af alder. Dog lægger forældrene til den ældste 
gruppe unge særlig vægt på, at samarbejdet med skolen fun-
gerer. Det er muligt, at forældrene opfatter det som værre, 
hvis en ung på 15 år kommer bagud i skolen sammenlignet 
med, hvis et barn på seks år kommer bagud.

Den typiske tilfredse forælder
Udover sammenhængen mellem barnets/den unges alder og 
forældrenes tilfredshed, har barnets/den unges køn betyd-
ning for forældrenes tilfredshed med samarbejdet. Drenge-
nes forældre er mere positive end pigernes. Hvis man indde-
ler tilfredsheden med samarbejdet i tre kategorier, gælder det 
eksempelvis, at blandt pigernes forældre er 15 % utilfredse med 
samarbejdet, mens kun 6 % af drengenes forældre er det.  

Sammenhængene mellem alder og samarbejde samt køn og sam-
arbejde er signifikante. Analyserne viser to andre tendenser, 

som dog ikke er signifikante.

Ved test af om barnets/den unges diagnose har nogen 
betydning, er der en tendens til, at forældrene med børn, 
der har diagnoserne F20-29 (Skizofrene lidelser) er mere 
tilfredse end forældre med børn med diagnoser i kate-
gorierne F30-39 (Affektive sindslidelser, eks. depres-
sion), F40-49 (Eksempelvis angst og tvangstanker) og 
F50-59 (Eksempelvis spiseforstyrrelser). 

Forældrene skal
inddrages

Samarbejdet bliver nogle gange 
sværere, når den unge er over 15 år, 

da den unge selv får mulighed for at 
påvirke, hvor meget forældrene inddra-
ges. Dette er et fokusområde på Ung-

domspsykiatrisk afdeling U1 i Kolding, 
hvor de aktivt forsøger at overbe-

vise de unge om, at det er bedst 
for alle, at forældrene bliver 

inddraget i forløbet. 

Fleksibilitet og
ressourcepersoner

Det er vigtigt i hvert enkelt forløb at 
overveje, hvem der kan være ressource-

personer. Ressourcepersoner behøver ikke 
have en speciel uddannelsesmæssig bag-
grund for at kunne være afgørende for den 
unges bedring. For eksempel har Ambulato-

riet for spiseforstyrrelser i Aalborg ople-
vet et godt forløb, hvor en pædagog i 

barnets fritidsordning sørgede for 
at spise sammen med barnet.
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Den sidste tendens der kan ses er, at forældrene på dag- og døgnafsnittene er mere tilfredse end 
forældrene på ambulatorierne. Dette er dog kun en svag tendens.

Ud fra de ovenstående sammenhænge kan der tegnes et billede af den typiske tilfredse forælder og 
den typiske utilfredse forælder. Samtlige karakteristika for den typiske forælder findes dog sjæl-
dent hos en specifik forælder i virkeligheden. 

For dag- og døgnafsnit tene gælder det desuden, at forældrene er mere tilfredse med samarbejdet 
desto flere kontakter de har haft med personalet i løbet af den unges forløb. 

Karakteristik 
af den utilfredse
forælders barn

 
  	Er 15 år eller derover

  	Er en pige

  	Har en diagnose i gruppen F30-59 

   (Affektive sindslidelser,

   eks. depression)

  	Er tilknyttet et ambulatorium

Karakteristik 
af den tilfredse
forælders barn

 
 	Er mellem 0 til 6 år

 	Er en dreng

 	Har en diagnose i gruppen F20-29 

  (Skizofrene lidelser)

 	Er indlagt på et dag- og døgnafsnit
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Metodebilag
I dette afsnit bliver der kort redegjort for personaleinterview, indekset om samlet tilfredshed med 
samarbejde og regressionsanalyserne bliver vist. Undersøgelseskoncept, svarprocenter og bag-
grundskarakteristika for respondenterne kan findes i de landsdækkende psykiatriundersøgelser.

Interview
I forbindelse med udarbejdelse af temahæftet er der gennemført interview om ”det gode samar-
bejde” med personale fra henholdsvis Ungdomspsykiatrisk afdeling U1 i Kolding og Ambulatorium 
for spiseforstyrrelser i Aalborg. Disse enheder er valgt, da de ud fra forældrenes besvarelser i psy-
kiatriundersøgelserne er gode til at håndtere samarbejdet. Der er andre enheder, der også klarer 
samarbejdet godt, men det specielle ved disse to enheder er, at de klarer samarbejdet godt, selvom 
de har patienter i den ældste alderskategori. Denne kategori har nemlig den største andel af util-
fredse forældre. 

Erfaringer fra de to afsnit er indsat i temahæftet i små bobler, så det er tydeligt, hvad der bygger på 
psykiatriundersøgelserne, og hvad der er erfaringer og tanker fra personale på de to enheder.

Indeks om samlet tilfredshed
I afsnittet ”Hvem er tilfredse?” er der benyttet et indeks i regressionsanalyserne. Et indeks er en 
gruppe af spørgsmål, der samlet udtrykker et begreb. I dette tilfælde forventes forældrenes til-
fredshed med de tre spørgsmål om samarbejdet at udtrykke forældrenes samlede tilfredshed med 
samarbejdet. 
 
For at undersøge om det er plausibelt, at de tre spørgsmål tilsammen kan udtrykke den samlede 
tilfredshed, er der gennemført item-item-analyser, item-skala-analyser og lavet en reliabilitetsana-
lyse. Alle tre analyser gav tilfredsstillende resultater . 

Normalt er det kun respondenter, der har svaret på alle spørgsmålene i et indeks, som indgår i de 
efterfølgende analyser. For ikke at miste for mange respondenter, når indekset dannes, er det i 
dette tilfælde bestemt, at hvis en respondent som minimum har svaret på to ud af de tre spørgsmål, 
så indgår respondentens svar. Det sker ved, at respondentens manglende svar erstattes med gen-
nemsnittet af respondentens svar på de to andre spørgsmål. Herved stiger antallet af respondenter 
i indekset fra 1.497 til 2.242 forældre.

Indekset er omdannet til en skala fra 0-100, hvor de tre spørgsmål vægter ens. Skalaen er kategori-
seret som følger: score 0-32 ”utilfreds”, score 33-67 ”både og”, score 68-100 ”tilfreds”. 
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Regressionsanalyser
I afsnittene ”Samarbejde har betydning for den samlede tilfredshed” og ”Hvem er tilfredse?” er der 
lavet regressionsanalyser som baggrund for beskrivelserne af data. I en regressionsanalyse er det 
muligt at undersøge, hvad der har en sammenhæng med en given faktor. I regressionsanalyserne er 
de relevante, tilgængelige variable inddraget, men det er værd at huske, at det kun er de variable, der 
inddrages i analysen, man kan udtale sig om.

I regressionsanalyser bliver den ene variabels effekt kontrolleret for de andre inddragede variables 
effekter. Det vil sige, at hvis en variabel har en effekt, så har den det på trods af alle de andre ind-
dragne variables effekter. Det er kun de respondenter, der kan inddrages hele vejen igennem den 
enkelte regressionsanalyse, der er med.

I de følgende tabeller vises de fire regressionsanalyser, der er anvendt i temahæftet. Først vises 
de to regressioner anvendt i afsnittet ”Samarbejde har betydning for den samlede tilfredshed” og 
derefter vises de to regressioner, der bruges i afsnittet ”Hvem er tilfredse?”. 
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Tabel 1: Forældre til børn/unge på dag- og døgnafsnit. Samlet tilfredshed som afhængig variabel. 
Standardiserede beta-koefficienter, signifikans og forklaret varians.

1. analyse 2. analyse 3. analyse

Køn Pige (ift. dreng) -0,173 -0,124 -0,047

Alder Alder (interval) -0,035*** -0,020 -0,005
Diagnose F20-29 (ift. F80-98) -0,092 -0,071

F30-39 (ift. F80-98) -0,242 -0,320

F40-59 (ift. F80-98) -0,460** -0,439**
Øvrige diagnoser (ift. F80-98) -0,119 -0,074

Ventetid Ventetid 3 uger og derover (ift. 0-2 uger) -0,023 -0,030
Varighed af
indlæggelse

Indlagt 9 uger og derover (ift. 0-8 uger) -0,164 -0,158

Anvendelse af tvang Anvendt tvang (ift. Ikke anvendt tvang) -0,144 -0,198
Kontakt med enhed 5 kontakter eller derover (ift. 0-4 kontakter) 0,199 -0,041
Spørgsmål om samarbejde Passende samarbejde generelt

(ift. ikke passende)
0,033

Passende inddragelse af skole
(ift. ikke passende)

0,730***

Tilfreds med netværksmøder (ift. utilfreds) 0,477***

Justeret R2 0,058 0,061 0,268
Antal respondenter 224 224 224

*: Sig. på 0,1 niveau. **: Sig. på 0,05 niveau. ***: Sig. på 0,01 niveau. 

Tabel 2: Forældre til børn/unge på ambulatorier. Samlet tilfredshed som afhængig variabel.
Standardiserede beta-koefficienter, signifikans og forklaret varians.

1. analyse 2. analyse 3. analyse

Køn Pige (ift. dreng) -0,169** -0,176** -0,065
Alder Alder (intervalskaleret) -0,038*** -0,037*** -0,015**
Diagnose F20-29 (ift. F80-98) -0,207 -0,052

F30-39 (ift. F80-98) -0,214** -0,219
F40-59 (Ift. F80-98) 0,110 -0,109
Øvrige diagnoser (ift. F80-98) -0,064 -0,045

Ventetid Ventetid 3 uger og derover (ift. 0-2 uger) -0,216** -0,180**
Kontakt med enhed 5 kontakter eller derover (ift. 0-4 kontakter) -0,022 0,008

Spørgsmål om samarbejde Passende samarbejde (ift. ikke passende) 0,250***
Passende inddragelse af skole (ift. ikke pas-
sende)

0,590***

Tilfreds med netværksmøder (ift. utilfreds) 0,615***

Justeret R2 0,040 0,042 0,280
Antal respondenter 789 789  789

*: Sig. på 0,1 niveau. **: Sig. på 0,05 niveau. ***: Sig. på 0,01 niveau. 
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Tabel 3: Alle forældre. Indeks over tilfredshed med samarbejde som afhængig variabel.
Standardiserede beta-koefficienter, signifikans og forklaret varians.

1. analyse 2. analyse

Køn Pige (ift. dreng) -5,206*** -5,316***

Alder Alder (intervalskaleret) -1,166*** -1,152***
Diagnose F30-39 (ift. F20-29) -8,729*

F40-59 (ift. F20-29) -7,782*
F80-98 (ift. F20-29) -3,989
Øvrige diagnoser (ift. F80-98) -3,564

Ventetid Ventetid 3 uger og derover (ift. 0-2 uger) -1,105
Kontakt med enhed 5 kontakter eller derover (ift. 0-4 kontakter) 1,694

Type enhed Ambulatorium (ift. dag- og døgnafsnit) -2,167

Justeret R2 0,055 0,058
Antal respondenter 1320 1320

* Sig på 0,1 niveau. **: Sig. på 0,05 niveau. ***: Sig. på 0,01 niveau. 

Tabel 4: Forældre på dag- og døgnafsnit. Indeks over tilfredshed med samarbejde som afhængig 
variabel.
Standardiserede beta-koefficienter, signifikans og forklaret varians.

1. analyse 2. analyse

Køn Pige (Ift. dreng) -6,400** -6,032**

Alder Alder (intervalskaleret) -0,989*** -0,620
Diagnose F20-29 (Ift. F80-98) 3,928

F30-39 (Ift. F80-98) -0,869
F40-59 (Ift. F80-98) -2,716
Øvrige diagnoser (Ift. F80-98) -0,952

Ventetid Ventetid 3 uger og derover (Ift. 0-2 uger) 3,049
Kontakt med enhed 5 kontakter eller derover (ift. 0-4 kontakter) 8,017***

Anvendelse af tvang Anvendt tvang (ift. ikke anvendt tvang) 4,872

Justeret R2 0,061 0,077
Antal respondenter 364 364

*: Sig på 0,1 niveau. **: Sig. på 0,05 niveau. ***: Sig. på 0,01 niveau. 
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