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At have et psykisk 
sygt barn i familien er 
en kæmpe udfordring 

for alle parter. Det 
slider på parfor-

holdet, og det går 
også ud over de 

andre søskende i 
familien, viser en ny 

undersøgelse, som 
landsforeningen 

Bedre Psykiatri netop 
har o� entliggjort. 

Familier med et psykisk sygt 
barn udsættes for et helt 
urimeligt pres, fordi regioner 
og kommuner er alt for dårlige 
til at give den fornødne hjælp. 
Og børnene? De bliver mere og 
mere syge

Af Sonja Sabinsky

Det er hårdt at være forældre til et 
barn, der lider af en psykisk 
sygdom. Meget hårdt. Det viser en 

undersøgelse, som landsforeningen Bedre 
Psykiatri har lavet. 157 forældre fra alle 

regioner i landet har deltaget, og tre ud af 
fi re forældre fortæller, at samarbejdet med 
de o� entlige instanser som skole, kom-
mune og læger er fyldt med problemer, og 
hver femte familie ventede mere end et år 
fra første møde med psykiatrien til den 
egentlige behandling gik i gang.

Det er altså både regionerne og kom-
munerne, som står for skud.

- De største problemer opstår, når barnet 
eller det unge menneske bliver udskrevet 
fra behandling på et psykiatrisk hospital 
eller et ambulatorium og skal hjem til 
kommunen, der står for rehabiliteringen, 
siger formanden for Bedre Psykiatri, Ebbe 
Henningsen:

- De fagfolk, som forældrene og børnene 

møder i hjemkommunen, er slet ikke klædt 
på til at følge op på behandlingen. Den 
kommunale ekspertise på det her område 
er rystende dårlig, og det kan have meget 
alvorlige konsekvenser, for hvis der ikke er 
kvalifi cerede tilbud i form af skole, bosted 
og psykologisk efterbehandling, går det 
galt. 

Tilbagefald og genindlæggelse
Så kan det ende med, at børnene og de 
unge får tilbagefald og må genindlægges, 
eller at de udvikler så store sociale 
problemer, at de får svært ved at fungere i 
samfundet.

Knud Kristensen, der er formand i 

landsforeningen Sind, er enig i, at 
kommunerne mangler den fornødne 
ekspertise, når det gælder den sociale 
indsats over for psykisk syge børn og unge. 
Men han slår også på, at der går alt for lang 
tid, før regionerne går i gang med den 
egentlige behandling:

- I dag har man garanti for, at udred-
ningsarbejdet skal være sat i gang inden 
for to måneder, men der er ingen garanti 
for, hvornår der skal være stillet en 
diagnose, så behandlingen kan gå i gang. 
Det har den konsekvens, at psykiatriske 
patienter - herunder børn og unge - mange 
steder i landet venter alt for lang tid på at 
komme i behandling med det resultat, at 
en stor del bliver mere og mere syge. Det 

»VI LØBER HELE TIDEN 
PANDEN MOD EN MUR«

»De største problemer opstår, når barnet eller det 
unge menneske bliver udskrevet fra behandling på 
et psykiatrisk hospital eller et ambulatorium og skal 
hjem til kommunen, der står for rehabiliteringen. De 
fagfolk, som forældrene og børnene møder i hjem-
kommunen, er slet ikke klædt på til at følge op på 
behandlingen. 

EBBE HENNINGSEN, FORMAND FOR BEDRE PSYKIATRI
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Regeringens Psykiatriud-
valg har gennemtrevlet 
hele det psykiatriske 
område, og der konklude-
res blandt andet, at børn og 
unge ikke får den fornødne 
hjælp, når de efter endt 
psykiatrisk behandling 
vender hjem til kommunen, 
der har ansvaret for at give 
barnet den nødvendige 
støtte i dagligdagen. 

koster på det personlige plan, men det 
koster sandelig også samfundet penge 
på længere sigt, understreger Knud 
Kristensen.

Det slider på hele familien
Både formanden i Bedre Psykiatri og 
formanden i Sind peger på, at forældre 
til psykisk syge børn og unge typisk 
efterlades i et tomrum - at de ikke får 
den fornødne hjælp, hvilket slider 
unødvendigt meget på hele familien 
- også på eventuelle søskende.

Det kan Sanne Vahlun fra Sønderborg 
skrive under på. Hun har en fortid som 
selvstændig advokat, og hendes mand er 
økonomichef. De er altså vant til at begå 
sig inden for komplicerede områder. 
Men da deres datter Mette, der i dag er 
15 år, for nogle år siden fi k stillet 
diagnoserne ADHD og Aspergers 
Syndrom, kom de på deres livs vanske-
ligste opgave:

- Mette fi k medicin som dulmede, men 
det fjernede ikke hendes handicap, og 
på et tidspunkt erkendte jeg, at det var 
umuligt at arbejde fuld tid, så jeg holdt 
op med at arbejde som advokat og 
begyndte i stedet at arbejde med 
konfl iktmægling og som coach, fordi det 
var lettere at passe ind i familielivet.

- Jeg var håbløst naiv og troede, at der 
fulgte en servicepakke med - noget 
viden, hjælp og støtte til, hvordan vi som 
forældre skulle håndtere vores datters 
handicap.

Men virkeligheden var en anden, 
skulle familien erfare:

- Den største udfordring for os har 
været den manglende koordinering 
mellem instanserne - den ene instans 
ved ikke, hvad den anden foretager sig. 
Jeg har efterhånden ikke tal på de social-
rådgivere, vi har været tilknyttet i 
kommunen, og hver gang starter vi 
forfra. Vi løber hele tiden panden mod 
en mur, fordi der aldrig bliver lavet en 
helhedsløsning. Vores datter er højt 
begavet, men hun har nogle sociale 
vanskeligheder, og det har ikke været 
muligt at fi nde et egnet skoletilbud til 
hende her i kommunen, og man vil ikke 
give tilskud til, at hun kommer på en 
specialskole i en anden kommune, hvor 
lærerne har en viden, der gør, at de kan 
håndtere hende. Det er efter vores 
mening en alt for rigid tankegang, for 
hvis Mette skal have mulighed for at 
klare sig selv som voksen, er det vigtigt, 
hun får noget ud af sin skolegang.

Bror � yttede hjemmefra
Prisen for familien har også været høj på 
andre områder. Mettes handicap og 
kampene med kommunen har slidt på 
ægteskabet og på Mettes storebror Jacob 
på 17 år:

- Til sidst valgte han at fl ytte hjemme 

fra, og nu går han på et kostgymnasium, 
fortæller hans mor.

At det halter gevaldigt på hele det 
psykiatriske område er ikke længere 
nogen hemmelighed. Slet ikke hvis man 
har læst den rapport, som regeringens 
Psykiatriudvalg kom med i starten af 
oktober. Her fremgår det tydeligt, at der 
er brug for nytækning og nye løsninger 
på området.

Psykiatriudvalget, der repræsenterer 
en bred vifte af interesseorganisationer, 
fagfolk og politikere, blev nedsat med 
henblik på at give regeringen nogle 
redskaber, som den kan bruge, når der 
skal udformes en national handleplan 
for psykiatrien - en del af 2020-planen.

Udvalget peger blandt andet på, at der 
er gennemført store besparelser i den 
kommunale sektor, og at børneområdet 
ikke er gået ram forbi - tværtimod. Det 
kritiseres, at børn med alle mulige 
former for problemer bliver placeret 
sammen i specialklasser uden nogen 
form for specielle hensyn til deres 
grundlæggende vanskeligheder, og at 
de undervises af lærere uden specialpæ-
dagogiske forudsætninger. Der rettes 
også en skarp kritik af anbringelsesom-
rådet, hvor det ofte ses, at kommunerne 
placerer ganske unge mennesker på 
værelser og i lejligheder med få timers 
støtte.

Ventetiderne er et problem
Den manglende omsorg og behandling 
fører ofte til misbrug og dårlig psykisk 
funktion. Og hvis intentionerne bag 
reformen skal opfyldes - at man gør børn 
og unge med psykiske problemer til 
aktive og selvstændige borgere - så 
kræver det en opgradering af behandlin-
gen og koordineringen mellem sekto-
rerne.

SF’eren Jane Findahl er medlem af 
byrådet i Fredericia og formand i 
Børne- og kulturudvalget i Kommuner-
nes Landsforening (KL).

- Jeg kan ikke nikke genkendende til 
den generelle kritik af kommunerne på 
det her område, men vi oplever da, at 
kommunerne har en række udfordrin-
ger.

Det største problem er, at de psykisk 
syge børn og unge venter alt for længe 
på behandling i det psykiatriske system, 
som hører under regionerne, mener 
Jane Findahl:

- Kommunerne længes i den grad efter 
at få ventetiderne nedbragt, og vi har 
gentagne gange bedt om at blive guidet 
af folk inden for psykiatrien, så vi bliver 
bedre til at støtte barnet og den unge 
efterfølgende, men psykiaterne har 
travlt, så det er svært at få det til at køre.

Jane Findahl peger på, at nogle 
kommuner er begyndt at lave projekter 
for børn og unge, som venter på at blive 
behandlet, således at de ikke er overladt 

til sig selv med risiko for, at deres 
situation forværres:

- Psykologerne tager samtaler med 
børnene og de unge, når de har det 
skidt. De kan være med i klassen og på 
ungdomsuddannelsen, hvor de kan 
rådgive - og de kan guide lærere og pårø-
rende. Lige nu kører det i fem kommu-
ner, men man kan sagtens forestille sig, 
at fl ere vil følge trop, siger Jane Findahl.

Et kæmpe økonomisk løft
Allan Hvolby, der er afdelingslæge i 
børne- og ungdomspsykiatrien i 
Syddanmark og bestyrelsesformand i 
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab, 
forstår godt kritikken og er selv frustre-
ret over, hvor dårlige betingelser 
børne- og ungdomspsykiatrien har:

- De sidste ti år har vi haft en stigning i 
antallet af børn og unge med psykiatri-
ske lidelser på 15 procent årligt, men 
budgetterne er kun steget med fem 
procent årligt, så det siger sig selv, at vi 
har svære betingelser at arbejde under. 
Vi ville gerne samarbejde meget mere 
med kommunerne og forældrene, men 
hvis vi skal sætte ressourcer af til det, vil 
det gå ud over behandlingen af patien-
terne. Det er et kæmpe dilemma.

Allan Hvolby mener, at politikere - fra 
højre til venstre - har indset, at der skal 
ske forbedringer inden for hele det 
psykiatriske område og dermed også 
inden for børne- og ungdomspsykia-
trien:

- Politikerne skal bare være klar over, 
at den gode vilje ikke er tilstrækkelig. 
Det er umuligt at skabe radikale 
forbedringer, hvis man ikke tilfører 
området mange fl ere penge. Vi skal have 
et økonomisk løft, som batter, for ellers 
bliver det bare ved snakken som så 
mange gange tidligere. Det bliver både 
kommunalpolitikere, regionalpolitikere 
og landspolitikerne nødt til at indse.

BØRN OG UNGE MED 
PSYKISKE VANSKELIGHEDER

 ❚ 10-15 procent af børn og unge får på 
et tidspunkt i opvæksten behov for 
støtte p.g.a. psykiske vanskeligheder. 
1-2 procent af en årgang har behov 
for decideret behandling i børne- og 
ungdomspsykiatrien. 93 procent 
behandles ambulant, og 7 procent 
indlægges.
 ❚ Der har været en voldsom stigning 
i antallet af børn, der kommer i 
ambulant psykiatrisk behandling inden 
for de seneste år. I 2001 var godt 8.000 
børn i ambulant behandling, mens 
tallet var steget til knap 23.000 i 2011.

FORÆLDREUNDERSØGELSEN
 ❚ Pårørendeforeningen Bedre Psykiatri 
har netop o� entliggjort en undersø-
gelse baseret på svar fra 157 forældre, 
der har et psykisk sygt barn.
 ❚ Undersøgelsen peger på en lang række 
problemer, som forældrene oplever:
 ❚ Alt for lang ventetid, før en behandling 
går i gang.
 ❚ Store problemer i samarbejdet med 
kommunernes forskellige instanser.
 ❚ En af forældrene må enten holde helt 
op med at arbejde eller gå på deltid.
 ❚ En del går ned med stress eller depres-
sion.
 ❚ Parforholdet kommer under pres.
 ❚ En del bliver skilt som konsekvens af 
barnets sygdom.
 ❚ Søskende bliver belastet af situatio-
nen.

PSYKIATRIUDVALGETS ARBEJDE
 ❚ Regeringen nedsatte i april 2012 et 
Psykiatriudvalg, der � k til opgave 
at komme med forslag til, hvordan 
indsatsen for personer med psykisk 
sygdom tilrettelægges og gennemfø-
res bedst muligt.
 ❚ Psykiatriudvalget a� everede en 
rapport i begyndelsen af oktober 
2013. Med i udvalget var: Det Sociale 
Netværk, Sind, Landsforeningen af nu-
værende og tidligere psykiatribrugere 
(LAP), Bedre Psykiatri, De Lægeviden-
skabelige Selskaber, Danske Regioner 
og Kommunernes Landsforening samt 
repræsentanter fra seks ministerier.
 ❚ Psykiatriudvalget anbefaler forbedrin-
ger på følgende områder:
 ❚ Forebyggelse og tidligere indsats.
 ❚ Styrket sammenhæng i indsatsen.
 ❚ Højere kvalitet i den faglige indsats.
 ❚ Inddragelse af borgere, pårørende og 
civilsamfund.
 ❚ Nedbringelse af tvang.
 ❚ Bedre styring af ressourceanvendelse.

» Jeg har efterhånden ikke 
tal på de socialrådgivere, vi har 
været tilknyttet i kommunen, 
og hver gang starter vi forfra. Vi 
løber hele tiden panden mod en 
mur, fordi der aldrig bliver lavet 
en helhedsløsning

SANNE VAHLUN, MOR TIL DATTER MED ADHD


