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Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center 
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• Region Hovedstadens Psykiatri´s inddragelsesstrategi 
2014

• Satspuljer 2015 – 2018 recoverymentorer i voksenpsyk
forældrementorer i børne- og ungdomspsyk

• Fra 2018 overgået til almindelig drift 

• Fungerer nu på :

- akut modtageafsnit

- døgnafsnit for patienter med spiseforstyrrelse

- dag- og døgnafsnit for skolebørn 7 – 13 år  

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center 



Funktion

Peer-to-peer ansat som recoverymentor

• Forældre der selv har oplevet forløb på BUC

• Ligestillede - med levede erfaringer - spejling

• Håb og rollemodel – man kan komme igennem – også 
som par

• 1:1 samtaler på afsnit eller via telefon

• Gruppesamtaler, fx forældrerum 

• Henvisning til yderligere rådgivning ved behov



Opgaven 

• Familiens fortælling. Hvad er der sket hos jer?

• Lytte og lytte og give plads til undren, afmagt og 
rådvildhed mhp. hvad, der skal ske

• Støtte i at spørge frem for at gå og undre sig eller være 
vred/frustreret – brug medarbejderne i BUC

• Afklare hvad børne- og ungdomspsykiatriens rolle er for 
børn med psykiske problemer. Skabe tillid

• Støtte i at få øje på det, man får med hjem fra 
indlæggelsen

• Tips og tricks til at håndtere at være pårørende –
recovery, håb, empowernment, mening og netværk 
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Peter Lang:  

Anger is an attempt to restore dignity





Perspektiv

• Prioritering af forældrementor-ordningen i BUC

• Den nye Handleplan for udvikling og forankring af en 
Recovery kultur i RHP – øget pårørendefokus

• Styrke alliance omkring barnet – forældre, personale, 
behandlere – at få positionerne til at få det bedste ud af 
hinanden – ”Vi skal spille hinanden bedre”

• Brobygning begge veje:                                                     
Tillidsfuld dialog og åbenhed = optimering af 
behandlingen så ”beskyttelsesfasen” afkortes  



Brobygning til organisation

• Brobygger og oversætter – gensidig forståelse

• Temaoplæg til personalegrupper

• Sparring på undren hos både forældre og personale 

• Forældregrupper, forældrepanel i BUC

• Sparring og høringspart ift. BUC

• Undervisning fx på Skolen for Recovery

• Med i relevante fora og arbejdsgrupper



Erfaringer på ”godt og ondt”

• En model der virker – understøtter forældrenes 
oplevelse af at være velkomne og være trygge

• Personalet skal være aktive i omtalen af tilbuddet

• Ligestillet medarbejder – og dog bruger – en systemisk 
forstyrrelse – en balancegang og en isoleret position

• Rekrutteringsudfordring – andet job og stadig en familie 
med en psykisk sårbar ung, så har man hænderne fulde

• Erfaringerne skal være nye, men ikke for nye.                      
Man kan ikke lytte, når man selv har munden fuld af ord 
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Flere erfaringer på ”godt og ondt”
• Kurser/uddannelse i at være peer medarbejder i 
psykiatrien

• Tidsbegrænset ansættelse til lav løn uanset baggrund

• ERFA gruppe er nødvendig

• Supervision – hvem og hvornår? Patientforløb kan give 
flash-backs til eget forløb

• Man er ansat – man kan ikke sige hvad som helst til 
hvem som helst

• Forældrementorerne bidrager til tværfagligheden 
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Hannah Arendt: 
Anerkendelse er godt, 
men det er endnu 
bedre, at føle sig  
velkommen



Tak for opmærksomheden 

• Agnete.klint.holbak@regionh.dk

• Tina.noergaard.jacobsen@regionh.dk
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