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VI ER PÅ VEJ ! 

 

 FRA ANDEN TIL TREDJE FASE 

 FRA KONTROVERS TIL KONVERGENS 

 

 

 

Første fase. 

• Overføre service fra hospitalspsykiatri til lokalt baseret psykiatri 
 

Anden fase. 

• Udbygge en bred vifte af lokalt baseret service 

• Støtte individets egne mål og ressourcer 

• Støtte social inklusion 
 

Tredje fase. 

• Udbygge service, der er evidens baseret, recovery orienteret og 

integreret 

Psykiatrihistorie  

for ”Svært psykisk syge” – De sidste 50 år 

Netværk jag 

30.5.2012 



Boformer for voksenpsykiatriske patienter 

 Alternativ til langvarig indlæggelse  Alternativ til kortvarig (gen)indlæggelse 

• Familiepleje 

• Psykiatriske plejehjem = 

Bosteder med døgnstøtte 

• Bofællesskaber/separat 

lejlighed med bostøtte 

Boformer 
 

• Crisis Houses = Krisecentre 

• Family sponsor Homes = 

Crisis Homes 

• Community Families ≈ 

Kontaktfamilier 

Behandling 
 

• Crisis Resolution Teams (CRT) 

• Psychiatric Emergency Room (PER) 

• Assertive Community Treatment (ACT) 

• Distriktspsykiatri, Mobilteam 

Alternativ til indlæggelse ved udnyttelse af civilsamfundets muligheder 

 er et væsentlig element i:  Social inklusion. 
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Evidens 

• Der er massiv dokumentation for effekter af 

teambaserede behandlingsformer som ACT og CRT 

 

• Der er sparsom dokumentation for kortvarige, 

civilsamfundsbaserede boformer (Crisis Homes, 

Community Families) 

• Vi har tidligere i en ikke - kontrolleret undersøgelse 

vist, at ophold i et Crisis Home reducerer forbrug af 

sengedage og giver en større tilfredshed : 

     signifikant for patienter med ”Svært psykisk sygdom” 
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Netværksfamilier 
En kasus - kontrolundersøgelse med to års opfølgning 

Formål: 
 

At undersøge effekter af Netværksfamilietilbud i forhold til 

tilfredshed, social funktion og forbrug af ydelser 

Målgruppe: 
 

”Svært psykisk syge” 

Udvælgelse af brugere til tilbuddet (Kasus): 
 

Registerdata (SMI), tilknyttet kommunal socialpsykiatri,  

egnet til tilbuddet 

Udvælgelse af kontroller: 
 

Matchet på køn, aldersgrupper, bopæl, diagnose, 

psykiatriydelser 
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Netværksfamilietilbuddet 

Tilbuddet er tilknytning til en Netværksfamilie.  

 

Der er to typer af Netværksfamilier. 

Kontaktfamilie 

• (Community Family), hvor patienten har 
aftalte og regelmæssige kontakter til en 
familie typisk 2 - 3 gange om måneden 
(arrangeret venskab) 

Støttefamilie 

• (Crisis Homes, Family sponsor Homes), 
hvor patienten bor hos en familie 2 - 6 døgn 
ad gangen og typisk i en ”krisesituation” 
med forværring af symptomer 
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Netværksfamilieprojektet 

Data 

  

• Spørgeskema vedr. helbred, 

tilfredshed og social funktion ved 

inklusion og opfølgning 

  

• Registerdata vedr. forbrug af 

sundheds - og socialydelser. To år 

før og to år efter inklusion 

  

• Kvalitative interviewdata af 

patienter, pårørende og 

Netværksfamilier 
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Netværksfamilieprojektet 

Afslutning 

Tak til alle involverede 

• Det har været en meget udfordrende proces - 

alle de gode viljer til trods - at etablere og 

gennemføre Netværksfamilieprojektet 

  

• Det er en stor glæde, at vi nu kan afrapportere 

de første resultater 

 

Patienter, pårørende, Netværksfamilier 

Psykiatriske medarbejdere 

Styregruppemedlemmer 

Fonde: 

o Trygfonden 

o Helsefonden 

o Sind 

o Socialministeriet 
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TAK  


