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Hvem er jeg 

Socialpsykiatri 

Organisations 
analyser 

Behandlingspsykiatri 

Ph.d. i 
organisations-
analyse indenfor 
psykiatrien 

 

Har været 
udviklings-
konsulent i 
socialpsykiatrien 

 

Arbejder med 
analyser indenfor 
psykiatri og 
socialområdet 



De næste to timer 

1. Billeder af vejen ind i og gennem 
psykiatriens organisationer 

2. Hvilken rolle har de forskellige 
organisationer og hvad er samarbejde? 

3. Er socialpsykiatrien inkompetent og 
reducerer behandlingspsykiatrien det hele 
menneske til biologi – og hvordan 
samarbejder man så? 

4. Initiativer til at forbedre det tværsektorielle 
samarbejde? Gode råd fra litteraturen. 

 

Frem for alt! I 
skal være 
medskabere 
undervejs i de 
næste to timer! 

 

Det betyder, at 
I skal tænke, 
tale og spørge 
undervejs – 
bl.a. i nogle 
øvelser, som 
skal give rum til 
refleksion over 
jeres arbejde. 

 



Tegn og fortæl-øvelse 

 Jeg tegner 

 I fortæller 

 I må gerne være uenige… Det er ren leg 

 

 Vi skal tegne borgerens forløb… 

– Vi bruger 10 minutter  

Billeder af vejen ind i og gennem psykiatriens organisationer 
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Hvem ‘samarbejder’ før borgeren overhovedet 
kommer ind i DP? 

Distriktspsykia

trien 

Jobcenter 

  

Sengeafsnit, 

voksenpsykiatrien 

  

Børne- 

ungepsykiatrien 

  

Psyk-info 

  

Praktiserende 

læge 

  

Psykiatri & 

Handicap 

  

Center for 

Rusmidler 

  

Hjemmeplejen 

  

Arbejdsgiver 

  Visitations-klinik 

  

PAM (Psykiatrisk 

akutmodtagelse) 

  

TOP (Tidligt 

opsøgende 

sygeplejerske) 

  

  

Psykiatriske 

klinikker, 

Psykiatrien Syd 

  

Pårørende 

  

  

      

    

Billeder af vejen ind i og gennem psykiatriens organisationer 
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Distriktspsykiatrien 

Og hvem ‘samarbejder’ når borgeren er 
kommet ind i ‘systemet’? 

BEHANDLINGSTILBUD 
 Individuelle samtaler med behandlere, socialrådgivere m.fl.  
 Psykologsamtaler 

 Psykoedukation, individuel såvel som i grupper  
 Motionsgrupper 

 Mindfulness 

 Social færdighedsterapi 
 Medicin 

 Pakkeforløb 

 Netværksmøder ved behov 

1.samtale, foretages 

ud fra ’D4’. 

Behandlingsforløbet 

tilrettelægges. 

Jobcenteret 

  

Pårørende 

  

Center for 

Rusmidler 

  

Arbejdsgiver 

  

Psykiatri & 

Handicap, 

visitationen 

såvel som 

kontakt-

personer 

  

Hjemmeplejen 

  

Bosteder 

  

OPUS 

  

  

      

    

Forløb i distriktspsykiatrien Bedring… 



Hvis alle er tovholdere… 

      

    

  

Jobcenter 

  
Psykiatriske 

hospitaler 

  
Praktiserende 

læge 

  

Center for 

Rusmidler 

  Kommunale 

medarbejdere 

under 

Servicelovens § 

99, 85, 103, 

104, 107, 108  

  

Distriktspsykiatr

ien 

  

Kriminalforsorg

en 

  
Rask nok til 
ikke at være 
indlagt… 

Forskellige lovrammer…  

Forskellig fleksibilitet i praksis 

Forskellige redskabskasser 

Hvilken rolle har de forskellige organisationer og hvad er samarbejde? 
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Øvelse: Hvad er I? Og hvad er jeres 
samarbejdspartnere? 

 

 Er I tovholdere? 

 Og hvad er de andre så? 

 Hvad burde I være? 

 Og hvad burde de andre være? 

Hvilken rolle har de forskellige organisationer og hvad er samarbejde? 
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Øvelse: Hvad er samarbejde? 

DIG 

Regional enhed Kommunal enhed 

Hvad vil du have fra de andre, 
for at du kan gøre dit arbejde 
godt? 

 

Hvad vil de andre have af dig? 

 

Hvad vil/kan du give andre? 

 

Hvad er udgangspunktet for 
samarbejdet?  

• Fælles dagsorden? 

• Jeres eller deres? 

• Borgerens dagsorden? 

 

 

Hvilken rolle har de forskellige organisationer og hvad er samarbejde? 
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Hvad er samarbejde?  

 At holde sig på egen banehalvdel! 

– Man må videregive information om borgeren, men ikke fortælle andre hvad 
de skal gøre for borgeren. Og slet ikke fortælle borgeren, hvad de skal 
forvente/kræve af andre organisationer. 

– Videregiv information når den efterspørges… 

• Men! Det er jo ikke alle de andre aktører der er i stand til at forstå den viden 
man selv ligger inde med…! Så selekter i hvad du selv videregiver… 

• Helst hurtigt!… men… bær over med lang svartid… 

– Videregiv af dig selv informationer, når der sker noget relevant i borgerens 
liv! 

 Niks – det kan vi ikke, hvad med samtykke fra borgeren? … men vi vil gerne have 
information… 

– Vi er alle underlagt systemet – accepter det, og forvent ikke, at vi eller 
andre kan gøre noget udover rammerne (f.eks. aldersgrænser)... Vi er alle 
pressede! 

 At kende hinanden, og mødes og sparre med hinanden – når fagligheden 
kommer i spil – der får vi energi!  

– Vi glemmer bare at mødes pga. at vi ikke kender hinanden, ikke kan finde 
ud af hvem vi skal ringe til, ikke kommer på hinandens matrikler (f.eks. Hvis 
det ikke udløser penge til enheden…) 

A

M

B

I

V

A

L

E

N

S

 

Hvilken rolle har de forskellige organisationer og hvad er samarbejde? 
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Hvad er samarbejde?  

Samarbejde Samordning 

Formaliseringsgrad Få formelle regler Formaliseret samarbejde 

Målprioritering Mål og aktiviteter knyttet til 
de respektive organisationer 

Prioriterer fælles mål og 
aktiviteter 

Forpligtelser Ingen formelle forpligtelser Vertikale og horisontale 
forpligtelser 

Personaleressourcer Få, der er involverede, mest 
medarbejdere på gulvet 

Flere involverede, også 
chefer 

Autonomi Beholder autonomi Udfordrer organisationens 
autonomi 

Hvilken rolle har de forskellige organisationer og hvad er samarbejde? 
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Den geografiske afstand… 

OASENS MATRIKEL 

Oasens medarbejdere 

  

Borger 

OPGAVER 

§ 104, 85, 99 

Udlevering af medicin 

Udlevering af antabus 

Sted for samfundstjeneste 

Opgaver købt af Børne- 
familieafdelingen 

Motivere borgere til 
samarbejde med andre 
organisationer 

  

  

Medarbejdere fra 

Kriminalforsorgen 

Center for Rusmidler 

Jobcenteret 

Distriktspsykiatrien 

  

  

  

  

    

  

  
    

  

  

Borger 

OPGAVER 

Varetagelse af 
arbejdsopgaver med 
borgerne, f.eks. at holde 
møder. 

  
  

  

  
  

  
  

  
  

Hvilken rolle har de forskellige organisationer og hvad er samarbejde? 
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Plenum om jeres øvelser… 

 Hvad er I? (tovholdere?) 

 

 Hvad er samarbejde?  

 

 Kan indsatsen være helhedsorienteret, hvis 
man arbejder parallelt med hver sit tov, der 
fører til hvert sit mål, med hver sin 
redskabskasse og under forskellige rammer? 

Hvilken rolle har de forskellige organisationer og hvad er samarbejde? 
13 



10 minutters pause 



The usual suspects…  

 Dem fra socialpsykiatrien er da meget 

søde, men fagligt inkompetente! 

 

 Dem fra behandlingspsykiatrien ser kun 

en diagnose, de ser ikke det hele 

menneske, som er det, der skal komme 

sig! 

Er socialpsykiatrien inkompetent og reducerer behandlingspsykiatrien 
det hele menneske til biologi – og hvordan samarbejder man så? 15 
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 Kundens køb 

Omsorg 

 

Brugernes ressourcer 

Medicinering    

Konsekvens 

Medarbejdernes  
fællesskab 

Antagelse: Bedring gennem 
ressourcer 

 
Praksis: Byg på ressourcer 

 

              Antagelse: Bedring gennem 
læring. Læring gennem konsekvens. 

 
Praksis: Giv en konsekvens 

            Antagelse: Færre symp- 
tomer, mere bedring. Medicin lindrer 

symptomer             

  Praksis: Mediciner  
 
 

    Antagelse: Et godt fællesskab gør,  
  at man kan være i et risikobetonet job 
 
                    Praksis: Interaktion 
             mellem                 kollegaer           Antagelse: Organisationen har  

          kunder der skal imødekommes 
         
                   Praksis: levér det,  
                  kunden                 ønsker 

Antagelse: Brugere der ikke kan  
komme sig, skal have det godt 

 
Praksis: Hyg i stedet for at 

 forandre 

Er socialpsykiatrien inkompetent og reducerer behandlingspsykiatrien 
det hele menneske til biologi – og hvordan samarbejder man så? 

1. Det psykiatriske arbejde som puslespil... 

 
”Recovery er at sætte beboeren i centrum, og at de selv har lov til at 
bestemme deres udvikling. Men udvikling er dét, det hele handler om. 
En god historie: En der boede her, han var virkelig frygtelig og drak 
som et hul i jorden, og generede alle og blev indlagt hvert andet 
øjeblik fordi han var truende og jagtede os op og ned af gangen, og 
kniv mig her og kniv mig der, og øretæver, og jeg ved ikke hvad. Så var 
der nogen, der fandt ud af at få fat i hans kørekort fra det land, han 
kom fra, for så kunne han måske begynde at køre, og så kan man jo 
ikke drikke! Og det fik han fat i, og blev hjulpet til at leje en bil, og så 
blev han hjulpet med at købe en bil, og han holdt op med at drikke, og 
det gik bare bedre og bedre, og han er flyttet ud nu. Det er jo bare 
rigtig, rigtig godt. Ja, det er bare det, alle, tror jeg, alle har et eller 
andet, der kan få dem til at komme videre. Det er bare at finde ud af, 
hvad det er.” [Pædagog på et bosted] 
 

 
 

 
 

”Udviklingschefen kommer fra hotelbranchen og tænker ‘kunder i 
butikken’, og i starten kunne man godt blive sådan lidt, ‘Nej, men det 
her er ikke et hotel!’ Men  - at tænke den der ‘kunder i butikken’… og 
det er altså også kunder, der betaler for den service, de får her.” 
[Psykiatrisk sygeplejerske] 
 
”Det gode pædagogiske arbejde i dag består af noget andet, end det 
gjorde for ti år siden. Det består i at levere de ydelser, som Systemet har 
bestilt, og det vil sige, at vi i dag har noget gældende lovgivning og 
kvalitetsstandarder og så videre. Hvis ikke det bliver leveret, så er det jo 
ikke et godt arbejde, fordi det skal vi levere. Det er vi købt til, kan man 
sige.” [Leder] 
 
 
 

”Med sådan en som Bent, der har vi jo arbejdet i et par år på, at han 
skulle få en behandlingsdom. Det har jo ikke så meget med recovery at 
gøre… altså, vi har jo arbejdet på, at han skulle have en 
behandlingsdom, og det har han fået i torsdags. Og det er vi jo super 
glade for. (…) Han har også lært meget af forløbet, for han er blevet 
konfronteret med en del af de ting, han har lavet. Og det er ligesom om, 
at efter han har været igennem retssagen, og hørt alle de her ting, 
jamen det er som om der er sket et eller andet. Og så har han lige været 
ovre hos psykiateren, hvor han faktisk for første gang i mange år har 
sagt, at han er begyndt at have det godt igen. Og at han nu pludselig 
føler, at han kan begynde at tage noget ansvar, og selv gå ned at handle.” 
[Pædagog på et bosted] 

 

 

 

 
”Og det der med at kunne tage noget ansvar selv. Hvis der er en, der er 
på udgang, og tager stoffer, og kommer påvirket tilbage, at man så 
sætter en streg og siger, ”jamen så kan du ikke komme på udgang i 
morgen”. At de lærer, at der er altså en konsekvens af nogle ting, sådan 
at de forhåbentligt når til den tanke, at så kan det ikke betale sig. 
[Psykiatrisk sygeplejerske] 

 
”Jeg tror egentlig ikke, at jeg tænker så meget behandling i forhold til 
dem, som er kendt herude gennem rigtig mange år. For de har deres 
faste rytme dagen igennem, og de kan være rigtig svære at motivere til, 
at tingene skal se anderledes ud. Jeg tror det handler om dem, som vi 
måske kan kalde kroniske patienter. Jeg tror jeg har tænkt, at alt nok er 
forsøgt, så det er omsonst at forsøge noget nyt.” [Psykiatrisk 
sygeplejerske] 

 

 
 

 

 

”Det vigtigste er i virkeligheden… I hvert fald det vigtigste i forhold til 
vores fælles arbejde herude, det er jo at man vurderer, om man har brug 
for at bede om hjælp. Og når man har det… ja, så bliver hånden altid 
taget. Og det er enormt vigtigt.” [Psykiater] 
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Hvad var der i det, for jer… 

 Organisationerne orienterer sig mod to kunder: 

– Systemet – de har hvert deres. 

– Borgeren/patienten – den samme. 

 

 Socialpsykiatrien ser muligheder i retspsykiatriens 
rammer – og bruger dem aktivt for at sikre 
borgerens bedring! ”Vi har længe arbejdet for, at 
han skulle have en behandlingsdom…” 

 

 Der er faktisk en fælles forståelse for hvad 
psykiatrisk arbejde er… Et udgangspunkt for fælles 
mening i arbejdet.  

 

 



Hvis hver organisation ser sådan ud 
inden i… 

 Og alle organisationerne er underlagt 

rammer, af love, redskabskasser og 

forskellig fleksibilitet i praksis – det 

kunne se sådan ud:  

 

 

 

 

 

 

 

Hvordan kan 
de så 
samarbejde 
om borgerens 
bedring? 

Er socialpsykiatrien inkompetent og reducerer behandlingspsykiatrien 
det hele menneske til biologi – og hvordan samarbejder man så? 18 



International litteratur foreslår… 

• Et helhedsorienteret psykiatrisk tilbud bør 
indeholde: 

– Dagklinikker og ambulatorier  

– Lokale teams 

– Case management 

– Mulighed for akutindlæggelse 

– Lokalt baserede permanente tilbud 

– Jobmuligheder til borgere med psykiske sygdomme 

 

• Og det består den danske psykiatri jo faktisk af. 

Initiativer til at forbedre det tværsektorielle samarbejde? 
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Dansk litteratur peger på… 

• At et godt samarbejde bygger på: 

– En stærk fælles mening  

– Gode relationer, byggende på: 

 

 

 

– Ildsjæle der fører an 

– Opbakning fra topledelsen 

– Medarbejderindflydelse 

– Et innovativt frirum 

Initiativer til at forbedre det tværsektorielle samarbejde? 
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Tillid 

Respekt 



Udvalgte barrierer beskrevet i litteraturen… 

• Kommunerne overtager opgaver fra sygehusene, 
borgere har det dårligere når de udskrives… Hvad skal 
der ske i det ”tomrum”? Akutorienteret 
kommunalpsykiatri…? 
 

• Overlappende opgaver i ambulante teams og 
socialpsykiatrien – hvem skal gøre hvad og hvorfor (når 
organisationer holder samme tov!) 
 

• Det ér forskellige organisationer, som har forskellige 
love og belønnings/afregningssystemer, og det vil i 
sidste ende påvirke, hvad man kan gøre… 
 

• IT-barrieren! Systemer spiller ikke sammen, love om 
dataudveksling. 

Initiativer til at forbedre det tværsektorielle samarbejde? 
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Initiativer, der skal/skulle få det til at 
fungere… 

 
• Dokumenter… 

– Sundhedsaftalerne – men de bruges ikke (systematisk) 
– Lokale samarbejdsaftaler, handleplaner – dokumenter der skal sikre udveksling 

af informationer… 

 
• Allianceprogrammet og Integrated Care Region Syd og Odense Kommune 

– Tovholderfunktion 
– Procedurer for samarbejde, informationsudveksling 
– Fora at mødes i og diskutere cases 

 
• Fælles fysiske rammer – psykiatriens hus i Silkeborg og Oasen… 

 
• Opsøgende psykoseteams 

– Sammenhæng mellem behandling og sociale tilbud 
– Tovholder-fokus 
– Grænserne mellem social- og behandlingspsykiatrien er en gråzone – og 

praktiseres forskelligt fra organisation til organisation 
– Uenigheder om hvem der er målgruppen (beh.psyk.: psykotiske. Kom.psyk: også 

de personlighedsforstyrrede) 
 

Initiativer til at forbedre det tværsektorielle samarbejde? 
22 



Tak for i dag, og for at jeg måtte komme.  

• Hvis I vil læse mere om det, er der f.eks. disse referencer: 
– Petersen, A. et al. (2014): Organisationer der samarbejder på det 

psykiatriske og sociale område. KORA, København. 
http://www.kora.dk/media/3418750/10753_organisationer-der-
samabejder-paa-det-psykiatriske-og-sociale-omraade.pdf  
 

– Petersen, A. (2013): Hverdagslogikker i psykiatrisk arbejde. En 
institutionsetnografisk undersøgelse af hverdagen i psykiatriske 
organisationer. Ph.d. serie 33.2013. Copenhagen Business School, 
Frederiksberg. 
http://openarchive.cbs.dk/bitstream/handle/10398/8779/Anne_Peters
en.pdf?sequence=1  
 

– Scheperlern Johansen, K. et al. (2012): Tværsektorielt samarbejde i 
psykiatrien. Videns- og erfaringsopsamling. KORA, København. 
http://www.kora.dk/media/272035/dsi-3475.pdf 
 

– Holm-Pedersen, C.; Buch, M.S. ((2014): Ledelse over grænser. 
Erfaringer med tværsektoriel ledelse i sundhedsvæsenet. Væksthus for 
ledelse. København. http://www.kora.dk/media/3481510/publikation-
ledelse-over-graenser.pdf  
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