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Formål

• At belyse brugernes og familiernes 
forståelse af og erfaringer med 
Netværksfamilietilbuddet

• Centrale elementer
o Motivation

o Matchning

o Udbytte

o Familiernes forståelse

o Professionelles rolle for tilbud i civilsamfundet



Metode

• Kvalitative interviews 
o Individuelle interviews

o Gruppeinterviews 

• 2 casestudier

• Interview med 16 familier og 35 brugere 

• Interviewene er gennemført ved 
o forløb som lige er startet 

o forløb som har været i gang i længere tid 

o forløb som er afbrudt



Brugernes motivation for at indgå 
i Netværksfamilietilbuddet

Motivation
• at etablere et forhold til voksne uden for det 

psykiatriske system 

• at erhverve en oase uden for systemet

Imidlertid var forventningerne typisk blandet 
med ængstelse og bekymring for, om et 

sådant forløb ville lykkes



Familiernes motivation for at indgå 
i Netværksfamilietilbuddet

• Er nået til et tidspunkt i livet, hvor der er 
overskud og energi

• Vil gerne hjælpe en konkret person

• Søger at dække et personligt behov

• Ønsker om et familiært/venskabeligt forhold
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Matchning 
- den rette bruger til den rette familie

Brugernes og familiernes oplevelser
• at selve matchmødet blev oplevet som en 

kunstig seance

• at matchningen familie-bruger var af stor 
betydning for om forløbet lykkedes

• at psykiatrimedarbejderen er afgørende for, 
at der bliver etableret et godt match



Matchning 
- den rette bruger til den rette familie
Specielt for brugerne
•mange oplevede det som et nederlag, at 
kontakten blev etableret via psykiatri- 
medarbejderen

Citat
"Altså, den første gang jeg var ude ved Pia og 
Ole, det var altså … ja, jeg var godt nok lidt 
nervøs. Altså, jeg følte mig godt nok sådan lidt 
… Nu skal jeg bare trænge ind her og …

Jeg følte mig godt nok, som om at jeg var 3 år. 
Jeg kunne ingenting. Jeg kunne ikke selv finde 
ud af at gå ud og møde nogle mennesker"



Brugernes erfaringer med 
Netværksfamilietilbuddet

Det helt typiske – en glæde ved
•at have fået kontakt til voksne/en familie, 
som ikke var en del af psykiatrien
•at der var nogen, der tænkte på dem, nogen 
som bekymrede sig om dem, og nogen som de 
kunne henvende sig til
•at have fået et rum – et frirum

o som ikke var en del af psykiatrien, 
o hvor man mødtes uden, at det var sygdommen og 

behandlingsplaner, der var centrum. 
o hvor man ikke blev observeret på samme måde som 

inden for systemet
o hvor de ikke skulle levere noget, men et sted hvor "man 

kan tillade sig bare at hygge"
o hvor brugeren typisk fik positive input



Brugernes erfaringer med 
Netværksfamilietilbuddet

I mange tilfælde 
• at møde udfordringer, som typisk blev over- 

vundet, på grund af ønsket om at bevare 
relationen, og vendt til et positiv udbytte

• at være bekymret for at blive til besvær 
o at være varsom med ikke at "lukke helt op for 

posen", af frygt for, at det ville blive for voldsomt 
for familien

o at være opmærksom på at "opføre sig ordentligt" 
for at bevare relationen

Det helt typiske
• at være bekymret for at miste "familien"



Brugernes erfaringer med 
afbrudte forløb

Det helt typiske 

• at have oplevelsen af at have mistet 
noget, som de gerne fortsat ville have 
været en del af



Familiernes erfaringer med 
Netværksfamilietilbuddet

Det helt typiske – en glæde ved
•at hjælpe andre

I mange tilfælde 
•at få et ændret syn på det at være psykisk syg 
•at få nye perspektiver på eget liv
•at der indimellem var udfordringer forbundet 
med kontakten



Familiernes forståelse 

Introduktionen til projektet, "at psykisk 
syge skal møde det normale", er afgørende 
•Det syge møder det normale
•Familierne repræsentere det normale
•Relationen er i centrum - gode oplevelser og 
hygge

Brud med introduktionen
•Brugernes selvudvikling

Familiens forståelse af tilbuddet spilles 
op imod introduktionen til tilbuddet



Fælles erfaringer med 
Netværksfamilietilbuddet

• at familie-bruger-relationen ikke    
er en ligeværdig relation

• at der er brug for en kontinuerlig 
professionel tilstedeværelse i 
tilbuddet
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