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Organisatorisk analyse

Organisatorisk delformål
• at undersøge, hvorvidt der organisatorisk er 

faktorer, der virker henholdsvis fremmende og 
hæmmende for iværksættelsen af tilbuddet og, 
når implementeret, dets daglige funktion

Presenter
Presentation Notes
Overordnet formål 
at undersøge effekter af netværksfamilietilbuddet i forhold til patienternes tilfredshed, sociale funktion og forbrug af psykiatriske ydelser, og denne effekts variation med forsøgsstederne

Formålet med forskningsprojektet er dels at undersøge effekter af Netværksfamilietilbuddet i forhold til psykiatribrugeres tilfredshed, sociale funktion og forbrug af psykiatriske ydelser dels at erhverve indsigt i/forståelse for tilbuddet betydning for brugerne og øvrige implicerede parter. 
Målet er endvidere at skabe indsigt i organisationen omkring Netværksfamilietilbuddet i et forsøg på at identificere faktorer, der virker henholdsvis fremmende eller hæmmende for iværksættelse og for effekter af tilbuddet. 
Netværksfamilieprojektet handler ikke om at evaluere enkelte kommuner eller fagpersoners arbejde. 
Ingen familier eller personer vil kunne identificeres – alt foregår anonymt. 



Metode og materiale

• Kvalitative interviews 
o Projektkoordinator

o Projektmedarbejdere

o Projektmedarbejdernes ledere

• Dokumenter
o Projektbeskrivelser

o Projektevalueringer

o Mødereferater

o Lokale procedurebeskrivelser 



Netværksfamilietilbuddets 
organisatoriske setup

Netværksfamilietilbuddet 

• placeret i civilsamfundet

• tænkt tværsektorielt med 
o en medarbejder fra den kommunale socialpsykiatri 

o en medarbejder fra den regionale behandlingspsykiatri

Grundet det organisatoriske setup

• atypisk psykiatritilbud 

• anderledes udfordringer



Netværksfamiliemedarbejderens 
opgaver

Medarbejderens hovedopgaver

• Opspore Netværksfamilier og –brugere

• Matche den rette bruger til den rette familie

• Bidrage til at holde forløbene godt kørende

• Om det sker at få afsluttet forløb ordentligt



Hvordan sikres organisatorisk de 
bedste betingelser for tilbuddet?

Tilbuddet synes at have de bedste betingelser 

• der hvor organisationen giver/stiller 
muligheder til rådighed for tilbuddets 
medarbejder

• der hvor der ledelsesmæssigt er en tydelig 
og aktiv opbakning/sparring

o synliggøre tilbuddet internt/eksternt

o vogte havelågen/skabe arbejdsro 

o sikre kompetenceudvikling

o være med til at sætte mål

o sørge for at fejre sejrene



Netværksfamiliemedarbejderen

• er selvstændig 
• sætter mål 
• er systematisk
• er kreativ og hittepåsom 
• er vedholdende
• er opmærksom/tålmodig
• har stor psykiatri erfaring

Medarbejderen der synes at fungere bedst og 
med størst effekt



Netværksfamiliemedarbejderen
Medarbejderen der fungerer bedst og med 

størst effekt 
• karaktertræk a la "le bricoleur"

o opfinder

o gør-det-selv person

o bruger den forhåndenværende viden 

o bruger den sunde fornuft 

o har lokalkendskab

o kombinerer praksis og konkret tænkning/viden i en 
proces, hvor der arbejdes med hele tiden at arrangere 
og omarrangere i en menings-forhandling, for der 
igennem at mestre at finde nye løsninger
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