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PÅ ERFARINGER I DANMARK FRA PÅRØRENDE TIL PERSONER MED
1

SVÆR PSYKISK SYGDOM: EN INTERNATIONAL UNDERSØGELSE

1 Introduktion og formål

Det generelle mål med dette studie er afspejlet
i undersøgelsens tre hovedspørgsmål, der vurderer de
erfaringer, som pårørende har, og fremhæver den
centrale rolle, som de spiller:

DETTE STUDIE VISER, AT DEN TYPISKE PÅRØRENDE
TIL ET MENNESKE MED SVÆR PSYKISK SYGDOM

1. Hvilke erfaringer med hensyn til pleje har de pårørende,

med undersøgelsen.

I DANMARK ER EN KVINDE PÅ 48 ÅR, SOM YDER OMSORG
FOR SIT BARN MED SVÆR PSYKISK SYGDOM
I 10 ÅR I GENNEMSNIT.1

Det er den almindelige opfattelse, at pårørende spiller en central rolle i at
yde omsorg for personer med svær psykisk sygdom. Med de senere års
reformer inden for pleje af psykiske syge, især i de vestlige lande, oplever
man et gradvist skift fra institutionspleje til mere samfundsbaseret
(ambulant) pleje, og kravene til pårørende er derfor øget væsentligt. I løbet

inklusive deres velbefindende, belastning, styrker og opfattet
stigma?
2. Hvor tilfredse er pårørende med den støtte, de modtager fra

profesionelle?
3. Hvilke behov for yderligere støtte har de pårørende?
Forskningens eksplorative karakter betyder, at man skal være forsigtig med at
generalisere. I stedet for at give definitive svar tilvejebringer den indsigt, som opnås i
dette studie, nye hypoteser til yderligere forskningstiltag, samt udløser initiativer
fokuseret på de pårørende, som kan yde disse pårørende reel støtte.

af de sidste ti år har der været en vis mængde evidensbaseret forskning
baseret på spørgeskemaundersøgelse, som dokumenterer plejebyrden.
Forskningen er begrænset, af ældre dato og ofte kun baseret på data fra et
enkelt land.
Spørgeskemaundersøgelsen Omsorg for pårørende (C4C) blev specifikt

Om alvorlige psykiske sygdomme

designet med det formål at lukke denne ”beviskløft”: At vurdere

”SUNDHED ER EN TILSTAND AF KOMPLET FYSISK, MENTALT

erfaringerne fra pårørende, som yder omsorg for et familiemedlem med en

OG SOCIALT VELBEFINDENDE OG IKKE KUN ET FRAVÆR AF

svær psykisk sygdom, set fra et internationalt perspektiv. Studiet blev

SYGDOM ELLER SVAGHED.”

udført af LUCAS, Centre for Care Research and Consultancy (center for

VERDENSSUNDHEDSORGANISATIONEN (WHO)4

forskning i pleje og rådgivning) ved Leuven Universitet i Belgien i

Psykisk sundhed er en essentiel del af sundhed, og WHO definerer det som ”en

samarbejde med EUFAMI (European Federation of Associations of Families

tilstand af velbefindende, hvor hver person realiserer sit eget potentiale, kan

of People with Mental Illness [Den europæiske sammenslutning af familier

klare livets normale belastninger, kan arbejde produktivt og opnå resultater, og

til mennesker med en psykisk sygdom]).

er i stand til at bidrage til det samfund, som de lever i.”4

Undersøgelsen, som var den første af sin slags2, fandt sted i 22 lande og fik

Personer, som lider af alvorlige psykiske sygdomme, ender tit med at leve med
alvorlige funktionsnedsættelser og svækkelser. Disse psykiske sygdomme har
typisk en kronisk effekt med et cirkulært forløb, som er karakteriseret af perioder
med forholdsvis god sundhed og perioder med tilbagefald. Personer, som lever
med en alvorlig affektiv eller psykotisk lidelse, som f.eks. skizofreni, vil ofte have
behov for behandling og opfølgning hele livet, med en kombination af medicinsk
behandling og rehabiliterings- og recovery-orienterede tiltag. Formålet med disse
recovery-orienterede tiltag er at bevare en optimal livskvalitet for patienten trods
dennes alvorlige psykiske lidelser.5

mere end 1.000 svar3, hvoraf størstedelen (64 %) kom fra pårørende til
mennesker, som lider af skizofreni/psykoser. Denne forskning giver et
globalt overblik og en dybere indsigt i de erfaringer, som pårørende har, de
belastninger og det stigma som de møder, deres behov og begrænsninger,
deres styrker og deres strategier for støtte.

Estimater for hele verden indikerer, at:

1.111 / 146 DANMARK

En tværgående spørgeskemaundersøgelse på flere centre:
Australien, Belgien, Canada, Cypern, Danmark, Finland, Frankrig, Grækenland,
Holland, Irland, Israel, Italien, Malta, Norge, Portugal, Rusland, Schweiz, Spanien,
Storbritannien, Sverige og Østrig.
OPDK/1016/MTN/1784 Nov 2016 DK-ABIM-2016.10-00008693

151,2 millioner mennesker har en unipolar depressiv lidelse
29,5 millioner mennesker har en bipolar affektiv lidelse
26,2 millioner mennesker er diagnosticeret med skizofreni
Ifølge WHO er neuropsykiatriske tilstande de væsentligste årsager til
funktionsnedsættelse og er ansvarlige for omkring en tredjedel af antal
år tabt pga. sygdom (Years Lost due to Disability, YLD) hos voksne på 15
år og derover. YLD måler de tilsvarende år af sundt liv tabt til tid brugt på tilstande,
hvor sundheden ikke var optimal.4

2 Værdien af omsorgsgivere

I forskning - de pårørendes rolle har længe været anerkendt. I de

”PÅRØRENDE TIL PERSONER, SOM LIDER AF SKIZOFRENI,
FØLER TIT, AT DE IKKE BLIVER VÆRDSAT NOK. I LØBET AF DEN
TIDLIGE PSYKOSE KAN INTERVENTIONER RETTET MOD
FAMILIEN GØRE DET LETTERE AT IDENTIFICERE PATIENTEN,
FORBEDRE FAMILIEMEDLEMMERS FØLELSESMÆSSIGE
VELBEFINDENDE OG STØTTE PÅRØRENDE I DERES UDEN
TVIVL VIGTIGE ROLLE MED HENSYN TIL AT FREMME

tidlige 1950’ere fokuserede forskningen på familiens rolle med hensyn til
tilbagefald af skizofreni, og undersøgte ”Udtrykt følelse” som et kernetema.7
Tendensen i nyere tid imod at reducere antallet af sengepladser på
psykiatriske hospitaler og mod hurtigere udskrivelse af patienter fra
hospitalet til samfundet har stimuleret forskningen i de pårørendes rolle, og
det er i høj grad på linje med forskning inden for omsorg i andre
patientpopulationer.
FRA ET GLOBALT PERSPEKTIV HAR TO TREDJEDELE AF PERSONER,

REMISSION OG BEDRING.”

SOM BLIVER PASSET AF EN PÅRØRENDE, SKIZOFRENI ELLER EN PSYKOTISK
SYGDOM.1

EUFAMI

6

Personer med en alvorlig psykisk sygdom kræver traditionelt intensiv
behandling og vil i mange lande være indlagt på sygehuse specialiseret i
psykiatri. Men ind imellem perioder med tilbagefald lever de fleste

PÅ INTERNATIONALT PLAN ER MERE END 1

UD AF 3

(37 %) ”RET MEGET” ELLER ”VIRKELIG MEGET” BEKYMRET FOR, AT DEN
PERSON, SOM DE YDER OMSORG FOR, SKAL FÅ ET TILBAGEFALD ELLER FÅ
DET VÆRRE.1

personer med en alvorlig psykisk sygdom som f.eks. skizofreni eller
depression ude i samfundet og bliver passet af deres familie. Der er
således både inden for praksis, politik og forskning en voksende

3 Studiets konklusioner

og særlige danske resultater

opmærksomhed på de pårørendes behov.

I praksis - Næsten halvdelen af de pårørende i Danmark, som deltog

DET STØRSTE BEHOV FOR DE PÅRØRENDE

spørgeskemaundersøgelsen, bor sammen med patienten hele eller en del af

ER EN ANERKENDELSE AF, AT DE ER EN

tiden. Men rapporten afslører også, at det ikke nødvendigvis reducerer
plejebyrden at leve sammen med patienten.1

LIGEVÆRDIG OMSORGSPARTNER, SAMT BEHOVET

PÅ INTERNATIONALT PLAN BOR 4 UD AF 10 PERSONER I
UNDERSØGELSEN, SOM MODTAGER PLEJE, HJEMME HOS
DERES OMSORGSGIVER.1
FRA ET GLOBALT PERSPEKTIV PASSEDE MERE END 3 UD AF 4
(76 %) EN SØN ELLER DATTER, 10 % PASSEDE EN PARTNER
ELLER ÆGTEFÆLLE OG 7 % EN BROR ELLER SØSTER.1

Politik - Politikken for psykisk sundhed, især i de vestlige lande, skifter
over til mere samfundsbaseret pleje. Dette skift i politikken afspejles også i
den voksende betydning af støtteorganisationer for patienter og familier,
som f.eks. lobbygrupper. Ifølge WHO’s atlas for psykisk sundhed findes der
familiestøtteforeninger i 80 % af lande med en høj indtægt og 39 % af lande
med en lav indtægt. I lande med familiestøtteforeninger deltager 38 % af
disse organisationer regelmæssigt i udarbejdning og implementering af
lovgivning; cirka 42 % bliver ikke rutinemæssigt rådspurgt, og 20 % af
familiestøtteforeningerne bliver sjældent eller aldrig rådspurgt.4

FOR AT BLIVE HØRT OG TAGET ALVORLIGT AF
SUNDHEDSPROFESSIONELLE PERSONER.1
Behandlingsfremskridt, økonomisk pres og skift i politiske holdninger
angående psykiatriske behandlingsforløb har betydet, at pårørende i
stigende grad forventes at være til stede, i nærheden og til rådighed til at
yde pleje hele tiden. Det afspejles i resultaterne af C4C
spørgeskemaundersøgelsen Omsorg for omsorgsgivere – at yde omsorg
for et familiemedlem med en alvorlig psykisk sygdom som skizofreni eller
bipolar affektiv lidelse kræver et utroligt stort engagement.
De store krav lægger en tung byrde på pårørende, og denne forskning
bekræfter, at kravene akkumuleres inden for flere områder for de fleste
pårørende til personer med en alvorlig psykisk sygdom. Kombinationen af
den følelsesmæssige byrde, belastningen på de personlige relationer,
manglende søvn, følelsen af depression, angst eller anstrengt forhold til
personen, som de pårørende tager sig af, sammen med den sociale
isolation og stigma som pårørende konfronteres med, giver en ide om
hvilket kronisk stress, de pårørende udsættes for. Det er derfor vigtigt, at

PÅ INTERNATIONALT PLAN ER REPRÆSENTATION AF

EUFAMI OG NATIONALE OG REGIONALE
PÅRØRENDEORGANISATIONER PÅ POLITISK
NIVEAU VIGTIG FOR 90 % AF DE PÅRØRENDE.

samfundsbaseret omsorg ikke er det samme som at sige, at en enkelt

FRA ET GLOBALT PERSPEKTIV ØNSKER OMKRING 9

internationale studie, udtryk for et behov for yderligere støtte til at hjælpe

pårørende skal bære hele byrden selv.

1

UD AF

10 PÅRØRENDE FLERE MULIGHEDER FOR
AT MØDES OG FOR AT DELE VIDEN OG ERFARINGER MED
PROFESSIONELLE OMSORGSGIVERE (93 %) SAMT ANDRE
PÅRØRENDE OG UFORMELLE OMSORGSGIVERE (90 %).1

Ikke overraskende giver 93 procent1 af de pårørende, som deltog i det
dem i rollen som omsorgsgiver, og halvdelen af disse bad om væsentligt
mere støtte. De pårørende ved, hvad det vil sige at leve med en psykisk
sygdom i kraft af deres daglige erfaringer med patienten. De er især
bekymret for fremtiden, og hvordan det vil gå deres syge pårørende på
langt sigt. Disse bekymringer skal tages alvorligt, og der bør ydes mere
støtte og information. Selvom der tilbydes information og råd af
sundhedsprofessionelle personer, er der stadig mange i Danmark, som er
bekymret for dette og andre dele af pårørendes rolle.1

2

Danske respondenter er meget utilfredse
med eller meget bekymret for1:
● Den person, som de yder omsorg for, bliver for afhængig af dem

i fremtiden

● Selv få professionel hjælp og støtte

(f.eks. råd om at håndtere visse former for adfærd)

● Opmuntre og støtte forskning med henblik på at stimulere

innovative tiltag og kigge nærmere på økonomien, der er
forbundet med støtteordninger for pårørende til personer med en
psykisk sygdom
● Installere forskellige muligheder for aflastningsordninger,

enten ved at hjælpe familier til at magte omsorgsopgaven eller
ved at finansiere professionel aflastning

● Den person, som de yder omsorg for, siger ubehagelige ting

Resultaterne fremhæver generelt de pårørendes uopfyldte behov for

belastningen på nogle områder, kan rollen som omsorgsgiver også føre

Om Den europæiske sammenslutning
af Foreninger af familier til personer
med psykisk sygdom [EUFAMI

til mere positive oplevelser for ældre pårørende, og dem, som yder den

Den europæiske sammenslutning af Foreninger af familier til personer med

mest intensive pleje, kan føle sig nyttige, have mere forståelse og opdage

psykisk sygdom (European Federation of Associations of Families of People

deres indre styrke.

with Mental Illness, EUFAMI) er en europæisk almennyttig organisation

sundhedsprofessionelle personers beslutningstagningsproces. På
internationalt plan antyder resultaterne imidlertid også, at trods

4 Undersøgelsens anbefalinger
– internationalt

For sundhedsprofessionelle personer og
organisationer inden for psykisk sundhed
● Uddanne sundhedsprofessionelle til at være opmærksomme

på de pårørende og deres forskellige funktioner ud over
den opmærksomhed, der tildeles personer med en alvorlig
psykisk sygdom

[

information og støtte og behovet for større involvering i

registreret i Belgien, som er talsmand for og arbejder på familiers og
pårørendes vegne. EUFAMI er anerkendt som den ”troværdige stemme” for
familier og pårørende i Europa. Den blev grundlagt i 1992 og repræsenterer 41
familieforeninger i 22 europæiske lande og et ikke-europæisk land.
For yderligere oplysninger henvises til: www.eufami.org.

Om LUCAS KU Leuven
LUCAS er det interdisciplinære center for forskning og konsulentbistand inden
for pleje ved KU Leuven. Dets mission består af tre dele: forskning, uddannelse
og konsulentbistand. LUCAS samler indsigt fra politik, praksis og forskning
inden for alle tre områder og er i konstant dialog med alle interessenter. I løbet

● Uddanne sundhedsprofessionelle til at lytte til de pårørendes

af de sidste 25 år har LUCAS specialiseret sig inden for en række vigtige emner:

individuelle behov og lytte til de specifikke belastninger, som de

Sociale tendenser inden for pleje, pleje af ældre personer og personer med

står over for

demens, psykisk sundhedspleje, kommunikation i plejerelationer og velfærd,

For den generelle offentlighed og
pårørende i særdeleshed

fattigdom og social ekskludering.
www.kuleuven.be/lucas

● Uddanne folk om psykisk sundhed og den nødvendige pleje

Partnernes rolle

● Uddanne pårørende om indvirkningen af omsorgsydelse og hjælpe

EUFAMI og LUCAS KU Leuven var involveret i udarbejdelse af

dem til at erkende deres egne begrænsninger og evner, deres

studiets design og udvikling af spørgeskemaet. EUFAMI koordinerede

belastninger og styrker

dataindsamling i Europa. Lundbeck og Otsuka koordinerede dataindsamling i

● Hjælpe familier til at lære at dele omsorgsopgaven og sænke tærsklen

fortolkning samt udarbejdelse af rapporten. Forfatterne havde fuld adgang til

for brug af aflastningsmuligheder

alle studiets data.

● Gøre arbejdsgivere mere forstående og bakke op om pårørende, som

ender i at yde vedvarende omsorg.

For beslutningstagere

Australien og Canada. LUCAS KU Leuven stod for databehandling, analyse og

Download den fulde rapport eller
få flere oplysninger på –
ww.eufami.org eller www.kuleuven.be/lucas

● Øge den offentlige bevidsthed om, hvordan alvorlig psykisk sygdom

påvirker familier, for at reducere stigma
● Opfordre beslutningstagere til at indføre familieplejeordninger og

regler i nationale plejeplaner vedrørende psykisk sundhed

C4C spørgeskemaundersøgelsen Omsorg for omsorgsgivere blev støttet økonomisk af Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd. og H. Lundbeck A/S, som ikke havde nogen indflydelse
på eller input til undersøgelsens udvikling eller præstation. C4C rapporten om Omsorg for Omsorgsgivere og faktablade, infografik og webside tilhører EUFAMI og LUCAS KU
Leuven og blev udarbejdet af eksterne agenturer takket være støtte fra Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd. og H. Lundbeck A/S.
Reference: 1 Vermeulen, B., Lauwers, H., Spruytte, N., Van Audenhove, C., Magro, C., Saunders, J. & Jones, K. (2015) Experiences of family caregivers for persons with severe mental
illness: an international exploration. Leuven: LUCAS KU Leuven/EUFAMI. 2 Spørgeskemaundersøgelsen var et anonymt spørgeskema til selvudfyldelse givet på papir, via e-mail og
online. Designet var bevidst pragmatisk, og der blev kun anvendt lokalt tilgængelige kilder til distribution af spørgeskemaet.
Data blev indsamlet ved alle centre fra den 1. juni til den 31. december 2014. 3 1.111 svar. 4 WHO, 2011. 5 McGuire e.a. 2014. 6 EUFAMI. 7 Vaughn & Leff, 1985.
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ERFARINGER FRA PÅRØRENDE TIL
PERSONER MED SVÆR PSYKISK SYGDOM: DANMARK

I 2014 BLEV DER UDFØRT EN
INTERNATIONAL UNDERSØGELSE
MED DET FORMÅL AT FÅ STØRRE
INDSIGT I DE ERFARINGER
PÅRØRENDE TIL SVÆRT
PSYKISK SYGE HAR.
Studiet havde til mål
at afklare
Belastning og velbefindende
 Tilfredshed med professionel støtte
 Behovet for yderligere støtte til
pårørende til personer med svær
psykisk sygdom

landespecifikke
resultater for lande med 46
Vi angiver

respondenter eller derover

1
Fortolkning af landespecifikke resultater
2 Specifikke karakteristika for danske respondenter
3	Store udfordringer ifølge de danske respondenter
4 International sammenligning
a. Opfattet stigma hos pårørende, fordi de kontaktede
professionel hjælp
b. Pårørendes positive plejeoplevelser
c. Gode aspekter ved forholdet mellem den pårørende
og personen, som passes
5 Behov for støtte ifølge danske respondenter
6 Alle data
Download den fulde rapport eller få flere oplysninger på:
www.eufami.org eller www.kuleuven.be/lucas
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02   LUCAS
Erfaringer fra pårørende til personer med en alvorlig psykisk sygdom

Studiet blev udført af LUCAS, Centre for Care Research
and Consultancy ved KU Leuven (Leuven Universitet)
i samarbejde med Den europæiske sammenslutning
af pårørende til mennesker med psykisk sygdom
(European Federation of Associations of Families of
People with Mental Illness, EUFAMI). Studiet var en
tværgående spørgeskemaundersøgelse udført på flere
centre i 22 lande (Australien, Belgien, Canada, Cypern,
Danmark, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland,
Irland, Israel, Italien, Malta, Norge, Portugal, Rusland,
Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige og Østrig).
Spørgeskemaundersøgelsen bestod af et anonymt
spørgeskema til selvudfyldelse givet på papir, via e-mail
og online. Spørgeskemaer blev udfyldt af 1.111 pårørende.

Fortolkning af
landespecifikke resultater
Den samlede prøvestørrelse af pårørende (N = 1.111) er
rapporteret i den fulde rapport. Som angivet i den fulde rapport
er det vigtigt at være opmærksom på, at denne prøvestørrelse
består af pårørende, som hovedsageligt er tilknyttet en
familieorganisation. Resultaterne kan derfor ikke generaliseres
for alle pårørende til personer med en alvorlig psykisk sygdom.
På grund af det lave antal respondenter opfordrer vi
til at udvise forsigtighed ved fortolkning af resultaterne i
de landespecifikke rapporter. Statistiske sammenligninger
mellem lande eller mellem specifikke lande og den samlede
prøvestørrelse er vanskelige. Det er ikke muligt at udlede
stærke konklusioner vedrørende situationen i et specifikt land.
Målet med en landespecifik rapport er at fremme en
debat i landet og generere ideer til yderligere handling inden
for forskning, politik og praksis. Resultaterne kan f.eks. få de
enkelte lande til at udføre et større, repræsentativt studie af
pårørende til personer med en alvorlig psykisk sygdom. De kan
hjælpe til at komme med yderligere hypoteser og kan inspirere
til formulering af nye forskningsspørgsmål eller anbefalinger
vedrørende politikker.

ERFARINGER FRA PÅRØRENDE TIL
PERSONER MED SVÆR PSYKISK SYGDOM: DANMARK

Specifikke
karakteristika for
danske respondenter

Større udfordringer ifølge
de danske respondenter
Vi valgte de tre punkter med belastning eller utilfredshed,
som fik de højeste og laveste scorer.1

Denne og tidligere forskning viser, at belastningen
på pårørende afgøres af karakteren af forholdet,
sygdommens alvor og bofællesskab med
familiemedlemmet med en alvorlig psykisk sygdom.
Vi fremhæver derfor rådataene for fordelingen af
respondenter for disse tre variabler.

Relation til patienten 1

Respondenterne i Danmark er meget
utilfredse med eller meget bekymret for:

1

N = 146

Søn/datter

67

Partner/ægtefælle

15

Bror/søster

6

Forælder

8

Ven

1

Andet	

2

Patientens sygdom/tilstand 1
(flere svar mulige)

Psykose/skizofreni	

25

Bipolar lidelse/maniodepressiv	

17

Depression	

37

Angst	

36

Anden psykisk lidelse	

43

Bor sammen med patienten 1
Ja	

32

Noget af tiden	

17

Nej	

51

Data er % baseret på gyldige svar

Pårørendes belastning på deres velbefindende:
deres forhold til den person, som de yder
omsorg for

Spørgsmål: I løbet af de sidste fire uger, hvor bekymret var
du for, at den person, som du yder omsorg for, skal blive for
afhængig af dig i fremtiden?

2

Pårørendes utilfredshed med støtte fra
sundhedsfagligt og/eller plejepersonale

Spørgsmål: Hvor tilfreds er du generelt med, hvor let det er at
få hjælp og støtte fra fagligt personale til dig selv? (f.eks. råd
om at håndtere visse former for adfærd)

3

Pårørendes belastning på deres velbefindende:
deres forhold til den person, som de yder
omsorg for

Spørgsmål: I løbet af de sidste fire uger, hvor bekymret var du
for, at den person, som du yder omsorg for, ville sige ting, som
gør dig ked af det?

Respondenterne i Danmark er meget tilfredse
med eller har meget få bekymringer med
hensyn til:

1

Pårørendes generelle velbefindende:
deres egen sikkerhed

Spørgsmål: I løbet af de sidste fire uger, hvor bekymret var du
for, at den person, som du yder omsorg for, ville være aggressiv
eller truende over for dig (f.eks. mundtlige trusler, seksuel
aggression, fysiske trusler)?

2

Pårørendes generelle velbefindende:
stigma og diskriminering

3

Pårørendes generelle velbefindende:
deres egen sikkerhed

Spørgsmål: I løbet af de sidste fire uger, hvor bekymret var du for,
at folk ville behandle dig anderledes på grund af sygdommen/
tilstanden hos den person, som du yder omsorg for?

Spørgsmål: I løbet af de sidste fire uger, hvor bekymret var du
for, at den person, som du yder omsorg for, ville gøre noget,
som udsætter dig for fare (f.eks. lade gassen være tændt)?
1. Belastningen er defineret som en kombination af svarene ”ret meget” og ”meget” på
punkterne på den 5-punkts Likert skala. Utilfredshed er defineret i dette studie som
en kombination af svarene ”meget utilfreds” og ”noget utilfreds” på punkterne på den
5-punkts Likert skala. På samme måde er ingen belastning og tilfredshed defineret
i dette studie som en kombination af henholdsvis ”overhovedet ikke” og ”lidt”, og
”nogenlunde tilfreds” og ”meget tilfreds” på punkterne på den 5-punkts Likert skala.
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INTERNATIONAL
SAMMENLIGNING
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Jeg begyndte at føle mig underlegen
Jeg begyndte sommetider at føle mig nytteløs
Jeg skammer mig sommetider over dette
Jeg begyndte at føle mig mindre kompetent end før
Jeg begyndte at tvivle på mig selv

ad

7,7

7,4

9,5 9,6 9,7 9,8

9,1 9,1 9,4

el

Pårørendes middelscore for punkter på
skalaen for opfattet stigma, som består
af følgende punkter:

11,4 11,4

R

Opfattet stigma
hos pårørende,
fordi de kontaktede
professionel hjælp

16,7

Pårørendes positive
plejeoplevelser
Middelscorer for punkter på skalaen for pårørendes
positive oplevelser, som består af følgende punkter:
Jeg har lært mere om mig selv
Jeg har bidraget til andres forståelse af sygdommen
Jeg har fået mere selvtillid i omgangen med andre
Jeg har fået mere forståelse for andre med problemer
Jeg er kommet tættere på nogle familiemedlemmer
Jeg er kommet tættere på venner
Jeg har mødt hjælpsomme mennesker
Jeg har opdaget indre styrker hos mig selv
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13,1

Gode aspekter ved
forholdet mellem den
pårørende og personen,
der ydes omsorg for

16,5
15,2

Middelscorer for punkter på skalaen for forhold,
som består af følgende punkter:

14,0

nl
an
d
F
de
ra
lf
nk
or
ri
g
22
la
nd
e
C
an
ad
a
R
us
la
nd
Sp
an
ie
n
M

id

Fi

k
ar
m
an

D

St
or

Ir

la
n

d
It
al
i
en
br
ita
nn
ie
n
B
el
gi
en
N
or
ge
Ty
sk
la
nd
M
al
ta
Ø
st
ri
g

Jeg har bidraget til hans/hendes velbefindende
13,0
 At han/hun kommer med et værdifuldt bidrag til husstanden
 At han/hun har vist styrker med hensyn til at håndtere
12,8
12,512,6
12,4
sin sygdom
12,2
11,8
At han/hun er god at være i selskab med
Jeg deler nogle af hans/hendes interesser
Jeg føler mig nyttig i mit forhold til ham/hende

13,3 13,313,3

13,1

Behov for støtte ifølge
danske respondenter
Behovet for støtte til pårørende til personer
med en alvorlig psykisk sygdom i deres rolle
som en omsorgsgiver (N = 146)

Nej, overhovedet ikke
Ja, lidt
Ja, meget
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ALLE DATA
Sociodemografiske og plejerelaterede
karakteristika for pårørende til personer med
en alvorlig psykisk sygdom i Danmark (N = 146)
Alder (middel)

48

Relation til patienten 1

Kvinde	

90

Søn/datter	

67

Mand	

10

Partner/ægtefælle	

15

Beskæftigelsesstatus
Fuldtids 	

35

Deltids

17

Selvstændig	

4

Arbejder ikke	

3

Bror/søster	

6

Forælder	

8

Ven	

1

Andet	

2

Patientens sygdom/tilstand 1 (flere svar mulige)

Pensioneret	

17

Psykose/skizofreni	

Studerende	

11

Bipolar lidelse/maniodepressiv	

17

Ude af stand til at arbejde på grund af plejeansvar	

5

Depression	

37

Ude af stand til at arbejde på grund af dårligt helbred/
funktionsnedsættelse 	

6

Angst	

36

Andet	

2

Anden psykisk lidelse	

43

Få det til at hænge sammen

Tid anvendt på pleje

Det er (meget) svært at få det til at hænge sammen

21

Hvor mange personer med en psykisk lidelse
yder du i øjeblikket omsorg for?
1	

80

2	

17

3 eller flere	

3

Bor sammen med patienten 1
Ja

32

Noget af tiden	

17

Nej	

51
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25

Timer tilbragt med at passe en person med en psykisk
lidelse sidste uge (middel)

23

År siden deltageren først startede med at yde omsorg
for en person med en psykisk lidelse (middel)	

10

Rolle som omsorgsgiver
Eneste omsorgsgiver 	

37

Primære omsorgsgiver	

41

Deler plejeansvaret ligeligt med andre 	

12

En anden er den primære omsorgsgiver 	

9

Andet	

0

Data er % eller middel baseret på gyldige svar.
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Erfaringer fra pårørende til personer med en
alvorlig psykisk sygdom i Danmark (N = 146)
”I løbet af de sidste fire uger hvor bekymret var du for …”

1-

2

3

4

5+

Ikke at have tid nok til dig selv?

21

30

11

30

8

At være nødt til at prioritere behovene hos den person, som du yder omsorg for, over dine egne behov?

14

17

11

40

18

Ikke at være i stand til at holde en pause fra plejeopgaven?

17

21

14

30

19

Ikke at være i stand til at lægge planer for fremtiden?

14

15

16

28

27

Ikke være i stand til at fortsætte plejeopgaven på grund af forhold, som du ikke er herre over?

19

21

15

23

21

Presset på dit forhold til den person, som du yder omsorg for?

16

21

11

28

23

At den person, som du yder omsorg for, er for afhængig af dig nu?

17

17

10

32

24

At den person, som du yder omsorg for, bliver for afhængig af dig i fremtiden?

12

19

8

35

26

At den person, som du yder omsorg for, skal sige ting, som gør dig ked af det?

12

18

11

30

29

At blive irriteret på den person, som du yder omsorg for?

13

24

17

27

19

At nå ”bristepunktet”, hvor du føler, at du ikke kan fortsætte sådan som tingene er?

23

19

11

26

21

Presset på forholdet til din familie og dine venner på grund af dit plejeansvar?

19

24

12

29

17

”At glide væk” fra familie og venner, fordi dit plejeansvar begrænser den tid,
der kan bruges på at holde kontakten med dem?

23

21

14

21

20

At føle dig isoleret og ensom på grund af den situation, du er i?

19

19

15

19

28

Ikke få den støtte, du har brug for fra familie og venner?

18

23

19

25

15

Din egen økonomiske situation?

30

20

14

26

10

Den økonomiske situation hos den person, som du yder omsorg for?

23

13

12

22

31

At være nødt til at dække ekstraomkostninger ved plejeopgaven?

34

13

14

23

17

Dit eget fysiske helbred?

23

22

13

31

11

At din plejerolle gør dit fysiske helbred værre?

25

20

10

24

21

Din rolle som omsorgsgiver

Dit forhold til den person, som du yder omsorg for

Dit forhold til familie og venner

Din økonomiske situation

Dit fysiske helbred

© 2015 by EUFAMI and LUCAS KU Leuven. Alle rettigheder forbeholdes.
Dette spørgeskema eller dele heraf må ikke reproduceres eller anvendes på
nogen måde overhovedet uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra forfatterne.
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Erfaringer fra pårørende til personer med en alvorlig
psykisk sygdom i Danmark (N = 146) – fortsat

1-

2

3

4

5+

At være ude af stand til at håndtere den ”konstante angst” forbundet med plejeopgaven?

13

23

15

31

19

Føle dig nedtrykt?

17

24

17

23

18

Være ude af stand til at se noget positivt i dit liv?

39

25

11

20

6

Søvnmangel på grund af bekymring eller stress?

17

25

14

27

17

Søvnmangel fordi den person, som du yder omsorg for, holder dig vågen om natten?

48

16

16

13

8

At føle dig så udmattet, at du ikke kan fungere rigtigt?

20

22

13

23

21

47

23

16

11

4

Dit følelsesmæssige velbefindende

Stigma og diskriminering
Folk behandler dig anderledes på grund af sygdommen/tilstanden hos den person,
som du yder omsorg for?

Sikkerhed ”Hvor bekymret var du for den person, som du yder omsorg for …”
Utilsigtet skulle gøre noget, som udsætter dig for risiko?

60

18

10

7

5

Bliver aggressiv eller truende over for dig?

62

17

5

9

6

Gøre skade på sig selv?

30

21

6

21

23

Bringe sig selv i farlige situationer?

31

20

9

18

21

Få et tilbagefald eller blive værre, i en grad så det udgør en risiko for deres sikkerhed?

20

24

9

24

24

Data er procenter for hver række, hvor hver række giver 100 % i alt. Procenter rapporteret er baseret på gyldige svar.
Alle punkter bruger den samme 5-punkts Likert skala (1 = overhovedet ikke, 2 = lidt, 3 = moderat, 4 = en del, 5 = meget).
Alle punkter starter med ”I løbet af de sidste fire uger hvor bekymret var du for …”.

Tilfredshed med professionel støtte til pårørende til personer
med en alvorlig psykisk sygdom i Danmark (N = 146)
1-

2

3

4

At du har tilstrækkelige informationer om tilstanden/sygdommen hos den person, som du
yder omsorg for, til at du føler, at du er i stand til at tage dig af vedkommende?

31

25

20

12

13

At du har tilstrækkelige informationer om, hvordan deres tilstand/sygdom sandsynligvis
vil udvikle sig på længere sigt?

31

26

17

14

13

At du kan få de informationer, som du skal bruge, når du har brug for det?

24

30

17

19

11

Med hvor let det er at forstå de informationer, som du har?

14

14

26

27

20

Med den mængde råd, som er til rådighed for dig?

32

23

17

20

8

At du ved, hvem du skal kontakte for at få de informationer og råd, som du har brug for?

31

25

12

16

17

At du ved, hvem du skal kontakte i tilfælde af en nødsituation, og du har brug for
hjælp med det samme?

35

15

15

20

15

At du ved, hvem du skal kontakte, hvis du har et rutinemæssigt spørgsmål?

29

21

22

17

11

”Hvor tilfreds er du generelt med …”

5+

Informationer og råd til pårørende
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Tilfredshed med professionel støtte til pårørende
til personer med en alvorlig psykisk sygdom i
Danmark (N = 146) – fortsat

1-

2

3

4

5+

Din involvering i vigtige beslutninger?

26

21

24

12

17

Din evne til at have indflydelse på vigtige beslutninger?

26

19

22

19

15

Hvor let det er at få hjælp og støtte fra fagligt personale til den person, som du yder omsorg for?

34

20

23

16

8

Hvor let det er at få hjælp og støtte fra fagligt personale til dig selv?

41

20

25

9

5

Kvaliteten af den hjælp og støtte fra fagligt personale til den person, som du yder omsorg for?

23

26

30

11

11

Dit forhold til det primære faglige personale, som støtter den person, som du yder omsorg for?

13

21

33

23

10

Hvor godt det faglige personale, som du har kontakt med, kommunikerer med hinanden?

33

16

35

9

7

Hvor alvorligt fagligt personale tager det, som du fortæller dem?

17

21

30

18

13

I hvor høj grad det faglige personale forstår, hvordan det må være at være i din situation?

21

22

33

15

10

Læger?

27

20

20

23

Sygeplejersker?

17

17

39

17

10

Patient-/familieorganisationer?

10

11

40

21

18

Forsikringsselskaber?

16

6

70

5

3

Socialarbejdere?

34

11

38

13

5

Din arbejdsplads?

13

8

42

15

22

Medicinalvirksomheder?

19

8

69

4

1

Din involvering i planlægning af behandling og pleje

Støtte fra sundhedsfagligt og/eller plejepersonale

Støtte, som du fik fra
12

Data er procenter for hver række, hvor hver række giver 100 % i alt. Procenter rapporteret er baseret på gyldige svar.
Alle punkter bruger den samme 5-punkts Likert skala (1 = meget utilfreds, 2 = noget utilfreds, 3 = hverken tilfreds eller utilfreds, 4 = nogenlunde tilfreds, 5 = meget tilfreds).
Alle punkter starter med ”Hvor tilfreds er du generelt med …”.

Behovet for støtte til pårørende til personer med en alvorlig
psykisk sygdom i deres rolle som en omsorgsgiver (N = 146)
Ville du ønske mere støtte til at hjælpe dig i rollen som omsorgsgiver?

Danmark

N = 146

Nej, overhovedet ikke

4

Ja, lidt

39

Ja, meget

57

Data er procenter. Procenter rapporteret er baseret på gyldige svar.
C4C spørgeskemaundersøgelsen Omsorg for omsorgsgivere blev støttet økonomisk
af Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd. og H. Lundbeck A/S, som ikke har haft nogen
indflydelse på eller input til undersøgelsens udvikling eller præstation. C4C rapporten
om Omsorg for Omsorgsgivere og faktablade, infografik og webside tilhører EUFAMI
og LUCAS KU Leuven og blev udarbejdet af eksterne agenturer takket være støtte fra
Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd. og H. Lundbeck A/S.
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Deltag i dialogen online og vær med til at skabe opmærksomhed omkring
betydningen af at være pårørende til et menneske med en psykisk sygdom
www.caringformentalhealth.org #C4CSurvey
twitter/EUFAMI

facebook.com/EUFAMI1
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Kolophon
EUFAMI
Den europæiske sammenslutning af Foreninger af familier
til personer med psykisk sygdom (European Federation
of Associations of Families of People with Mental Illness
- EUFAMI) er en europæisk almennyttig organisation
registreret i Belgien, som er talsmand for og arbejder på
familiers og pårørendes vegne. EUFAMI er anerkendt som den
”troværdige stemme” for familier og pårørende i Europa. Den
blev grundlagt i 1992 og repræsenterer 41 familieforeninger
i 22 europæiske lande og et ikke-europæisk land. For
yderligere oplysninger henvises til:
www.eufami.org

LUCAS KU LEUVEN
LUCAS er det interdisciplinære center for forskning og
konsulentbistand inden for pleje ved KU Leuven. Dets mission
består af tre dele: forskning, uddannelse og konsulentbistand.
LUCAS samler indsigt fra politik, praksis og forskning inden for
alle tre områder og er i konstant dialog med alle interessenter.
I løbet af de sidste tyve år har LUCAS specialiseret sig inden
for en række vigtige emner: Sociale tendenser inden for pleje,
pleje af ældre personer (med demens), psykisk sundhedspleje,
kommunikation i plejerelationer og velfærd, fattigdom og social
ekskludering.
www.kuleuven.be/lucas
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Sammenfatning
Familieomsorgsgivere (pårørende, familiemedlem,
ubetalt omsorg og støtte) spiller en vigtig rolle i plejen af
personer med en alvorlig psykisk sygdom. Efter de seneste
reformer inden for psykisk sundhed i de vestlige lande
– fra hospitalsbaseret pleje til samfundsbaseret pleje – er
forventningerne til de pårørende steget. Der er udført
videnskabelig forskning baseret på spørgeskemaundersøgelser
vedrørende pårørendes erfaringer, men resultaterne, som er af
ældre dato, er tit baseret på prøvestørrelser fra ét land alene
og omfatter kun et begrænset omfang af livsområder.

Hvem er de pårørende til personer med
en alvorlig psykisk sygdom?

Målet med dette eksplorative studie er at vurdere erfaringerne
fra pårørende, som yder omsorg for en pårørende med en
alvorlig psykisk sygdom, set fra et internationalt perspektiv.
Studiet blev udført af LUCAS, Centre for Care Research and
Consultancy ved KU Leuven Universitet i samarbejde med
Den europæiske sammenslutning af familier til personer med
en psykisk sygdom (European Federation of Associations of
Families of People with Mental Illness, EUFAMI). Studiet er en
tværgående spørgeskemaundersøgelse foretaget på flere centre
i 22 lande (Australien, Belgien, Canada, Cypern, Danmark, Finland,
Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Israel, Italien, Malta, Norge,
Portugal, Rusland, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige og
Østrig). Spørgeskemaer blev udfyldt af 1.111 pårørende, som yder
omsorg for en person med en alvorlig psykisk sygdom. Alle disse
pårørende har en tilknytning til en organisation for pårørende.

Hvad kan der siges om belastningen ved
omsorg, positive plejeoplevelser og stigma?

I dette studie er den typiske pårørende til en person med en
alvorlig psykisk sygdom en kvinde på omkring 60 år, som yder
omsorg for sit barn med skizofreni.
Karakteren af familieomsorg ved psykisk sygdom er typisk
en langsigtet (ca. 15 år) og tidskrævende opgave (22 timer
ugentligt). Derudover har pårørende mange gange ikke andre
familiemedlemmer, som de kan dele disse plejeopgaver med
(36 % af pårørende er den eneste omsorgsgiver).

Pårørende til personer med en alvorlig psykisk sygdom oplever
belastninger på flere livsområder. En ud af fire føler sig ude
af stand til at magte de konstante bekymringer ved pleje
(emotionel belastning), og 1 ud af 3 føler sig isoleret og ensom
(social belastning). Bekymringer om tilbagefald er typiske for
psykiske sygdomme, i en grad hvor det udgør en risiko for
deres sikkerhed. En tredjedel af pårørende føler, at plejerollen
forværrer deres eget fysiske helbred (fysisk belastning).
Halvdelen er bekymret for den økonomiske situation for den
person, som de plejer (økonomisk byrde), og er også bekymret
for, at personen bliver for afhængig af dem i fremtiden
(belastning af forholdet). 1 ud af 3 pårørende oplever en
belastning på mindst tre livsområder.
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Pleje kan også involvere positive oplevelser. 7 ud af 10
pårørende siger, at de er blevet mere forstående over for
andre med problemer, og over halvdelen har opdaget en indre
styrke. Men selvom der er både negative (belastning) og
positive (ukuelighed) aspekter ved at være omsorgsgiver, er
denne balance usikker. Mere end hver tredje pårørende er tæt
på at nå et ”bristepunkt”.
Der kan identificeres flere risikofaktorer. Der bør vises særlig
opmærksomhed mod kvindelige omsorgsgivere, yngre
omsorgsgivere og omsorgsgivere, som har svært ved at få det
til at hænge sammen.
Psykisk sygdom er stigmatiseret, og dette stigma rammer
også de pårørende. Cirka 15 % af pårørende føler, at de bliver
behandlet anderledes på grund af den psykiske sygdom hos
den person, som de yder omsorg for.

Er pårørende til personer med en alvorlig
psykisk sygdom tilfredse med den
information, de råd og den støtte, som
de får fra professionelle omsorgsgivere?
Med hensyn til ”tilfredshed med støtte” rapporteret af
forskellige discipliner og parter fandt vi, at der er to sider af
sagen. For eksempel er 39 % af pårørende utilfredse med den
støtte, de får fra læger, og 39 % er tilfredse.
Billedet er det samme med hensyn til information og råd, som
er tilgængelige for pårørende. De pårørende synes, at den
information, de får, er let at forstå (58 %) og ved, hvem de skal
henvende sig til for at få information og råd (42 %). Alligevel
ser vi, at en tredjedel er utilfreds med oplysninger om, hvem
de skal kontakte i tilfælde af en nødsituation (36 %). Næsten
halvdelen af de pårørende er utilfredse med den information,
som de modtager om, hvordan deres familiemedlems sygdom
vil udvikle sig på lang sigt (46 %). En tredjedel af pårørende er
tilfreds med deres involvering i, og evne til at påvirke, vigtige
beslutninger (37-38 %), mens 4 ud af 10 er utilfredse med
dette (43-44 %).
Alt i alt ser vi, at pårørende værdsætter informationer og råd,
men den største utilfredshed findes med hensyn til den støtte,
som de får fra professionelle. Kun 4 ud af 10 pårørende føler,
at sundhedsfaglige og plejepersonale tager dem alvorligt.

Halvdelen af de pårørende er utilfredse med muligheden for
at søge hjælp og støtte fra professionelt personale angående
deres egne behov. (49 %).

Har pårørende til personer med en
alvorlig psykisk sygdom brug for anden
støtte og aflastning?
Næsten alle pårørende til personer med en alvorlig psykisk
sygdom, som deltog i dette studie, ville sætte pris på
yderligere støtte i deres rolle som omsorgsgiver (93 %),
og næsten halvdelen ville ønske betydeligt mere støtte
(46 %). Hvis de benytter sig af aflastning, er de for det meste
afhængig af venner og familie (36 %). Brugen af betalt
aflastning er meget lav (6-8 %).
Kort sagt, så bekræfter denne spørgeskemaundersøgelse
igen, at omsorg for et familiemedlem med en alvorlig psykisk
sygdom som skizofreni eller depression er en meget stor
forpligtelse, som udgør en kumulativ belastning, men også
har mere positive plejeoplevelser. De pårørende anerkender
de informationer og råd, som de bliver tilbudt, men beder
hovedsageligt om mere støtte.
Disse resultater konfronterer os alle med den realitet, at
pårørende, som yder omsorg for et familiemedlem med en
psykisk sygdom, får utilstrækkelig anerkendelse. Vi anbefaler
derfor at arbejde for et paradigmeskift, som betragter
pårørende til personer med en alvorlig psykisk sygdom som en
ressource og partner angående plejekravene for personer med
alvorlige psykiske sygdomme rundt om i verden.
Dette internationale studie fokuserer kun på omkring
1000 pårørende til personer med en alvorlig psykisk
sygdom, som er tilknyttet en organisation for pårørende.
Forskningsdeltagerne udfyldte et spørgeskema om deres
oplevelser, velfærd og behov.
I det første kapitel beskriver vi kort sammenhængen med
hensyn til det, som allerede er kendt om alvorlige psykiske
sygdomme og familieomsorg. I det andet kapitel beskriver
vi metoderne anvendt i denne forskning, dvs. en kvantitativ
undersøgelse. Det tredje kapitel indeholder resultaterne
af undersøgelsen. Til sidst opsummerer vi studiets
hovedkonklusioner.
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KAPITEL 1:
PLEJE YDET AF
PÅRØRENDE
OG ALVORLIG
PSYKISK SYGDOM
1 Alvorlig psykisk sygdom
Ifølge Verdenssundhedsorganisationen (WHO) er ”sundhed
en tilstand af komplet fysisk, psykisk og socialt velfærd
og ikke kun et fravær af sygdom eller svaghed”. Psykisk
sundhed er en essentiel del af sundhed, og WHO definerer
det som ”en tilstand af velfærd, hvor hver person realiserer
sit eget potentiale, kan klare livets normale belastninger,
kan arbejde produktivt og opnå resultater, og er i stand til at
bidrage til det samfund, som de lever i.”
Men mange mennesker lider af en alvorlig psykisk sygdom,
og disse tilstande fører tit til kronisk funktionsnedsættelse
og svækkelser. Ifølge WHO er neuropsykiatriske tilstande de
væsentligste årsager til funktionsnedsættelse og er ansvarlige
for omkring en tredjedel af antal år tabt pga. sygdom (Years
Lost due to Disability, YLD) hos voksne på 15 år og derover.
YLD måler de tilsvarende år af sundt liv tabt til tid brugt på
tilstande, hvor sundheden ikke var optimal.
Estimeringer antyder, at omkring 151,2 millioner mennesker på
verdensplan har en unipolar depressiv lidelse, cirka 29,5 millioner
mennesker har en bipolar affektiv lidelse, og 26,2 millioner
mennesker er diagnosticeret med skizofreni (WHO, 2011).
Mange mennesker oplever depressive følelser på et
tidspunkt i deres liv, men en diagnose med unipolar
depressiv lidelse og svær depression kan være en alvorlig
belastning for patienterne. Depression er den førende årsag
til sygdomsbyrde i lande med høje indtægter og udgør 10
millioner kvalitetsjusteret leveår (Disability-Adjusted Life
Years, DALY). Et DALY repræsenterer tabet svarerende til
ét års godt helbred. Depression er den førende årsag til
sygdomsbyrde for kvinder både i lande med høj indkomst og
lande med middel og lav indkomst (WHO, 2008).
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Bipolar lidelse, tidligere kaldet maniodepressiv lidelse, giver
ekstreme humørsvingninger, som omfatter følelsesmæssige
høje perioder (mani eller hypomani) og lave perioder
(depression). Bipolar lidelse er den sjette førende årsag
til funktionsnedsættelse på verdensplan og har en
livstidsprævalens på cirka 3 % i den generelle befolkning.
Op mod 2 % af europæere vil have en bipolar lidelse på
et tidspunkt i deres liv. Bipolar lidelse, forbundet med
betragtelige behandlingsbehov, er forbundet med en høj grad
af social og beskæftigelsesmæssig belastning både for den
enkelte person og for familien i et væsentligt antal tilfælde
(Pini et al., 2005; Tsuchiya et al., 2003; Weissman et al., 1996).
Skizofreni er en anden alvorlig psykisk sygdom, som er
”karakteriseret ved unormal tankegang, perceptuelle
forstyrrelser og nedsat eller overdreven følelsesmæssigt
udtryk” (Fleischhacker et al., 2014). Diagnosen fastslås typisk
i barndommen eller ungdommen og kan føre til langvarig
støtte og pleje inden for forskellige domæner af psykosocial
funktionsevne. Forekomsten af skizofreni er omkring 3 ud af
10.000, men prævalensen er højere, da skizofreni er en kronisk
sygdom. Den påvirker omkring 7 ud af 1.000 i den voksne
befolkning, for det meste personer mellem 15 og 35 år (Chan,
2011). På verdensplan estimeres det, at skizofreni berører
mindst 26 millioner mennesker (Fleischhacker et al., 2014).
Dobbelt så mange pårørende er indirekte berørt af denne
alvorlige psykiske sygdom hos en af deres nærmeste. I EU
lider cirka 5 millioner mennesker af skizofreni (Wittchen et al.,
2011). Verdenssundhedsorganisationen anfører skizofreni som
en af de 10 førende globale årsager til funktionsnedsættelse
(Murray et al., 1997; Murray et al., 2013).
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Kort sagt er alvorlige psykiske sygdomme som depression,
bipolar affektiv lidelse eller skizofreni alvorlige tilstande, som
invaliderer personen i lang tid. Disse psykiske sygdomme har
typisk en kronisk effekt med et cirkulært forløb med perioder
med forholdsvis god sundhed og perioder med tilbagefald.
Personer med alvorlige affektive eller psykotiske lidelser vil
ofte have behov for behandling og opfølgning hele livet, med
en kombination af medicinsk behandling og rehabiliterings- og
recovery-orienterede tiltag. Formålet med disse recoveryorienterede tiltag er at bevare en optimal livskvalitet for
patienten trods dennes alvorlige psykiske lidelser (McGuire
et al., 2014).

2 Familieomsorg for
personer med alvorlig
psykisk sygdom
Personer med en alvorlig psykisk sygdom kræver traditionelt
intensiv behandling og er tit indlagt på sygehuse specialiseret
i psykiatri. Men ind imellem perioder med tilbagefald lever
de fleste personer med en alvorlig psykisk sygdom som f.eks.
skizofreni eller depression ude i samfundet og bliver passet af
deres pårørende.
Der er både inden for praksis, politik og forskning en voksende
opmærksomhed på behovene for pårørende til personer med
en alvorlig psykisk sygdom.
I praksis bliver størstedelen af den pleje, som gives til personer
med en alvorlig psykisk sygdom, givet hjemme, når personerne
bor ude i samfundet. I de vesteuropæiske lande har antallet
af hospitalssengepladser til psykiske lidelser været konstant
faldende siden 1950’erne.
Politikker for psykisk sundhed, især i de europæiske lande,
skifter over til mere samfundsorienteret pleje. Dette skift
i politikken afspejles også i den voksende betydning af
støtteorganisationer for brugere og familier. Ifølge WHO’s
atlas for psykisk sundhed findes der familiestøtteforeninger
i 80 % af lande med en høj indtægt og 39 % af lande
med en lav indtægt. I lande med familiestøtteforeninger
deltager disse organisationer regelmæssigt i udarbejdning
og implementering af lovgivning i 38 % af tilfældene. Cirka
42 % bliver ikke rutinemæssigt rådspurgt, og 20 % af
familiestøtteforeningerne bliver sjældent eller aldrig
rådspurgt (WHO, 2011).
Inden for forskningen ser man også dette skift til mere støtte
til personer med en alvorlig psykisk sygdom ude i samfundet
og mere opmærksomhed på den rolle, som pårørende som
omsorgsgivere spiller. Der blev for eksempel givet øget

forskningsopmærksomhed i 1950’erne på familiers rolle med
hensyn til tilbagefald af skizofreni, hvor begrebet ”Udtrykt
følelse” var et centralt tema (Vaughn & Leff, 1985). Tendensen
i nyere tid mod at reducere antallet af sengepladser på
psykiatriske hospitaler og mod hurtigere udskrivelse
af patienter fra hospitalet til samfundet har stimuleret
forskningen i de pårørendes rolle. En ny problemstilling kigger
på de pårørendes erfaringer, og det er på linje med den meste
forskning inden for omsorg i andre patientpopulationer.
Med fremskridtene inden for behandling, de økonomiske
pres og skift i politikken i retning af pleje i nærsamfundet er
forventningerne til pårørende i øjeblikket stærkt ændrede.
Pårørende forventes i stigende grad at være til stede,
i nærheden og til rådighed. Familiehjemmet er blevet et andet
behandlingssted. Familien bliver tit anmodet om at træde til,
så snart patienten udskrives, skønt denne tit er i en meget
skrøbelig tilstand, og ansvaret for medicinering tilfalder tit
de pårørende. Kort sagt forventes der mere og mere af de
pårørende, som er blevet en hjørnesten for patientens bedring
sammen med formelle omsorgsgivere (Jungbauer et al., 2003).
Alligevel er de fleste familier dårligt forberedte på de
stigende krav, som de står over for. Forskningsresultater viser
konsekvent, at pårørende til personer med skizofreni generelt
mangler tilstrækkelig hjælp og støtte (Chan, 2011). Generelt
oplever pårørende til personer med en alvorlig psykisk
sygdom moderate til høje belastningsniveauer (f.eks. CaqueoUrízar et al., 2014; Awad & Voruganti, 2013; Maldonado et al.,
2005; Magliano et al., 1998; De Rick et al., 2000).
Begrebet omsorgsgiverbelastning er blevet bredere i de senere
år. Verdensforbundet for psykisk sundhed (2010) fremhæver
også de fysiske, psykologiske, sociale og økonomiske problemer,
som familier, der yder omsorg for en pårørende med en kronisk
eller psykisk sygdom, oplever. Især er depressive lidelser hos
pårørende til skizofrene patienter højere, hvilket kan antyde, at
ydelser vedrørende psykisk sundhed også bør rettes mod de
pårørende (El-Tantawy et al., 2010).
I de seneste årtier er der udgivet forskellige studier
vedrørende erfaringer fra pårørende til personer med en
alvorlig psykisk sygdom: Fujino N. & Okamura H. (2009),
Lloyd M. & Carson A. (2005), Pinfold V., Rapaport J.
& Bellringer S. (2007), Rapaport J., Bellringer S., Pinfold V., et
al. (2006), Roick C. et al. (2007), Rowe J. (2012), Wilkinson C.
& McAndrew S. (2008).
Der mangler imidlertid en løbende og systematisk
registrering af disse familiemedlemmers erfaringer, deres
problemer og belastningsniveau i forskellige vestlige lande.
Selvom de pårørendes erfaringer med psykisk sygdom er
veldokumenterede, mangler vi nylige data, og det er muligt, at
der stadig er landsforskelle, selv efter justering for individuelle
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eller patientkarakteristika. De pårørendes forskellige erfaringer
kan forklares af kulturelle forskelle med hensyn til synet på
psykiske sygdomme og plejestandarder (Bhugra, 2006).
Der er en vanskelig balance mellem at påtage sig rollen
og ansvaret som omsorgsgiver for en pårørende med en
alvorlig psykisk sygdom og bevare sin egen livskvalitet.
Det er især vigtigt at forstå belastningen ved at yde pleje
og de potentielle faktorer, som kan fungere som stødpude,
i sammenhæng med alvorlig psykisk sygdom, hvor kravene
til pleje er store, kumulative og langvarige. En opdateret
gennemgang af belastningen for pårørende til patienter med
skizofreni illustrerer, at ikke alle pårørende er i stand til at
magte deres rolle og ansvar som omsorgsgivere (CaqueoUrízar et al., 2014). Det er et emne til samfundsdebat, hvordan
behandlingssystemer vedrørende psykisk sundhed skal
organiseres i de forskellige lande. Beslutningstagerne skal
finde en balance mellem på den ene side at flytte ansvaret
over på de pårørende og på den anden side yde støtte til disse
pårørende. Nogle forskere finder, at en opfordring til bedre
støtte af pårørende til patienter med skizofreni også giver
mening fra et klinisk synspunkt.

”Løbende støtte
til pårørende til
kronisk psykisk syge
personer er imidlertid
mange steder blevet
ignoreret og er
næsten udelukkende
selvhjælpsgruppers
ansvar.”
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”Fra et klinisk synspunkt har der hidtil været meget lidt
opmærksomhed på de kroniske, voldsomme krav til mange
forældre, som tit fortsætter i årevis og påvirker familielivet
i meget høj grad. I praksis har arbejdet med pårørende
hovedsageligt fokuseret på at informere og give anvisninger
til pårørende, som tager sig af patienterne under akutte
sygdomsepisoder. Løbende støtte til pårørende til kronisk
psykisk syge personer er imidlertid mange steder blevet
ignoreret og er næsten udelukkende selvhjælpsgruppers
ansvar.” (Jungbauer et al., 2003, p.133)
Bortset fra denne byrde kan pårørende også have positive
oplevelser – som f.eks. øget kompetence, finde indre styrke,
tættere familieforhold osv. Disse positive plejeoplevelser
danner en kontrast til den stress-byrde model, som fokuserer
på de negative aspekter ved at give omsorg (Nolan, 2001).
Kort sagt er tiden inde til en international undersøgelse af
erfaringerne af pårørende, som yder omsorg for en forælder,
en partner eller et barn med en alvorlig psykisk sygdom som
depression eller skizofreni. Et sådant eksplorativt studie kan
give anledning til dybere undersøgelser af særlige erfaringer,
behov og løsninger, som støtter disse pårørende i deres rolle.

KAPITEL 2:
STUDIETS MÅL
OG METODOLOGI
1 Studiets mål
Målet med dette internationale studie er en eksplorativ
gennemgang af erfaringerne af pårørende til personer
med en alvorlig psykisk sygdom. Hvis pårørende skal
være en vigtig partner i behandlingen af alvorlige
psykiske sygdomme, er vi nødt til at vide mere om deres
plejeerfaringer, de byrder, som de står over for, deres behov
og fornødenheder, deres styrker og støttestrategier.
Det er ikke målet at være repræsentant for individuelle
lande, men at forstå de kollektive erfaringer og derfor de
essentielle behov. Det var desuden heller ikke hensigten at
være i stand til at forstå alle familiemedlemmers erfaringer,
da studiet primært blev udført blandt de pårørende, som
hovedsageligt er forbundet med EUFAMI og dens nationale
medlemsorganisationer. På den måde kan studiets resultater
potentielt tjene som et grundlag for mere dybdegående
forskning, som enten fokuserer på specifikke emner, på en
mere generel population af pårørende til personer med en
alvorlig psykisk sygdom eller på landespecifikke aspekter.

Målet med denne forskning er
afspejlet i de tre overordnede
forskningsspørgsmål:
1. Hvilke erfaringer med hensyn til pleje har de
pårørende, inklusive deres velbefindende, belastning,
styrker og opfattet stigma?
2. Hvor tilfredse er pårørende med den støtte, de
modtager fra professionelle?
3. Hvilke behov for yderligere støtte har de pårørende?

Disse forskningsspørgsmål giver en større indsigt i de
pårørendes rolle med hensyn til psykisk sundhed. På
grund af studiets eksplorative karakter vil der ikke gives
nogen definitive svar. Det er derimod vores hensigt at
tjene til generering af hypoteser til yderligere forskning
og udløse initiativer, som støtter pårørende til personer
med en alvorlig psykisk sygdom.
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2 Forskningsmetoder
2.1 Studiets design

En spørgeskemaundersøgelse blev udviklet med det formål
at besvare de tre overordnede forskningsspørgsmål. Studiet
var en tværgående spørgeskemaundersøgelse foretaget
på flere centre i 22 lande (Australien, Belgien, Canada,
Cypern, Danmark, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland,
Irland, Israel, Italien, Malta, Norge, Portugal, Rusland,
Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige og Østrig).
Spørgeskemaundersøgelsen var et anonymt spørgeskema
til selvudfyldelse givet på papir, via e-mail og online. Studiets
design var bevidst pragmatisk, og der blev kun anvendt lokalt
tilgængelige kilder til distribution af spørgeskemaet.

2.1.1 Deltagere

Spørgeskemaundersøgelsen blev uddelt til en prøvestørrelse
af pårørende via EUFAMI’s medlemsorganisationer i Europa.
Lundbeck og Otsuka var ansvarlige for dataindsamling
i Australien og Canada. Spørgeskemaet er tilgængeligt
på dansk, hollandsk, engelsk, finsk, fransk, tysk, græsk,
italiensk, litauisk, norsk, russisk og spansk. Enkeltpersoner,
som blev inviteret til at deltage, udgjorde repræsentanter
for prøverammen, dvs. pårørende, som er tilknyttet en
organisation for pårørende. Der var ingen andre specifikke
inklusions- eller eksklusionskriterier.
Nedenfor gives en kort oversigt over EUFAMI og den
fremgangsmåde, der blev anvendt til distribution og
indsamling af de udfyldte spørgeskemaer. EUFAMI
identificerede en eller flere nøglekontakter hos størstedelen
af de europæiske organisationer for pårørende beskrevet
i bilag 1 på side 44. Disse kontaktpersoner modtog en
detaljeret forklaring af spørgeskemaundersøgelsen, som
beskriver undersøgelsens formål, metodologi anvendt til
indsamling af udfyldte spørgeskemaer og leveringsmetode.
De lokale kontaktpersoner distribuerede derefter
spørgeskemaundersøgelsen blandt deres egne medlemmer
og anmodede de pårørende, som var interesserede, om at
udfylde spørgeskemaet. De pårørende begyndte derefter at
udfylde spørgeskemaerne og sendte dem til kontaktpersonen,
som derefter returnerede de udfyldte spørgeskemaer til
LUCAS KU Leuven. Derudover offentliggjorde EUFAMI også
spørgeskemaundersøgelsen på sin webside www.eufami.org,
hvor spørgeskemaerne kunne downloades på de sprog, som
blev nævnt tidligere, samt via EUFAMI’s Facebook-side og på
Twitter. De fleste spørgeskemaer blev returneret via landenes
foreninger for pårørende; et mindre antal blev returneret til
EUFAMI og sendt direkte til LUCAS KU Leuven.

TABEL 1 Svar for hvert land
Land
Australien
Belgien
Canada
Cypern
Danmark
Finland
Frankrig
Grækenland
Holland
Irland
Israel
Italien
Malta
Norge
Østrig
Portugal
Rusland
Schweiz
Spanien
Storbritannien
Sverige
Tyskland
I alt

Respondenter
26
93
106
2
146
48
124
18
21
53
10
46
52
49
49
11
48
4
59
71
7
68
1111

Det er vigtigt at huske, at denne prøvestørrelse
ikke kan anses som en repræsentant for alle
pårørende til personer med en alvorlig psykisk
sygdom i deres specifikke land, da ikke alle
pårørende er tilknyttet familieorganisationer.

Lundbeck og Otsuka distribuerede spørgeskemaerne med en
åben invitation gennem patientstøttegrupper; annoncering
gennem en blog af Mental Health Council of Australia; e-mail
og anmodning til Mental Health Carers Arafmi Australia, samt
deres medlemsorganisationer og tilknyttede grupper (f.eks.
MHCA) for at reklamere for spørgeskemaet.
Data blev indsamlet fra alle steder mellem 1. juni og 31.
december 2014. Tabel 1 giver en oversigt over svarene for
hvert land. Spørgeskemaer blev udfyldt af 1.111 pårørende til
personer med en alvorlig psykisk sygdom.
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2.1.2 Spørgeskemaet

Spørgeskemaet blev udviklet i samarbejde mellem EUFAMI
og LUCAS KU Leuven. EUFAMI foreslog hovedtemaerne, og
LUCAS byggede videre på tidligere studier af pårørende til
personer med demens og skizofreni (De Rick et al., 2000;
Spruytte et al., 2000). Spørgeskemaet bestod af flere punkter
vedrørende pårørendes velfærd, belastning og stigma;
pårørendes tilfredshed med professionel støtte og behovet for
yderligere støtte.
Spørgeskemaet omfatter også validerede skalaer.
Experience of Caregiving Inventory (ECI [Erfaringer fra
pårørende]) blev brugt til at måle positive plejeoplevelser
(Szmukler et al., 1996). ECI er et 66-punkts instrument til
selvrapportering af plejeerfaringer, som er udviklet med tanke
på håndtering af stress, og designet som en enkel metode til at
samle erfaringer vedrørende omsorg for pårørende til patienter
med en alvorlig psykisk sygdom. ECI’s konstruktionsvaliditet
og interne konsekvens er høj (Joyce et al., 2000). ECI består af
52 punkter, som måler negativ bedømmelse, og 14, som måler
positiv bedømmelse. Kun den positive delskala blev medtaget

i spørgeskemaet. ECI måler, hvor tit pårørende tænkte på en
bestemt oplevelse i den seneste måned (f.eks. jeg er kommet
tættere på en del af min familie). Deltagerne bedømte alle
punkter vha. en 5-punkts Likert-skala, som gik fra 0 = ”aldrig”
til 4 = ”næsten altid”. De overordnede positive skalascorer går
fra et minimum på 0 og et maksimum på 56, hvor en høj score
antyder mere positive oplevelser.
Vi anvendte en Verhaeghe & Bracke (2007) skala til at
måle følelser vedrørende opfattet stigma. Denne skala er
en 5-punkts selvrapporteret måling af stigma. Alle punkter
starter med følgende sætning: ”Fordi jeg fik kontakt til
professionel hjælp for den person, som jeg yder omsorg for ...”.
De 5 punkter er ”Jeg begyndte at føle mig underlegen”; ”Jeg
begyndte sommetider at føle mig nytteløs”; ”Jeg begyndte
at føle mig mindre kompetent end før”; ”Jeg begyndte at
tvivle på mig selv” og ”Jeg skammer mig sommetider over
dette”. Deltagerne bedømte alle punkter vha. en 5-punkts
Likert-skala, som gik fra 1 = ”helt uenig” til 5 = ”helt enig”. De
overordnede skalaer går fra et minimum på 5 og et maksimum
på 25, hvor en høj score antyder oplevelser med større stigma
og afvisning.
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Sociodemografiske oplysninger (alder, køn, arbejdsstatus,
at klare sig økonomisk) og oplysninger relateret til omsorg
registreres også (bor sammen med patienten, relation til
patienten, patientens psykiske sygdom, timer brugt på at
passe en person med en psykisk lidelse sidste uge, år siden
begyndelsen af pasning af en person med en psykisk lidelse
og rollen som omsorgsgiver).

2.1.3 Statistisk analyse

Rapportens hovedresultater er for den globale prøvestørrelse
af pårørende. Det er vigtigt at være opmærksom på, at denne
prøvestørrelse består af pårørende, som hovedsageligt er
tilknyttet en familieorganisation. Hovedresultaterne kan
derfor ikke generaliseres for alle pårørende til personer med
en alvorlig psykisk sygdom.
Derudover giver vi separate faktablade for enkelte lande
med mindst 46 respondenter. Målet med disse separate
faktablade for enkelte lande er at fremme en debat i landet
og generere ideer til yderligere handling inden for forskning,
politik og praksis. Disse resultater kan f.eks. få de enkelte
lande til at udføre et større, repræsentativt studie af
pårørende til personer med en alvorlig psykisk sygdom.
Faktabladene for enkelte lande gives som en hjælp til
at komme med yderligere hypoteser og kan inspirere til
formulering af nye forskningsspørgsmål eller anbefalinger
vedrørende politikker. Vi ønsker at understrege, at
resultaterne, der præsenteres i faktablade for enkelte
lande, skal fortolkes med varsomhed på grund af det lave
antal respondenter. Derfor foretages der heller ikke nogen
statistiske sammenligninger mellem lande eller mellem
specifikke lande og den samlede prøvestørrelse. Det er ikke
muligt at udlede stærke konklusioner vedrørende situationen
i et specifikt land på grund af det lave antal respondenter,
som i sig selv er begrænset til pårørende, som er tilknyttet
familieorganisationer og derfor ikke er repræsentative for
alle pårørende til personer med en alvorlig psykisk sygdom.
Kort sagt tjener resultaterne, der præsenteres i denne
rapport, som en international undersøgelse af erfaringer
fra pårørende til personer med en alvorlig psykisk sygdom,
begrænset til pårørende, som hovedsageligt er tilknyttet
familieorganisationer.
Statistiske analyser blev udført med SAS version 9.3. Alle
procenter rapporteret er baseret på gyldige svar. Alle
punkter vedrørende pårørendes velfærd og tilfredshed
med professionel støtte anvender en 5-punkts Likert
skala. Alle figurer anvender farver til at visualisere
negative og positive resultater. Resultaterne af denne
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sandsynlighedsundersøgelse er gyldige med en statistisk
fejlmargin. Vi anvender et 95 % konfidensinterval, hvilket
betyder, at fejlmarginen omfatter populationens sande værdi
i 95 ud af 100 undersøgelser. Med en prøvestørrelse på 1.111 er
fejlmarginen højst ±3 procentpoint ved 50 %.
Alle p-værdier er tohalet med et accepteret signifikansniveau
på 0,05. Sammenfattende statistikker for uafhængige grupper
blev sammenlignet med chi-i-anden test for kategoriske
variabler og Mann-Whitney U-test for kontinuerlige variabler
med ikke-normale distributioner.

Til den multivariate analyse estimerede
vi først en række univariable regressioner
med afhængige interessevariabler
(dvs. den validerede skala) og det følgende
sæt potentielle forklarende variabler:
Pårørendes køn
Pårørendes alder
● Få det til at hænge sammen
● Arbejder
● Bor sammen med patienten
● Relation til patienten
● Timers omsorg ydet sidste uge
● År siden pasning startede
● Rolle som omsorgsgiver
● Antal personer med et psykisk helbredsproblem,
som du yder omsorg for
●
●

Vi estimerede efterfølgende multivariable regressionsmodeller,
hvor vi som uafhængige variabler kun introducerede dem,
som var signifikant bivariat forbundet (p<0,05) med den
afhængige variabel. Vi anvendte PROC SURVEYREG (til
kontinuerlige afhængige variabler). Denne SAS-procedure
inkorporerer prøvedesignet i analysen. Alle modeller havde
klyngemuligheden, som specificerede, at observationerne
var uafhængige mellem grupper (dvs. de 22 lande i denne
undersøgelse), men ikke nødvendigvis uafhængige inden for
grupperne.

2.2 Partnernes rolle

EUFAMI og LUCAS KU Leuven var involveret i udarbejdelse
af studiets design og udvikling af spørgeskemaet.
EUFAMI koordinerede dataindsamling i Europa. Lundbeck
koordinerede dataindsamling i Australien og Canada. LUCAS
KU Leuven stod for databehandling, analyse og fortolkning
samt udarbejdelse af rapporten. Forfatterne havde fuld
adgang til alle studiets data.
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KAPITEL 3
RESULTATER
Resultaterne af undersøgelsen er præsenteret i fire afsnit. I det første præsenteres
karakteristika ved deltagende pårørende. Det andet beskriver erfaringerne fra de
pårørende: det opfattede stigma, belastningen og positiv bedømmelse af omsorg. Hvor
tilfredse, de pårørende er med den professionelle støtte, er beskrevet i det tredje afsnit.
Det sidste afsnit fremhæver behovet for støtte og aflastning.

1 Pårørendes karakteristika
Spørgeskemaer blev udfyldt af 1.111 pårørende (Australien
26, Belgien 93, Canada 106, Cypern 2, Danmark 146, Finland
48, Frankrig 124, Grækenland 18, Holland 21, Irland 53, Israel
10, Italien 46, Malta 52, Norge 49, Portugal 11, Rusland
48, Schweiz 4, Spanien 59, Storbritannien 71, Sverige 7,
Østrig 49). Tabel 2 viser studiedeltagernes overordnede
karakteristika.
Samlet set var 80 % af pårørende, som svarede, kvinder.
Gennemsnitsalderen var 58 år (SD = 13), med 33 % over
65 år, 53 % mellem 55-64 år og 14 % under 55 år. Næsten
halvdelen var pensionerede (43 %), og 42 % arbejdede (26 % i
fuldtidsstillinger, 10 % deltid og 6 % selvstændige). Omkring
3 % arbejdede ikke på grund af deres rolle som omsorgsgiver.
Hver fjerde pårørende (28 %) havde svært ved at få det til at
løbe rundt.
Næsten 1 ud af 5 (19 %) pårørende yder omsorg for mere
end en person med psykiske lidelser. 4 ud af 10 personer
i undersøgelsen, som modtager pleje, bor hjemme hos deres

omsorgsgiver. Mere end 3 ud af 4 (76 %) passede en søn eller
datter, 10 % passede en partner eller ægtefælle og 7 % en bror
eller søster. Omkring to tredjedele (64 %) af personer, som
modtager pleje, har psykoser/skizofreni, efterfulgt af bipolar
lidelse/maniodepressivitet (18 %), depression (15 %), angst
(13 %) eller en anden psykisk lidelse (18 %).
I gennemsnit begyndte studiedeltagerne at passe en
person med psykiske lidelser for 15 år siden (SD = 11), hvilket
fremhæver de langsigtede konsekvenser af psykisk sygdom
og at være en omsorgsgiver. To tredjedele begyndte at være
omsorgsgiver for mere end 10 år siden. Pårørende tilbringer
i gennemsnit 22 timer om ugen (SD = 29) med at passe
en person med psykiske lidelser. 6 ud af 10 bruger mere
end 10 timer om ugen på at være omsorgsgiver. Mere end
en tredjedel (36 %) er den eneste omsorgsgiver for deres
familiemedlem. En anden tredjedel (35 %) er den primære
omsorgsgiver, hvilket betyder, at de kan dele ansvaret med
andre. 1 ud af 5 (18 %) deler plejeansvaret ligeligt med andre.
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TABEL 2 Sociodemografiske og plejerelaterede karakteristika for
pårørende til personer med en alvorlig psykisk sygdom (N = 1111)
Alle deltagere

ALLE DELTAGERE N = 1111

Relation til patienten

Alder (år)

58,1 (13,0)

Søn/datter 

Kvinde 

861 (80 %)

Partner/ægtefælle 

Beskæftigelsesstatus
Fuldtids 
Deltids

271 (26 %)
108 (10 %)

Selvstændig 

59 (6 %)

Arbejder ikke 

47 (4 %)

Pensioneret 

457 (43 %)

Studerende 

21 (2 %)

105 (10 %)

Bror/søster 

72 (7 %)

Forælder 

45 (4 %)

Ven 

5 (0 %)

Andet 

23 (2 %)

Sygdom/patientens tilstand (flere svar mulige)
Psykose/skizofreni 
Bipolar lidelse/maniodepressiv 

Ude af stand til at arbejde på grund af plejeansvar

36 (3 %)

Ude af stand til at arbejde på grund
af dårligt helbred/funktionsnedsættelse 

39 (4 %)

Angst 

Andet 

22 (2 %)

Anden psykisk lidelse 

Depression 

686 (64 %)
191 (18 %)
161 (15 %)
135 (13 %)
195 (18 %)

Tid anvendt på pleje

Få det til at hænge sammen
Det er (meget) svært at få det til
at hænge sammen 

805 (76 %)

325 (28 %)

Hvor mange personer med en psykisk lidelse
yder du i øjeblikket omsorg for?

Timer tilbragt på at passe en person med
en psykisk lidelse sidste uge (middel)
År siden deltageren først begyndte at passe
en person med en psykisk lidelse (middel) 

21,8 (28,9)

15,0 (10,6)

Rolle som omsorgsgiver

1

884 (81 %)

2

158 (15 %)

Eneste omsorgsgiver 

370 (36 %)

46 (4 %)

Primære omsorgsgiver 

360 (35 %)

Deler plejeansvaret ligeligt med andre 

185 (18 %)

En anden er den primære omsorgsgiver 

83 (8 %)

Andet 

22 (2 %)

3 eller flere 

Bor sammen med patienten
Ja
Noget af tiden 
Nej 

425 (40 %)
117 (11 %)
508 (48 %)

Data er tal (%) eller middel (SD) baseret på gyldige svar.
Samlet antal observationer pr. kategori udgør ikke 1111 på grund af manglende svar.
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2 Pårørendes erfaringer:
Opfattet stigma,
belastning og positive
plejeoplevelser

2.1 Opfattet stigma

Stigmaet ved psykisk sygdom mærker ikke kun patienterne,
men også deres pårørende. Figur 1 viser, at cirka 15 % af de
pårørende føler, at de bliver behandlet anderledes på grund af
den psykiske sygdom hos den person, som de yder omsorg for.

I dette afsnit præsenteres de beskrivende resultater af
alle spørgsmål vedrørende pårørendes erfaringer. Derefter
beskrives temaerne ved opfattet stigma, belastning og
positiv bedømmelse af plejesituationen. For hvert af disse tre
temaer ser vi på risikofaktorerne ved omsorgsgiverbyrden
ved at analysere forholdet mellem de pårørendes
karakteristika.

FIGUR 1 Forskelsbehandling

11

(i %, N = 1111)

I løbet af de sidste 4 uger hvor bekymret var
du for, at folk ville behandle dig anderledes
på grund af sygdommen/tilstanden hos den
person, som du yder omsorg for?

4

42

16

Overhovedet ikke
Lidt
Noget
En del

27

Meget
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Ikke alle pårørende føler sig bekræftet af professionelle.
Figur 2 viser følelser af opfattet stigma hos pårørende, fordi
de kontaktede professionel hjælp. Nogle pårørende begyndte
at tvivle på sig selv (18 %), begyndte at føle sig mindre

kompetente end før (16 %), begyndte sommetider at føle sig
nytteløs (15 %) og begyndte at føle sig underlegen (13 %).
Mere end 1 ud af 7 (16 %) skammede sig sommetider over deres
kontakt med professionelle.

FIGUR 2 Opfattet stigma (i %, N = 1111)
Fordi jeg kontaktede professionel hjælp for den person, som jeg yder
omsorg for...
Helt uenig

59

Stort set uenig

14

51

18
59

Hverken enig eller uenig

17

53

Helt enig

0%

25 %

13
14

55

Stort set enig

11

16

50 %

14
13
14

75 %

11

5

Jeg skammer mig sommetider over dette

14

4

Jeg begyndte at tvivle på mig selv

9

4

Jeg begyndte at føle mig underlegen

11

4

Jeg begyndte sommetider at føle mig
nytteløs

13

3

Jeg begyndte at føle mig mindre
kompetent end før

100 %

Cronbachs alfa for de 5 punkter for selvafvisningsskalaen var
0,92. Den samlede middelscore for denne skala for pårørende
var 9,6 (SD = 5,3) (n = 1094; min = 5 max = 25). Middelscoren
for hvert punkt er rapporteret i tabel 3 nedenfor, sorteret fra
lav til høj.

TABEL 3 Pårørendes middelscore for punkter på skalaen for opfattet stigma
MIDDEL (SD)
Jeg begyndte at føle mig underlegen
Jeg begyndte sommetider at føle mig nytteløs

1,8 (1,2)
1,9 (1,2)

Jeg skammer mig sommetider over dette

1,9 (1,2)

Jeg begyndte at føle mig mindre kompetent end før

2,0 (1,2)

Jeg begyndte at tvivle på mig selv
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Hvilke omsorgsgiverkarakteristika er forbundet med større
følelse af opfattet stigma? Univariate modeller blev justeret
med skalaen for opfattet stigma som en afhængig variabel.
Deltagere, som oplevede det største stigma, var kvinder, havde
svært ved at få det til at hænge sammen, var den eneste

omsorgsgiver, og brugte mere tid på omsorg den sidste uge.
I en multivariat model forblev variablerne køn og timer brugt
på pleje signifikant forbundet med større opfattet stigma.
Overordnet set udgjorde køn og timer brugt på pleje sidste uge
4,5 % af variansen i opfattet stigma (se tabel 4).

TABEL 4 Univariat og multivariat sammenhæng mellem pårørendes
karakteristika og intensiteten af opfattet stigma som en afhængig variabel
Univariable modeller

Multivariabel model

Regressionskoefficient
(95 % CI)

P-værdi*

Regressionskoefficient
(95 % CI)

P-værdi*

-1,255 (-2,180 til -0,330)

0,010

1,070 (-0,086 til 2,225)

0,068

0,373 (-0,589 til 1,335)

0,429

0,019 (0,004 til 0,035)

0,004

Mand

-1,332 (-2,293 til -0,371)

0,00089

Alder

-0,008 (-0,037 til 0,021)

0,582

Det er (meget) svært at få det til
at hænge sammen

1,905 (0,908 til 2,901)

0,001

Arbejder 		

-0,385 (-0,201 til 0,970)

0,186

Relation til patienten
Søskende

Ref

Barn

0,512 (-0,634 til 1,658)

0,363

Ven/anden

-0,875 (-2,609 til 0,859)

0,306

Forælder

0,567 (-2,131 til 3,264)

0,667

Partner/ægtefælle

0,761 (-0,610 til 2,131)

0,261

Yder omsorg for mere end
en person med psykiske lidelser

0,269 (-0,617 til 1,155)

0,535

Er den eneste omsorgsgiver

0,970 (0,056 til 1,885)

0,039

Bor sammen med patienten

0,631 (-0,221 til 1,483)

0,138

Timer brugt på pleje sidste uge

0,022 (0,011 til 0,034)

0,001

År siden pasning startede 		

-0,019 (-0,051 til 0,015)

0,241

Ref = reference. *Justeret for klyngedannelse pr. land (22 steder, 1111 deltagere)
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2.2 Belastning

Belastningen ved at give omsorg består af belastning på flere
livsområder. De beskrivende resultater er præsenteret først.
Så sammenfattes de hyppigste belastninger, som pårørende

står over for. Derefter illustreres graden af kumulative
belastningserfaringer på tværs af flere livsområder. Til sidst
kigger vi på risikofaktorer forbundet med belastningen ved at
være omsorgsgiver.

2.2.1 Emotionel belastning

Figur 3 nedenfor viser den emotionelle belastning for pårørende
til personer med en alvorlig psykisk sygdom i de seneste fire
uger. Næsten 4 ud af 10 (38 %) følte sig ude af stand til at
håndtere den konstante angst ved at yde omsorg og følte dette
”i ret høj grad”. En tredjedel af pårørende lider af søvnmangel på

grund af bekymringer eller stress, og en tredjedel (32 %) føler
sig nedtrykt. Hver femte pårørende (20 %) er ude af stand til at
se noget positivt i deres liv og føler sig så udmattet, at de ikke
kan fungere rigtigt (17 %), og cirka hver syvende (15 %) lider af
søvnmangel på grund af plejeopgaven.

FIGUR 3 Emotionel belastning (i %, N = 1111)
I løbet af de sidste 4 uger hvor bekymret var du for …
Overhovedet ikke

18

Lidt
Noget

24

21

24

At være ude af stand til at håndtere den konstante angst
forbundet med plejeopgaven

14

22

29

17

20

13

Søvnmangel på grund af bekymring eller stress

22

29

17

21

11

At føle dig nedtrykt

10

At føle dig så udmattet, at du ikke kan fungere rigtigt

30

En del

26

17

50

24

35

Meget

0%

17

27

25 %

11
17

50 %

8
14

75 %

7

Søvnmangel på grund af den person, som du yder omsorg for

6

At være ude af stand til at se noget positivt i dit liv

100 %

2.2.2 Social belastning

3 ud af 10 pårørende til personer med en alvorlig psykisk
sygdom føler sig isoleret og ensom på grund af den
situation, som de befinder sig i. Lignende procenter antyder,
at pårørende ikke får den støtte, som de har brug for fra
familie og venner (30 %), at forholdet til familie og venner

er anstrengt på grund af deres plejeansvar (32 %), og at de
er bekymrede for at ”glide væk” fra familie og venner, fordi
plejeansvaret begrænser den tid, der kan bruges på at holde
kontakten (30 %). (Figur 4.)

FIGUR 4 Social belastning (i %, N = 1111)
I løbet af de sidste 4 uger hvor bekymret var du for …
Overhovedet ikke

27

Lidt

25

Noget

19

25

27

0%

19

26

24

En del
Meget

24

19

26

25 %

17

50 %
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At føle dig isoleret og ensom på grund af den situation,
du er i
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18

12

Ikke få den støtte, du har brug for fra familie og venner

21

11

Pres på forholdet til din familie og dine venner på grund
af dit plejeansvar
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At glide væk fra familie og venner, fordi dit plejeansvar
begrænser den tid, der kan bruges på at holde kontakten
med dem
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75 %

100 %
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2.2.3 Bekymringer vedrørende sikkerhed
Figur 5 viser, at mere end hver tredje pårørende til personer
med en alvorlig psykisk sygdom (37 %) er ”ret meget” eller
”meget” bekymret for, at den person, som de yder omsorg for,
skal få et tilbagefald eller blive værre, i en sådan grad at det
udgør en risiko for deres sikkerhed. Hver fjerde er bekymret
for, at personen med skizofreni skal gøre skade på sig selv.
Ud over bekymringer for sikkerheden af den person, som de

yder omsorg for, er pårørende også bekymret for deres egen
sikkerhed, dog i mindre grad. For eksempel var 15 % bekymret
for, at personen skulle blive aggressiv eller truende over for
dem. En tredjedel (29 %) er bange for at udsætte sig selv
for farlige situationer, og 14 % er bekymret for, at personen
utilsigtet skal gøre noget, som udsætter dem for en risiko.

FIGUR 5 Bekymringer vedrørende sikkerhed (i %, N = 1111)
I løbet af de sidste 4 uger hvor bekymret var du for …
Overhovedet ikke

22

Lidt

23
31

21

38

Noget

18

19
19
14

56

En del
Meget

10

22

25 %

50 %

13

13

19

54

0%

16

24

At få et tilbagefald eller blive værre, i en grad så detudgør
en risiko for deres sikkerhed

18

11

75 %

At bringe sig selv i farlige situationer

11
8

At gøre skade på sig selv

7

9

5

At være aggressiv eller truende over for dig
Utilsigtet gøre noget, som udsætter dig for en risiko

100 %

2.2.4 Fysisk belastning

En tredjedel af pårørende til personer med en alvorlig
psykisk sygdom (33 %) føler, at plejerollen forværrer deres
eget fysiske helbred. Næsten 4 ud af 10 pårørende (37 %)
er bekymret for deres eget fysiske helbred. (Figur 6.)

FIGUR 6 Fysisk belastning (i %, N = 1111)
I løbet af de sidste 4 uger hvor bekymret var du for …
Overhovedet ikke

24

Lidt
Noget

16

0%

26
27

25 %

17
20

50 %

20
25

75 %

13

At din plejerolle gør dit fysiske helbred værre

12

Dit eget fysiske helbred

100 %

En del
Meget
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2.2.5 Økonomisk byrde

for dette i de sidste fire uger. Omkring 3 ud af 10 er også
bekymret for, hvordan det vil berøre deres egen økonomiske
situation, hvis de er nødt til at dække ekstraomkostningerne
ved plejeopgaven.

Figur 7 viser, at pårørende til personer med en alvorlig psykisk
sygdom er mest bekymret for den økonomiske situation hos
den person, som de yder omsorg for. Næsten halvdelen af
prøvestørrelsen (49 %) var ”ret meget” eller ”meget” bekymret

FIGUR 7 Økonomisk byrde (i %, N = 1111)
I løbet af de sidste 4 uger hvor bekymret var du for …
Overhovedet ikke
17

16

Lidt

34

Noget
En del

17
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Den økonomiske situation hos den person, som
du yder omsorg for

26
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At være nødt til at dække ekstraomkostninger ved
plejeopgaven

16

19

13

Din egen økonomiske situation

20
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23

50 %

75 %

100 %

Meget

2.2.6 Belastning af forhold

Pårørende til personer med en alvorlig psykisk sygdom er
mest bekymret (55 %) for, at personen skal blive for afhængig
af dem i fremtiden. I øjeblikket er 45 % bekymret for, at den
person, som de yder omsorg for, er for afhængig af dem. 4 ud
af 10 (41 %) oplever ”et ret stort” eller ”et stort” pres på

forholdet til den person, som de yder omsorg for. Mere end hver
tredje (35 %) pårørende er ved at nå ”bristepunktet”, hvor de
føler, at de ikke kan fortsætte sådan som tingene er. Pårørende
bliver også tit irriteret på den person de yder omsorg for (33 %)
eller vred over ting, som de siger (40 %). (Figur 8.)

FIGUR 8 Kvaliteten af forholdet mellem pårørende og patient (i %, N = 1111)
I løbet af de sidste 4 uger hvor bekymret var du for …
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2.2.7 Oversigt over hyppigste belastning
Tabel 5 angiver alle punkter vedrørende pårørendes erfaringer
og velfærd, hvor den overordnede bekymring er 33 % eller
højere. Det betyder, at mindst hver tredje pårørende til
personer med en alvorlig psykisk sygdom var ”ret meget” eller

”meget” bekymret for dette specifikke punkt i løbet af den
seneste måned. Det viser de livsområder og aspekter, som
bidrager mest til den belastning, der lægges på pårørende,
som yder omsorg for en person med alvorlige psykiske lidelser.

TABEL 5 Oversigt over den hyppigste belastning for pårørende
til personer med alvorlig psykisk sygdom over livsområder
Belastningsområde

Specifikt punkt

Alle omsorgsgivere (n = 1111)

Fremtidig rolle som en
omsorgsgiver og fremtidig pasning

den person, som du yder omsorg for, bliver for afhængig af
dig i fremtiden

55 %

Økonomisk

den økonomiske situation hos den person, som du yder
omsorg for

49 %

Fremtidig rolle som en
omsorgsgiver og fremtidig pasning

ikke være i stand til at lægge planer for fremtiden

47 %

Mangel på tid og opmærksomhed
til sig selv (manglende omsorg)

være nødt til at prioritere behovene hos den person, som
du yder omsorg for, over dine egne behov

46 %

Mangel på tid og opmærksomhed
til sig selv (manglende omsorg)

den person, som du yder omsorg for, er for afhængig
af dig nu

45 %

Forholdets kvalitet

pres på dit forhold til den person, som du yder omsorg for

41 %

Forholdets kvalitet

den person, som du yder omsorg for, skal sige ting, som
gør dig ked af det

40 %

Følelsesmæssig håndtering

være ude af stand til at håndtere den ”konstante angst”
forbundet med plejeopgaven

38 %

Fysisk helbred

Dit eget fysiske helbred

37 %

Sikkerhedsrisici

få et tilbagefald eller blive værre, i en grad så det udgør
en risiko for deres sikkerhed

37 %

Mangel på tid og opmærksomhed
til sig selv (manglende omsorg)

ikke være i stand til at tage en pause fra plejeopgaven

36 %

Følelsesmæssig håndtering

nå ”bristepunktet”, hvor du føler, at du ikke kan fortsætte
sådan som tingene er

35 %

Fremtidig rolle som en
omsorgsgiver og fremtidig pasning

ikke være i stand til at fortsætte plejeopgaven på grund af
forhold, som du ikke er herre over

34 %

Mangel på tid og opmærksomhed
til sig selv (manglende omsorg)

ikke have tid nok til dig selv

33 %

Fysisk helbred

din plejerolle gør dit fysiske helbred værre

33 %

Fysisk helbred

søvnmangel på grund af bekymring eller stress

33 %

Forholdets kvalitet

blive irriteret på den person, som du yder omsorg for

33 %

Belastningen er justeret som en kombination af svarene ”ret meget” og ”meget” på de følgende punkter på den 5-punkts Likert skala:
”I løbet af de sidste 4 uger hvor bekymret var du for …”
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De belastninger, som pårørende hyppigst står over for,
forekommer for det meste inden for området rollen som
omsorgsgiver for en person med en alvorlig psykisk sygdom
nu og i fremtiden (grøn) og inden for området følelsesmæssig
belastning og håndteringsstrategier (blå).

vil de være i stand til at fortsætte plejeopgaven?” Pårørende
føler en følelsesmæssig belastning på grund af mangel på
personlig tid, prioriterer behovene hos den person, som de
yder omsorg for, over deres egne behov. Hver tredje føler, at
han eller hun har nået ”bristepunktet”. Disse belastninger kan
have en indvirkning på den pårørendes fysiske helbred.

Mere end halvdelen af pårørende er bekymret for fremtiden:
”Vil den person, som de yder omsorg for, blive for afhængig, og

2.2.8 Samlet belastning over flere
livsområder

(28 %) oplever ingen belastning på nogen af disse fem
livsområder, og hver fjerde (23 %) oplever kun en belastning på
et livsområde. Så halvdelen af pårørende oplever en belastning
på forskellige livsområder. På den ekstremt negative side oplever
6 % af pårørende til personer med en alvorlig psykisk sygdom en
belastning på alle fem livsområder, dvs. en følelsesmæssig, social,
økonomisk og fysisk og relationsbelastning, og 11 % oplever en
belastning på 4 ud af de 5 livsområder.

Belastningen ved at være omsorgsgiver er et koncept med
mange dimensioner, og intensive plejesituationer kan føre til
en følelse af belastning på flere livsområder. Med henblik på
at illustrere graden af samlet belastning oplevet over flere
livsområder kombinerer tabel 6 den følelsesmæssige, sociale,
fysiske og økonomiske og forholdsrelaterede. Næsten hver
tredje pårørende til personer med en alvorlig psykisk sygdom

TABEL 6 Illustration af samlet belastning for pårørende over flere livsområder

Livsområde

I løbet af de sidste 4 uger hvor
bekymret var du for …

% af pårørende med belastning
(”ret meget” / ”meget” kombineret)

Følelsesmæssig

At føle dig nedtrykt

31

Socialt

Pres på forholdet til din familie
og dine venner på grund af dit
plejeansvar

32

Fysiske

At din plejerolle gør dit fysiske
helbred værre

33

Økonomisk

Den økonomiske situation
hos den person, som du yder
omsorg for

49

Forhold

Pres på forholdet
til den person, som du yder
omsorg for

41
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2.2.9 Risikofaktorer ved belastning
for pårørende
Er karakteristika ved pårørende
forbundet med den oplevede belastning
ved plejeopgaven?
Tabel 7 viser bivariate forbindelser mellem pårørendes
karakteristika og belastning
Til denne analyse er belastningen justeret som en kombination
af svarene ”ret meget” og ”meget” for de følgende punkter på
den 5-punkts Likert skala:

”I løbet af de sidste 4 uger hvor
bekymret var du for …
●

… at føle dig nedtrykt?” (= emotionel belastning)

… pres på forholdet til din familie og venner på
grund af dit plejeansvar?” (= social belastning)
●

… at din plejerolle gør dit fysiske helbred værre?”
(= fysisk belastning)
●

… at være nødt til at dække ekstraomkostninger
ved plejeopgaven?” (= økonomisk byrde)
●

… pres på forholdet til den person, som du yder
omsorg for?” (= belastning af forhold)
●

Flere karakteristika ved pårørende er
klart forbundet med en øget belasting.
Kvindelige pårørende oplever flere følelsesmæssige,
sociale, fysiske og forholdsrelaterede belastninger. De
har også en højere grad af opfattet stigma end mandlige
pårørende.

Yngre pårørende har tilsyneladende større problemer

med følelsesmæssig belastning. Generelt har pårørende over
65 år den laveste grad af omsorgsgiverbelastning, og de har
flere positive personlige oplevelser forbundet med deres
plejeopgave.

Ikke kunne få det til at hænge sammen

er forbundet med belastning på tværs af alle livsområder. For
eksempel føler 42 % af pårørende, som har svært ved at få det
til at hænge sammen, sig nedtrykt sammenlignet med 28 % af
pårørende, som ikke har økonomiske problemer.

Udearbejde er ikke tæt forbundet med

omsorgsgiverbelastningen, selv om udearbejdende pårørende
oplever et større pres på forholdet til den person, som de yder
omsorg for.

Bo sammen med patienten eller ej er ikke

forbundet med belastning. De pårørende, som bor sammen
med patienten, oplever imidlertid på den ene side mere
opfattet stigma og på den anden side tit flere af de gode
aspekter ved deres forhold.

Familietilknytningen mellem den
pårørende og patienten er ikke afgørende for at

forstå omsorgsgiverbelastningen, selvom omfanget af den
økonomiske byrde varierer efter familietilknytning. Pårørende
er tit mere bekymrede for at skulle dække de ekstra udgifter
ved plejeopgaven, når de yder omsorg for deres børn (53 %)
eller forældre (47 %) sammenlignet med deres partner (38 %)
eller søskende (38 %). Pårørende har mere positive personlige
oplevelser, når de yder omsorg for en søskende eller et barn,
sammenlignet med pårørende, som yder omsorg for en
partner.

Antallet af timer brugt på plejeopgaven
sidste uge er klart forbundet med en øget belastning på
alle livsområder. For eksempel oplevede 40 % af pårørende,
som påtog sig mere end 10 timers pleje sidste uge, pres på
forholdet til familie og venner, sammenlignet med 20 % af
pårørende, som påtog sig færre timer.

Pårørende, som begyndte for mere end
10 år siden, oplever mindre følelsesmæssig belastning
sammenlignet med personer med mindre end 10 års
omsorgsgivning.

At være den eneste omsorgsgiver er

generelt forbundet med en større belastningsgrad. Pårørende,
som kan dele plejeansvaret, har lavere grad af opfattet stigma.
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TABEL 7 Bivariate forbindelser mellem pårørendes karakteristika
og belastning
Fordeling
i prøvestørrelsen
(%)

Pårørendes
karakteristika

Pårørendes køn

% med belastning på forskellige livsområder*
Følelsesmæssig Socialt

Fysisk

Økonomisk

Forhold

kvinde

80

34

34

35

mand

20

21

23

26

<55

14

41

37

35

35

46

55-64

53

34

35

36

35

45

65+

33

24

25

27

25

35

Få det til at hænge

ikke svært

72

28

29

28

22

39

sammen

(meget) svært

28

42

40

46

58

49

Udearbejdende

nej

58

38

ja

42

45

Bor sammen med

nej/somme tider

48

patienten

ja

51

Relation til patienten

søn/datter

76

53

partner/ægtefælle

10

39

bror/søster

7

38

forælder

4

47

Patientens sygdom/

skizofreni

64

30

28

31

29

38

tilstand

bipolar lidelse

18

34

30

37

37

46

depression

15

33

40

38

36

51

angst

13

43

38

47

41

55

Timers omsorg ydet

<10 timer

41

22

20

22

17

30

sidste uge

10+

59

37

40

40

42

58

År siden pasning startede

<10 år

35

37

10+

65

28

Eneste

36

37

37

43

40

48

omsorgsgiver

64

28

28

28

27

37

Pårørendes alder

Rolle som omsorgsgiver

43
34

ikke den eneste

* Procenter er kun vist, hvis bivariat forhold er signifikant (p-værdi af Chi-i-anden test er <0,05)
Belastningen er justeret som en kombination af svarene ”ret meget” og ”meget” på de følgende punkter på den 5-punkts Likert skala:
”I løbet af de sidste 4 uger hvor bekymret var du for …
… at føle dig nedtrykt?” (= emotionel belastning)
… pres på forholdet til din familie og dine venner på grund af dit plejeansvar?” (= social belastning)
… at din plejerolle gør dit fysiske helbred værre?” (= fysisk belastning)
… at være nødt til at dække ekstraomkostninger ved plejeopgaven?” (økonomisk byrde)
… pres på forholdet til den person, som du yder omsorg for?” (= belastning af forhold)
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2.3 Positive plejeoplevelser

Ifølge denne undersøgelse føler pårørende til personer med
en alvorlig psykisk sygdom, at de har fået større forståelse
for andre med problemer (69 %). De føler sig også nyttige
i forholdet til den person, som de yder omsorg for (62 %).
Mere end halvdelen af pårørende (54 %) har fundet indre
styrke, og omkring 4 ud af 10 tænkte tit på møder med
hjælpsomme personer i løbet af den sidste måned. Nogle
pårørende er også kommet tættere på en del af deres familie
(31 %) eller venner (19 %). (Figur 9.)

Pasning af et familiemedlem med en alvorlig psykisk
sygdom involverer følelser af stigma og belastning, men
disse oplevelser kan imidlertid være forbundet med positive
plejeoplevelser. Det offentlige system bør styrke de positive
plejeoplevelser, der forekommer, for at modvirke de negative
aspekter ved plejeopgaver.

FIGUR 9 Positive plejeoplevelser (i %, N = 1111)
I løbet af den sidste måned hvor tit har du tænkt på …
Aldrig
Sjældent

3 5

3

23

8

43

26

36

26

Jeg har fået mere forståelse for andre med problemer

26

Jeg føler mig nyttig i mit forhold til ham/hende

Somme tider
4

29

46

Jeg har bidraget til hans/hendes velbefindende

20

Ofte
5

9

32

37

Jeg har opdaget indre styrker hos mig selv

17

Næsten altid
6

17

36

29

8

21

10

17

34

9

18

34

5

36

13

9

22

9

40

17

16

22

18

0%

28

27

28

11

Jeg har fået mere selvtillid i omgangen med andre

28

11

At han/hun har vist styrke med hensyn til at håndtere
sin sygdom

34

9

Jeg har bidraget til andres forståelse af sygdommen

7

Jeg deler nogle af hans/hendes interesser

26

7

Jeg har lært mere om mig selv

24

7

Jeg er kommet tættere på nogle medlemmer af min familie

5

At han/hun kommer med et værdifuldt bidrag
til husstanden

4

Jeg er kommet tættere på venner

29

28

25 %

At han/hun er god at være i selskab med

21

41

24

11

23

39

17

33

50 %

15

75 %

Cronbachs alfa for de fjorten punkter på ECI’s positive delskala
var 0,84. Middelscoren for pårørende på den positive skala var
30,8 (SD = 8,5) (n = 1003; min = 2 max = 56). Middelscoren for

Jeg har mødt hjælpsomme mennesker

13

100 %

hvert punkt på ECI’s positive delskala er rapporteret i tabel 8,
sorteret fra høj til lav.
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TABEL 8 Pårørendes middelscore for punkterne på den positive
delskala fra Experience of Caregiving Inventory
MIDDEL (SD)
Jeg har fået mere forståelse for andre med problemer

2,8 (1,0)

Jeg har bidraget til hans/hendes velbefindende

2,8 (0,9)

Jeg føler mig nyttig i mit forhold til ham/hende

2,7 (1,0)

Jeg har opdaget indre styrker hos mig selv

2,5 (1,0)

Jeg har bidraget til andres forståelse af sygdommen

2,3 (1,0)

Jeg har mødt hjælpsomme mennesker

2,3 (1,1)

At han/hun har vist styrker med hensyn til at håndtere sin sygdom

2,2 (1,1)

Jeg har lært mere om mig selv

2,1 (1,0)

Jeg har fået mere selvtillid i omgangen med andre

2,1 (1,1)

At han/hun er god at være i selskab med

2,1 (1,1)

Jeg deler nogle af hans/hendes interesser

2,0 (1,0)

Jeg er kommet tættere på nogle medlemmer af min familie

1,8 (1,2)

At han/hun kommer med et værdifuldt bidrag til husstanden

1,6 (1,2)

Jeg er kommet tættere på venner

1,6 (1,1)

Også her blev forholdet mellem pårørendes karakteristika og
positive plejeoplevelser undersøgt. Univariate modeller blev
justeret med skalaen for positiv vurdering som en afhængig
variabel. Deltagere, som havde de mest positive plejeoplevelser,
var de pårørende, som var ældre, brugte flere timer om ugen
på pleje, og som begyndte at passe en person med psykiske
lidelser for flere år siden. Antallet af år, siden de først startede

plejeansvaret, var ikke inkluderet i den multivariate model,
da det er tæt forbundet med alder (r = 0,40). Men alder og
timer brugt på plejeopgaver i sidste uge er ikke forbundet
(r = -0,09). I en multivariat model forblev variablerne alder og
timer brugt på pleje signifikant forbundet med flere positive
plejeoplevelser. Overordnet set udgjorde alder og timer brugt
på pleje sidste uge 1 % af variansen. Tabel 9,

TABEL 9 Univariate og multivariate sammenhænge mellem pårørendes
karakteristika og intensiteten af positive plejeoplevelser som en afhængig variabel
Univariable modeller
Regressionskoefficient
(95 % CI)

P-værdi*

Mand

-0,696 (-1,725 to 0,333)

0,174

Alder

0,057 (0,012 til 0,102)

0,015

Multivariabel model

Regressionskoefficient
(95 % CI)

P-værdi*

0,045 (0,008 til 0,082)

0,018

Det er (meget) svært at få
det til at hænge sammen

-0,167 (-1,558 til 1,218)

0,802		

Udearbejdende

-1,069 (-2,190 til 0,052)

0,061		

Søskende

Ref

Ref

Barn

0,956 (-0,783 til 2,754)

0,260

Ven/anden

-1,721 (-6,133 til 2,692)

0,427

Relation til patienten

Forælder

-1,766 (-5,119 til 1,588)

0,286

Partner/ægtefælle

-1,098 (-3,608 til 1,412)

0,373

Yder omsorg for mere end
en person med psykiske lidelser

0,729 (-0,919 til 2.376)

0,368		

Er den eneste omsorgsgiver

-0,079 (-1,485 til 1,327)

0,908		

Bor sammen med patienten

0,587 (-0,772 til 1,945)

0,379		

Timer brugt på pleje sidste uge

0,015 (0,001 til 0,028)

0,035

År siden pasning startede

0,037 (0,002 til 0,073)

0,041 		

Ref = reference. *Justeret for klyngedannelse pr. land (22 steder, 1111 deltagere)
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3 Tilfredshed med information, råd og støtte fra
professionelle omsorgsgivere
Tabel 10 giver en oversigt over alle spørgsmål relateret til pårørendes tilfredshed med professionel støtte, som vi beskriver
nærmere i detaljer.

TABEL 10 Oversigt over pårørendes tilfredshed med professionel støtte
”Hvor tilfreds er du generelt med …”

Meget
utilfreds

Informationer og råd til pårørende
At du har tilstrækkelige informationer om, hvordan deres

Noget
utilfreds

Hverken
tilfreds eller
utilfreds

Nogenlunde
tilfreds

Meget
tilfreds

32
20

26

22

23

10

Med den mængde råd, som er til rådighed for dig

17

24

22

26

11

At du kan få de informationer, som du skal bruge, når du har brug

17

26

19

25

12

Med hvor let det er at forstå de informationer, som du har

6

15

22

44

13

At du har tilstrækkelige informationer om tilstanden/sygdommen

13

22

19

31

14

16

19

19

32

14

17

22

18

27

15

19

17

18

30

17

tilstand/sygdom sandsynligvis vil udvikle sig på længere sigt

for det

hos den person, som du yder omsorg for, til at du føler, at du er
i stand til at tage dig af vedkommende
At du ved, hvem du skal kontakte, hvis du har et rutinemæssigt
spørgsmål
At du ved, hvem du skal kontakte for at få de informationer og
råd, som du har brug for
At du ved, hvem du skal kontakte i tilfælde af en nødsituation, og du
har brug for hjælp med det samme
Din involvering i planlægning af behandling og pleje

32

Din evne til at have indflydelse på vigtige beslutninger

21

22

19

27

11

Din involvering i vigtige beslutninger

22

22

19

25

12

Støtte fra sundhedsfagligt og/eller plejepersonale
Hvor godt det faglige personale, som du har kontakt med,

32
23

24

28

18

7

Hvor let det er at få hjælp og støtte fra fagligt personale til dig selv

25

24

24

19

8

I hvor høj grad det faglige personale forstår, hvordan det må være

19

21

30

21

9

22

23

21

24

9

16

23

24

26

10

16

18

26

27

12

16

19

25

27

13

kommunikerer med hinanden

at være i din situation
Hvor let det er at få hjælp og støtte fra fagligt personale til den
person, som du yder omsorg for
Kvaliteten af den hjælp og støtte fra fagligt personale til den
person, som du yder omsorg for
Dit forhold til det primære faglige personale, som støtter den
person, som du yder omsorg for
Hvor alvorligt fagligt personale tager det, som du fortæller dem?

Fortsættes på næste side …
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”Hvor tilfreds er du generelt med …”

Meget
utilfreds

Noget
utilfreds

Støtte, som du fik fra

Hverken
tilfreds eller
utilfreds

Nogenlunde
tilfreds

Meget tilfreds

32

Forsikringsselskab

16

11

60

9

4

Medicinalvirksomheder

18

12

56

10

4

Socialarbejdere

18

16

36

21

9

Din arbejdsplads

16

10

46

16

12

Sygeplejersker

12

16

35

25

13

Læger

18

21

22

26

13

Patient-/familieorganisationer

7

10

25

33

25

Data er procenter for hver række, hvor hver række giver 100 % i alt. Procenter rapporteret er baseret på gyldige svar.
Alle punkter bruger den samme 5-punkts Likert skala (1 = meget utilfreds, 5 = meget tilfreds).
Alle punkter starter med ”Hvor tilfreds er du generelt med …”

3.1 Tilfredshed med støtte modtaget
fra forskellige discipliner og parter

Figur 10 nedenfor illustrerer, at tilfredshed med den
professionelle støtte modtaget af pårørende til personer med
en alvorlig psykisk sygdom varierer mellem professionelle
discipliner. Pårørende er mest tilfredse med den støtte, som
de modtager fra patient-/familieorganisationer. 6 ud af 10
var (meget) tilfredse med deres støtte, men 17 % var dog
utilfredse.
Dette modsætningsforhold fremhæves yderligere med
hensyn til støtten modtaget fra læger. 4 ud af 10 pårørende er
(meget) tilfredse med deres læger, men der var lige så mange,
som var utilfredse.

Tilfredshed med støtte fra sygeplejersker er også blandet: En
tredjedel er tilfredse, en tredjedel er utilfredse, og en tredjedel
er neutrale. Kun 3 ud af 10 pårørende er tilfredse med
støtten fra deres socialrådgiver. Over halvdelen af pårørende
rapporterede, at de hverken var utilfredse eller tilfredse
med medicinalvirksomheder (56 %) og forsikringsselskaber
(60 %). Følelsen af utilfredshed er den samme sammenlignet
med andre professionelle grupper, men relativt få pårørende
er meget tilfredse med medicinalvirksomheder (4 %) eller
forsikringsselskaber (4 %).
Hver fjerde pårørende er desuden utilfreds med den støtte, de
fik fra deres arbejdsplads vedrørende den psykiske sygdom
hos den person, som de yder omsorg for.

FIGUR 10: Tilfredshed med støtte modtaget fra forskellige
discipliner og parter (i %, N = 1111)
Hvor tilfreds er du generelt med den støtte, du fik fra …
Meget utilfreds

7

Noget utilfreds
Hverken tilfreds eller utilfreds

10

25

18
12
16

Nogenlunde tilfreds

21
16

18
16

0%

22
35

10

18

Meget tilfreds

33

46
16

12
11

25 %
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36

Patient-/familieorganisationer

25
26

13

Læger

25

13

Sygeplejersker

16

12

Arbejdsplads

21

9

Socialhjælper

56

10

4

Medicinalvirksomheder

60

9

4

Forsikringsselskab

50 %

75 %

100 %
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3.1.1 Tilfredshed med involvering i pleje
Kun en tredjedel af pårørende til personer med en alvorlig
psykisk sygdom (37 %) var tilfredse med deres evne til at
påvirke vigtige beslutninger vedrørende planlægning af
behandling og pleje. 4 ud af 10 pårørende er tilfredse med

deres involvering i vigtige beslutninger. Men næsten lige så
mange pårørende er utilfredse med deres involvering og evne
til at påvirke vigtige beslutninger (43-44 %)
(figur 11).

FIGUR 11 Tilfredshed med involvering i pleje (i %, N = 1111)
Hvor tilfreds er du generelt med …

Meget utilfreds
Noget utilfreds

22

Hverken tilfreds
eller utilfreds

22

21

Nogenlunde tilfreds

0%

19

22

19

25 %

50 %

25

12

Din involvering i vigtige beslutninger

27

11

Din evne til at have indflydelse på
vigtige beslutninger

75 %

100 %

Meget tilfreds

3.1.2 Tilfredshed med information
og råd til pårørende

Over halvdelen af pårørende (52 %) ved, hvem de skal
kontakte i en nødsituation, og der er brug for øjeblikkelig
hjælp, og mere end 4 ud af 10 (43 %) ved, hvem de skal
kontakte for at få informationer og råd. 3 ud af 4 synes

også, at de informationer, som de har, er lette at forstå.
Men pårørende er mindst tilfredse (33 %) med hensyn til at
have tilstrækkelige informationer om, hvordan sygdommen
sandsynligvis vil udvikle sig på længere sigt (Figur 12.)

FIGUR 12 Tilfredshed med information og råd til pårørende (i %, N = 1111)
Informationer og råd til pårørende
Meget utilfreds

19

17

18

30

17

At du ved, hvem du skal kontakte i tilfælde af en
nødsituation, og du har brug for hjælp med det samme

15

At du ved, hvem du skal kontakte for at få de informationer
og råd, som du har brug for

Noget utilfreds
17

Hverken tilfreds
eller utilfreds

22

16

Nogenlunde
tilfreds

13

Meget tilfreds
6

15

17

17

20

0%

18

27

19

19

32

14

At du ved, hvem du skal kontakte, hvis du har et
rutinemæssigt spørgsmål

22

19

31

14

At du har tilstrækkelige informationer om tilstanden/
sygdommen hos den person, som du yder omsorg for, til at
du føler, at du er i stand til at tage dig af vedkommende

13

Med hvor let det er at forstå de informationer, som du har

22

26

24

26

25 %

44

19

25

12

At du kan få alle informationer, som du har brug for, når du
har brug for det

22

26

11

Med den mængde råd, som er til rådighed for dig

10

At du har tilstrækkelige informationer om, hvordan deres
tilstand/sygdom sandsynligvis vil udvikle sig på længere sigt

22

50 %

23

75 %

100 %
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3.1.3 Tilfredshed med støtte fra
sundhedsfagligt og/eller plejepersonale
Pårørende til personer med en alvorlig psykisk sygdom er
mindre tilfredse med den støtte, som de får fra professionelle
omsorgsgivere sammenlignet med de informationer og
råd de får. For eksempel føler færre end 4 ud af 10, at
sundhedsfagligt og/eller plejepersonale tager det de siger
alvorligt. Men omkring 3 ud af 10 pårørende er tilfredse med
graden af forståelse for, hvordan det må være at stå i deres
situation. Alt i alt er kun hver fjerde pårørende (26 %) tilfreds

med, hvor let det er at få hjælp og støtte fra professionelt
personale til dem selv.
Det er noget lettere for pårørende at få hjælp til personen
med en alvorlig psykisk sygdom, men ikke væsentligt lettere
(33 %). Utilfredshed med professionel støtte kan være knyttet
til ineffektiv kommunikation blandt professionelle. Under hver
fjerde pårørende føler, at kommunikation fungerer godt (23 %).

FIGUR 13 Tilfredshed med støtte fra sundhedsfagligt og/eller plejepersonale
(i %, N = 1111)

Hvor tilfreds er du generelt med …
Meget utilfreds

16

19

25

27

13

Hvor alvorligt fagligt personale tager det, som du
fortæller dem?

16

18

26

27

12

Dit forhold til det primære faglige personale, som støtter
den person, som du yder omsorg for

Noget utilfreds
Hverken tilfreds
eller utilfreds

16

Nogenlunde
tilfreds

23

22

24

23

26

21

24

10

Kvaliteten af den hjælp og støtte fra fagligt personale
til den person, som du yder omsorg for

9

Hvor let det er at få hjælp og støtte til den person, som
du yder omsorg for

9

Graden af forståelse personale har for, hvordan det må
være at stå i din situation

8

Hvor let det er at få hjælp og støtte fra personale
til dig selv

7

Hvor godt det faglige personale, som du har kontakt
med, kommunikerer med hinanden (dvs. at de deler
vigtige oplysninger)

Meget tilfreds
19

21

25

24

23

0%

30

24

24

25 %

21

19

28

50 %

3.2 Risikofaktorer ved utilfredshed
med professionel støtte

Tabel 11 viser bivariate forbindelser mellem pårørendes
karakteristika og utilfredshed med professionel støtte.
Utilfredshed er justeret som en kombination af svarene
”meget utilfreds” og ”noget utilfreds” på de følgende punkter
på den 5-punkts Likert skala:

18

75 %

100 %

Støtte modtaget fra læger
Støtte modtaget fra medicinalvirksomheder
Støtte modtaget fra patient-/familieorganisationer
Involvering i vigtige beslutninger
Hvor alvorligt fagligt personale tager det, som du
fortæller dem
Hvor let det er at forstå de informationer, som du har
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Flere karakteristika ved pårørende er
klart forbundet med utilfredshed med
professionel støtte.

patienten, er tit mere utilfredse med støtten modtaget
fra læger og deres involvering i vigtige beslutninger end
pårørende, som bor sammen med personen med en alvorlig
psykisk sygdom.

Kvindelige pårørende er mere utilfredse med støtten

Slægtsforholdet mellem den pårørende
og patienten er forbundet med, hvor alvorligt

modtaget fra læger. Kvindelige pårørende føler også, at
personale tager det, de siger, mindre alvorligt.

personalet tager det, som de pårørende siger. Omsorgsgivere,
som er søskende, har den største grad af utilfredshed (48 %).
Dem, som yder omsorg for en partner, har den laveste grad af
utilfredshed (23 %).

Alder er ikke forbundet med disse udvalgte punkter.
Ikke at få det til at hænge sammen er

forbundet med øget utilfredshed med professionel støtte. For
eksempel er 24 % af pårørende, som har svært ved at få det
til at hænge sammen, utilfredse med støtten fra patient-/
familieorganisationer sammenlignet med 15 % af pårørende
uden økonomiske vanskeligheder. Informationer er også
sværere at forstå for pårørende, som har svært ved at få
det til at hænge sammen, og føler, at de bliver taget mindre
alvorligt af professionelt personale, hvis de siger noget.

Mere intens pleje er forbundet med øget utilfredshed.

Pårørende med mere end 10 timers omsorg i sidste uge var f.eks.
mere utilfreds med støtten modtaget fra medicinalvirksomheder
og fra patient-/familieorganisationer. Pårørende, som yder flere
timers pleje om ugen, er også mere utilfredse med, hvor alvorligt
personale tager, hvad de siger til dem.

At være den eneste omsorgsgiver

Udearbejde er ikke tæt forbundet med pårørendes

er forbundet med generelt højere grad af utilfredshed.
Omsorgsgivere, som kan dele plejeansvaret, er f.eks. mere
tilfredse med deres involvering i vigtige beslutninger, og hvor
alvorligt personale tager, hvad de siger til dem.

tilfredshed med professionel støtte.

Pårørende, som ikke bor permanent sammen med

TABEL 11 Bivariate forbindelser mellem pårørendes karakteristika og
utilfredshed med professionel støtte
Pårørendes

Fordeling
i prøvestørrelsen
(%)
Støtte

karakteristika

Utilfredshed* med professionel støtte (%)

Støtte
modtaget modtaget fra
fra
medicinal
læger
virksomheder

Pårørendes
køn

kvinde
mand

78
22

Pårørendes
alder

<55
55-64
65+

8
50
42

Få det til
at hænge
sammen

ikke svært
(meget) svært

75
25

Udearbejdende

nej
ja

64
36

Bor sammen
med patienten

nej/somme tider
ja

58
42

Relation til
patienten

søn/datter
partner/ægtefælle
bror/søster
forælder

84
7
5
3

Timers omsorg
ydet sidste uge

<10 timer
10+

39
61

År siden
pasning
startede

<10 år
10+

33
67

Rolle som
omsorgsgiver

eneste
omsorgsgiver
ikke den eneste

38
62

Støtte
modtaget
fra patient-/
familie
organisationer

Involvering
i vigtige
beslutninger

40
32

Hvor alvorligt
fagligt
personale tager
det, som du
fortæller dem

Hvor let det
er at forstå de
informationer,
som du får

37
27

27
40

15
24

44
34

33
43

19
25

51
38
36
23
48
30
25
34

44
36

13
20

31
39

48
41

41
32

Procenter er kun vist, hvis bivariat forhold er signifikant (p-værdi af Chi-i-anden test er <0,05)
*Utilfredshed er justeret som en kombination af svarene ”meget utilfreds” og ”noget utilfreds” på den 5-punkts Likert skala
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4 Behovet for støtte og
aflastning for pårørende
4.1 Uopfyldt behov for støtte

Mere end 9 ud af 10 pårørende (93 %) ønsker yderligere støtte til at hjælpe med rollen som omsorgsgiver, 46 % ønsker meget
mere støtte og 47 % lidt mere. Kun 7 % behøver overhovedet ikke yderligere støtte. (Figur 14.)

FIGUR 14 Uopfyldt behov for
støtte (i %, N = 1111)
7

Ville du ønske mere støtte til at hjælpe
dig i rollen som omsorgsgiver?
Nej, overhovedet ikke
Ja, lidt
Ja, meget

47
46
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4.2 Forventninger til EUFAMI og
pårørendeorganisationer

Undersøgelsen spurgte også om pårørendes forventninger til
EUFAMI og andre pårørendeorganisationer. Figur 15 viser, at
næsten alle pårørende (97 %) forventer, at EUFAMI og andre
pårørendeorganisationer øger offentlighedens kendskab til
virkningerne af psykiske sygdomme. Det er vigtigt for 90 % af
de pårørende at repræsentere pårørende på politisk niveau.
Ud over at påvirke samfundsproblemer vedrørende psykiske
sygdomme på et makroniveau ønsker pårørende, at EUFAMI
er et forbindelsesled. Omkring 9 ud af 10 pårørende ønsker

flere muligheder for at mødes og for at dele viden og
erfaringer med professionelle omsorgsgivere (93 %) samt
andre pårørende og uformelle omsorgsgivere (90 %).
Omkring 8 ud af 10 pårørende ønsker også individuel
støtte fra EUFAMI og pårørendeorganisationer, f.eks. ved at
tilvejebringe informationer (88 %), emotionel støtte (83 %) og
tilbyde aflastning (78 %). Over halvdelen af pårørende (62 %)
ønsker økonomisk støtte.

FIGUR 15 Forventninger til EUFAMI og pårørendeorganisationer (i %, N = 1111)
Ønsker du, at EUFAMI og pårørendeorganisationerne …
Nej
Ja

3

Øge den offentlige bevidsthed om påvirkningen
af alvorlige psykiske sygdomme

97

7

Give mulighed for at mødes med og dele viden
og erfaringer med professionelle plejere

93

10

90

Repræsentere pårørende på politisk niveau

10

90

Give mulighed for at mødes med og dele viden og
erfaringer med andre pårørende og uformelle plejere

12

17

83

Give individuel emotionel støtte

18

82

Give praktisk støtte

22

Tilbyde aflastning

78

38

0%

Give individuelle informationer

88

25 %

62

50 %

75 %

Give individuel økonomisk støtte

100 %
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4.3 Brug af aflastning

Pårørende til personer med en alvorlig psykisk sygdom
blev spurgt, hvilke typer støtte de anvender for at få
mulighed for at holde en pause fra plejeansvaret. Figur 16
viser, at halvdelen af pårørende (53 %) bruger støtte til
at holde en pause fra plejeansvaret. Den anden halvdel
holder derfor ikke en pause fra plejeansvaret, fordi de ikke
kan (17 %), fordi de ikke har behov for en pause (11 %), eller
fordi de ikke har brug for støtte til at holde en pause fra
plejeansvaret (19 %).

11

17

FIGUR 16 Holder en pause fra
plejeopgaven (i %, N = 1111)

53

Holder en pause fra plejeopgaven
Jeg har ikke behov for at tage en pause
fra plejeopgaven
Jeg er ikke i stand til at tage en pause
fra plejeopgaven

19

Jeg har ikke behov for støtte til at tage en pause
fra plejeopgaven
Bruger støtte til at tage en pause fra plejeopgaven

Over en tredjedel af alle adspurgte pårørende (36 %) bruger
familie og venner til at yde midlertidig pleje, så de kan
holde en pause fra plejeopgaven. Hver femte (20 %) bruger
støtteaktiviteter uden for hjemmet. Nogle få pårørende

betaler andre for at komme til hjemmet (6 %) eller yde pleje
uden for hjemmet (8 %). Omkring 1 ud af 10 pårørende
anvender anden aflastning (13 %) eller støttede pauser
for dem selv og den person, som de yder omsorg for, uden
for hjemmet (9 %). (Figur 17.)

FIGUR 17 Støttetyper, som pårørende bruger til at holde en pause fra
plejeopgaven (i %, N = 1111)
Hvilke af følgende typer støtte anvender du for at give
digmulighed for at holde en pause fra plejeansvaret?
Nej

64

Ja

80

25 %

Støttede aktiviteter uden for hjemmet for den person,
som du yder omsorg for

20

87

0%

Venner/familie yder midlertidig pleje

36

Anden aflastning

13

91

9

Støttede pauser for dig og den person, som du yder omsorg
for, uden for hjemmet

92

8

Betalte plejere, som yder pleje uden for hjemmet

94

6

Betalte plejere, som kommer til hjemmet

50 %

75 %
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4.4 Risikofaktorer ved at være ude af stand til at holde en pause fra plejeopgaven
Hvilke pårørende til personer med en alvorlig psykisk sygdom er ude at stand til
at holde en pause fra plejeansvaret? Kan vi finde associationer til andre pårørende
karakteristika?
Tabel 12 viser, at faktorer som at have svært ved at få det til at hænge sammen, bo sammen med patienten, passe en forælder,
passe i flere timer og være den eneste omsorgsgiver alle øger risikoen for ikke at være i stand til at holde en pause fra
plejeopgaven.

TABEL 12 Bivariate forbindelser mellem pårørendes karakteristika
og ikke være i stand til at holde en pause fra plejeopgaven
Pårørendes karakteristika
Pårørendes køn

Pårørendes alder

Få det til at hænge sammen

Udearbejdende

Bor sammen med patienten

Relation til patienten

Timers omsorg ydet sidste uge

År siden pasning startede

Rolle som omsorgsgiver

Fordeling

Ude af stand til at tage

i prøvestørrelsen (%)

en pause fra plejeopgaven (%)

kvinde

78

mand

22

<55

8

55-64

50

65+

42

ikke svært

75

12

(meget) svært

25

30

nej

64

ja

36

nej/somme tider

58

12

ja

42

22

søn/datter

84

17

partner/ægtefælle

7

17

bror/søster

5

11

forælder

3

30

<10 timer

39

7

10+

61

23

<10 år

33

10+

67

eneste omsorgsgiver

38

24

ikke den eneste

62

13

Procenter er kun vist, hvis bivariat forhold er signifikant (p-værdi af Chi-i-anden test er <0,05)
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KAPITEL 4:
SAMMENFATNING,
KONKLUSIONER
OG ANBEFALINGER
1 Sammenfatning
og konklusioner

Hvorfor blev denne forskning udført?

Lande i den vestlige del af verden skifter deres sundhedspolitik
fra hospitalsbaseret pleje til samfundsbaseret pleje, og
pårørende spiller en vigtig rolle med hensyn til at gøre det
muligt at bo ude i samfundet med en alvorlig psykisk sygdom.
Selvom psykiske sundhedstjenester har kontakt med pårørende
til patienter med en alvorlig psykisk sygdom, er der tegn på, at
der er et behov for mere støtte til de pårørende, udover den
nødvendige behandling og vejledning af patienten. Disse tegn er
tit baseret på anekdoter og individuelle historier om oplevelser af
familieomsorg, som ikke er afbalanceret og er en stor belastning.
Der findes beviser baseret på spørgeskemaundersøgelser
vedrørende pårørendes erfaringer, men resultaterne er af ældre
dato og er tit baseret på prøvestørrelser fra ét land og omfatter
kun et begrænset omfang af livsområder.

Hvad er studiets mål?

Målet med dette internationale studie var at undersøge
erfaringerne fra pårørende til personer med en alvorlig
psykisk sygdom fra et internationalt perspektiv. Studiet blev
udført af LUCAS, Centre for Care Research and Consultancy
ved KU Leuven Universitet på vegne af Den europæiske
sammenslutning af familier til personer med en psykisk
sygdom (European Federation of Associations of Families
of People with Mental Illness, EUFAMI).

støtte. Data blev indsamlet fra alle steder mellem 1. juni og 31.
december 2014. Spørgeskemaer blev udfyldt af 1.111 pårørende
til en person med en alvorlig psykisk sygdom. Alle disse
pårørende har en tilknytning til en organisation for pårørende.

Denne eksplorative undersøgelse
påtaler tre forskningsspørgsmål:
1. Hvilke erfaringer med hensyn til pleje har pårørende,
inklusive deres velbefindende, belastning, styrker og
opfattet stigma?
2. Hvor tilfredse er pårørende med den professionelle
støtte, som de får?
3. Hvilke behov for yderligere støtte har pårørende?
Resultaterne er hovedsageligt beskrivende, selvom
risikofaktorer også blev undersøgt gennem statistiske
analyser.

2 Hvem er de pårørende til
personer med en alvorlig
psykisk sygdom?

Studiet er en tværgående spørgeskemaundersøgelse
foretaget på flere centre i 22 lande (Australien, Belgien,
Canada, Cypern, Danmark, Finland, Frankrig, Grækenland,
Holland, Irland, Israel, Italien, Malta, Norge, Portugal,

I dette studie er den typiske pårørende til en person med
en alvorlig psykisk sygdom en kvinde på omkring 60 år,
som yder omsorg for sit barn med skizofreni. Firs procent
af pårørende, som udfyldte undersøgelsen var kvinder.
Gennemsnitsalderen er 58 år, med hver sjette pårørende
under 55 år (14 %) og hver tredje over 65 år (33 %). Denne
spredning er også afspejlet i arbejdssituationen, hvor 43 %
af pårørende er pensionister, og 42 % arbejder.

Rusland, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige og
Østrig). Spørgeskemaundersøgelsen er et anonymt
spørgeskema til selvudfyldelse givet på papir, via e-mail og
online. Spørgeskemaet består af flere punkter vedrørende
pårørendes velbefindende, belastning og stigma; pårørendes
tilfredshed med professionel støtte og behovet for yderligere

Tre fjerdedele af pårørende yder omsorg for et barn med
en alvorlig psykisk sygdom (76 %), 10 % yder omsorg for en
partner eller ægtefælle og 7 % yder omsorg for en søskende.
Næsten hver femte pårørende yder omsorg for mere end en
person med psykiske lidelser (19 %).
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To tredjedele af personerne, der passes af pårørende,
har skizofreni eller en psykotisk sygdom (64 %), mens
andre patienter har bipolar affektiv lidelse (18 %), en
depressionslidelse (15 %), en angstlidelse (13 %) eller en anden
psykisk lidelse (18 %).
I gennemsnit begyndte pårørende plejeansvaret for 15 år
siden. I en enkelt uge tilbragte pårørende i gennemsnit 22
timer om ugen på at passe en person med psykiske lidelser.
Omkring en tredjedel (36 %) er den eneste omsorgsgiver for
personen med en alvorlig psykisk sygdom.
Disse tal peger på den typiske situation, hvor et familiemedlem
yder omsorg for en person med en psykisk sygdom: Det er en
langvarig og tidskrævende opgave med få andre pårørende at
dele dette plejeansvar med.

3 Hvad kan der siges om
belastningen ved omsorg,
stigma og positive
plejeoplevelser?
Pårørende til personer med en alvorlig psykisk sygdom
oplever belastninger på flere livsområder. Næsten 4 ud af
10 (38 %) føler sig ude af stand til at magte de konstante
bekymringer ved pleje (emotionel belastning). En tredjedel
føler sig isoleret og ensom på grund af den situation, de er
i (social belastning). Bekymringer for tilbagefald er typisk
for psykiske sygdomme, i en grad hvor det udgør en risiko
for deres sikkerhed (37 %). En tredjedel af pårørende (33 %)
føler, at plejerollen forværrer deres eget fysiske helbred
(fysisk belastning). Halvdelen af pårørende (49 %) er
bekymret for den økonomiske situation for den person, som
de plejer (økonomisk byrde), og er bekymret for, at personen
bliver for afhængig af dem i fremtiden (55 %) (belastning
af forholdet). Omkring 6 % af pårørende adspurgt føler
emotionel, social, fysisk og relationsbelastning og
økonomiske bekymringer, og over hver tredje oplever
belastning på mindst tre livsområder. Kumulative
belastningsoplevelser på tværs af livsområder kan påvirke
balancen og familielivet.
Pasning af et familiemedlem med en alvorlig psykisk sygdom
kan involvere samtidige følelser af belastning og positive
plejeoplevelser. 7 ud af 10 pårørende siger f.eks., at de er
blevet mere forstående over for andre med problemer (69 %),
og over halvdelen (54 %) har opdaget en indre styrke. En
højere alder og flere timer brugt på plejeopgaven er signifikant

forbundet med mere positive oplevelser. Omsorgsgivning er
ikke kun forbundet med negative oplevelser. Disse positive
plejeoplevelser, f.eks. øget kompetence eller finde indre styrke
hos sig selv eller familier eller venner, er en modsætning til
overvægten af stressbelastningsmodellen i forskning inden for
omsorgsgivning.
Men selvom der er både negative (belastning) og positive
(ukuelighed) aspekter ved at være omsorgsgiver, er denne
balance usikker. Mere end hver tredje (35 %) pårørende
er ved at nå ”bristepunktet”, hvor de føler, at de ikke kan
fortsætte, sådan som tingene er. Bivariate analyser viste, at
flere risikofaktorer kan identificeres med hensyn til at blive
belastet i stigende grad. Der bør vises særlig opmærksomhed
over for kvindelige pårørende, yngre pårørende og pårørende,
som har svært ved at få det til at hænge sammen. At være
den eneste omsorgsgiver og bruge flere timer på pasning
i den seneste uge er begge forbundet med større belastning
på alle livsområder (emotionel, fysisk, social, relationer,
økonomisk). Slægtskabet mellem den pårørende og patienten,
bo sammen med patienten og omsorgsgiver med udearbejde
er tilsyneladende forbundet med den øgede belastning.
Psykiske sygdomme er omgærdet af stigma, og
stigmatiseringsprocesserne stempler også pårørende til
personer med en alvorlig psykisk sygdom – cirka 15 % af
pårørende føler, at de bliver behandlet anderledes på grund
af den psykiske sygdom hos den person, som de tager sig
af. Kvindelige pårørende, pårørende som bor sammen med
patienten, og pårørende som ikke kan dele plejeansvaret med
andre pårørende eller uformelle plejere, oplever en højere
grad af stigma.

4 Er pårørende til
personer med en alvorlig
psykisk sygdom tilfredse
med den information, de
råd og den støtte, som
de får fra professionelle
omsorgsgivere?
Med hensyn til ”tilfredshed med støtte” rapporteret af
forskellige discipliner og parter, er der to forskellige sider
af sagen. For eksempel er 39 % af pårørende utilfredse med
støtten fra læger, og 39 % er tilfredse. Ikke overraskende
i betragtning af udvalget af deltagere, findes den største
tilfredshed med støtten modtaget fra patient- og
familieorganisationer (58 %).
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Med hensyn til information og råd, som er tilgængelige for
pårørende, præsenteres et varieret billede. På den ene side
synes pårørende, at den information de får, er let at forstå
(58 %), eller de ved, hvem de skal henvende sig til for at få
information og råd (42 %). Alligevel ser vi, at en tredjedel er
utilfreds med oplysninger om, hvem de skal kontakte i tilfælde
af en nødsituation (36 %). Næsten halvdelen af pårørende er
utilfreds med den information, som de får om, hvordan deres
pårørendes sygdom vil udvikle sig på lang sigt (46 %).
Det samme billede præsenteres med hensyn til pårørendes
involvering i pasning: En tredjedel af pårørende er tilfreds
med deres involvering i, og evne til at påvirke, vigtige
beslutninger (37-38 %), mens 4 ud af 10 er utilfredse med
dette (43-44 %).
Alt i alt ser vi, at pårørende værdsætter informationer og råd,
men den største utilfredshed findes med hensyn til den støtte,
som de får fra professionelle. Kun 4 ud af 10 pårørende føler,
at sundhedsfagligt og plejepersonale tager dem alvorligt,
og halvdelen er utilfreds med hensyn til at få hjælp fra
professionelt personale vedrørende deres egne behov (49 %).
At være den eneste omsorgsgiver, bruge flere timer på
plejeopgaver og ikke få det til at hænge sammen er de
vigtigste faktorer, som er forbundet med utilfredshed med
professionel støtte. Pårørende, som bor sammen med
patienten eller yder omsorg for deres partner, er forholdsvis
mere tilfredse sammenlignet med dem, som ikke bor sammen
med patienten, eller dem med et andet slægtskab til patienten.

5 Har pårørende til
personer med en alvorlig
psykisk sygdom brug
for anden støtte og
aflastning?
Næsten alle pårørende til personer med en alvorlig
psykisk sygdom, som deltog i dette studie, ville foretrække
yderligere støtte for at hjælpe dem selv i deres rolle som
omsorgsgiver (93 %), og næsten halvdelen ville ønske
betydeligt mere støtte (46 %).
Sytten procent angiver, at de er ude af stand til at holde en
pause fra plejeopgaven, og det er forbundet med at have
meget svært ved at få det til at hænge sammen, bo sammen
med patienten, være den eneste omsorgsgiver, passe en
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forælder og passe i flere timer. Hvis pårørende benytter sig af
aflastning, er de for det meste afhængig af venner og familie
(36 %). Brugen af betalt aflastning er meget lav (6-8 %).
Pårørende til personer med en alvorlig psykisk sygdom har
høje forventninger til EUFAMI og pårørendeorganisationer.
Mere end 8 ud af 10 ønsker, at disse organisationer øger
offentlighedens kendskab, sætter dem i forbindelse
med professionelle omsorgsgivere og andre uformelle
omsorgsgivere, repræsenterer dem på politisk niveau og giver
individuelle informationer, emotionel og praktisk støtte. Kun
tilbuddet om aflastning (78 %) og tilbuddet om individuel
økonomisk støtte (62 %) scorede lavere.

6 Hvilke konklusioner
kan der træffes?
Denne forskning rejser nogle vigtige spørgsmål om den rolle,
som pårørende til personer med en alvorlig psykisk sygdom
spiller med hensyn til de igangværende bestræbelser på at få
personer med psykiske sygdomme passet ude i samfundet.
Samfundsbaseret omsorg bør ikke være det samme som at
sige, at en enkelt pårørende skal bære hele byrden selv.
Pårørende til personer med en alvorlig psykisk sygdom
skal ikke gøres til ofre. Dette studie bekræfter, at de fleste
tilbyder at passe en pårørende med en psykisk sygdom
i mange år og med en stor indsats (timers ugentlig pleje).
Dette er bevis på intens involvering og forpligtelse over for
personen med alvorlige psykiske lidelser. Studiet fandt også,
at ældre pårørende, og dem som yder en stor grad af pleje
(timer ugentligt), oplevede flere positive plejeoplevelser
udover følelserne af belastning på forskellige livsområder.
Mange pårørende føler sig tilsyneladende nyttige, har større
forståelse og opdager indre styrker i løbet af disse mange års
pleje (15 år i gennemsnit).
Ikke desto mindre bør dette nuancerede billede af positive
plejeoplevelser parallelt med de store krav til pårørende ikke
skjule de store belastninger, som pårørende står over for.
Dette internationale studie bekræfter, hvad vi allerede ved
fra andre studier: De fleste pårørende til personer med en
alvorlig psykisk sygdom står med en samlet belastning på
flere livsområder. Toogtredive procent af pårørende oplever
en belastning på mindst tre af fem livsområder (social,
emotionel, fysisk, relationer og økonomisk). Selvom yderligere
forskning er nødvendig, er nogle karakteristika tilsyneladende
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prædikative for denne store samlede belastning: Kvindelige
pårørende, yngre pårørende, pårørende som har svært ved at
få det til at hænge sammen, være den eneste omsorgsgiver
og bruge flere timer på pleje i løbet af den sidste uge.
Interessant nok og i strid med vores forventninger fandt vi
ikke væsentlige sammenhænge mellem øget belastning og
slægtskabet mellem den pårørende og patienten, bo sammen
med patienten og omsorgsgiver med udearbejde. Fremtidig
forskning kan kigge nærmere på de faktorer, som enten
støtter positive plejeoplevelser eller bidrager til en større
følelse af samlet belastning.
I løbet af de seneste årtier har der selvfølgelig været
forsøg på at gøre noget ved denne plejebelastning, og det
professionelle sundhedssystem har da også kontakt til
pårørende til personer med en alvorlig psykisk sygdom som
f.eks. skizofreni, depression eller bipolare lidelser. I denne
undersøgelse anerkender pårørende, at informationer og
råd tilbydes, selvom cirka en tredjedel stadig er utilfreds med
dette. Det største behov for de pårørende er en anerkendelse
af, at de er en ligeværdig omsorgspartner, samt behovet for
at blive hørt og taget alvorligt af sundhedsprofessionelle
personer. De pårørende ved, hvordan det er at leve med
en psykisk sygdom i kraft af deres daglige erfaringer med
patienten. De er især bekymret for fremtiden, og hvordan det
vil gå deres syge pårørende på langt sigt. Disse bekymringer
skal tages alvorligt.
Når den emotionelle byrde og belastningen på de personlige
relationer kombineres med søvnmangel, en følelse af
depression og angst eller problemer med et anstrengt
forhold til den person, som de yder omsorg for, sammen med
den sociale isolering og det stigma, som disse pårørende
konfronteres med, får man en fornemmelse af det kroniske
stressniveau, som pårørende udsættes for. Det er ikke
overraskende, at 93 procent af pårørende, som deltog i det
internationale studie, giver udtryk for et behov for yderligere
støtte, og halvdelen af disse bad om væsentligt mere støtte.
Resultaterne af denne undersøgelse peger på et andet
specifikt problem, nemlig den økonomiske og fysiske
belastning på pårørende. Halvdelen af de pårørende er
alvorligt bekymrede for den økonomiske situation hos deres
psykisk syge pårørende. De pårørende, som ikke kan få det
til at hænge sammen, er væsentligt mere udsatte for en
øget belastning end pårørende, som har færre økonomiske
problemer.

Kort sagt så bekræfter denne internationale undersøgelse
igen, at omsorg for et familiemedlem med en alvorlig psykisk
sygdom som skizofreni, bipolar lidelse eller depression er en
utrolig stor forpligtelse, som fører til en kumulativ belastning,
og i løbet af årene til mere positive plejeoplevelser. Pårørende
til personer med en alvorlig psykisk sygdom anerkender
de informationer og råd, som de bliver tilbudt, men beder
hovedsageligt om yderligere emotionel støtte. Pårørende til
personer med en alvorlig psykisk sygdom har brug for mere
anerkendelse og bedre støtte på de forskellige livsområder,
som belaster dem.

Denne undersøgelse fremsætter flere hypoteser om, hvad der
kan gøres for at støtte pårørende til personer med psykiske
sygdomme. Inden vi formulerer vores anbefalinger, ønsker vi
at omtale studiets begrænsninger.

Dette studie har flere
begrænsninger.
For det første kunne studiets design være mere
uddybende i stedet for pragmatisk. Dette pilotstudie giver
f.eks. begrænset indsigt i rammen for prøvestørrelsen,
kontaktprocedurerne og derfor udeblivelse af respons.
For det andet er det ikke klart, i hvilken grad pårørende,
som ikke har forbindelse til en organisation for pårørende,
afviger fra deltagerne i dette studie. Det er muligt,
at pårørende, som tilmelder sig en organisation for
pårørende, håndterer situationen mere positivt, selv søger
støtte gennem EUFAMI og andre familieorganisationer.
Resultaterne af denne undersøgelse kan derfor ikke helt
overføres på alle pårørende.
For det tredje ville det have været en yderligere fordel
at inkludere mere validerede skalaer i spørgeskemaerne
for at måle centrale begreber relateret til de pårørendes
erfaringer, især med hensyn til omsorgsbyrden.
Fremtidig forskning kan videreudvikle dette
pilotstudie ved at udsende større, repræsentative
spørgeskemaundersøgelser i landene. Longitudinale
studier kunne tilføre dybde til forståelsen af
kontinuiteten og ændringen i omsorgsgivererfaringen.
En anden problemstilling involverer implementering af
interventioner, som støtter pårørende. Det er nødvendigt
at evaluere effektiviteten og økonomien forbundet med
disse interventioner. Fremtidig forskning bør fastslå, om

Til trods for alvorlige psykiske sygdommes langvarige karakter
synes pårørende at påtage sig plejeansvaret i relativ stilhed:
Mange holder ingen pauser fra plejeopgaven, og hvis de gør,
foretrækker de at modtage – eller er tvunget til at modtage
– hjælp fra familie eller venner fremfor betalt professionel
aflastning. De pårørende, som kan dele plejeansvaret, har
lavere grad af opfattet stigma.

spørgeskemaundersøgelsen anvendt i denne forskning
er følsom nok til at måle indvirkningen af sådanne
interventioner. Beslutningstagere er nødt til at se på den
økonomiske belastning på familieomsorg sammen med
en forståelse af de økonomiske fordele ved at støtte
pårørende.
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Hvem bør være
opmærksomme på dette
studie og dets resultater?
Beslutningstagere, klinikere og organisationer for pårørende
selvfølgelig, men også gerne socialarbejdere og arbejdsgivere.
Mens resultaterne af dette studie ikke kommer som en
overraskelse for organisationer for pårørende, kan de
overraske andre interessenter.

Selvom dette studie ikke giver et svar på spørgsmålet om
konkrete, omkostningseffektive støtteordninger til at lette
omsorgsgiverbyrden og metoder til forbedring af kommunikation
og interaktionsfærdigheder hos professionelle plejere over for
pårørende, kan disse resultater være en hjælp til at have en
informeret dialog om prioriteter for fremtidige handlinger.
Baseret på fundene fra dette internationale eksplorative studie
har vi formuleret følgende anbefalinger for at styrke og støtte
pårørende til personer med en alvorlig psykisk sygdom:

Anbefalinger til beslutningstagere
1. Øge den offentlige bevidsthed om, hvordan alvorlig psykisk sygdom påvirker familier, for at reducere stigmatisering.
2. Opfordre beslutningstagere til at indføre familieplejeordninger og regler i nationale plejeplaner vedrørende psykisk sundhed.
3. Opmuntre og støtte forskning med henblik på at stimulere innovative tiltag og kigge nærmere på økonomien forbundet
med støtteordninger for pårørende til personer med en psykisk sygdom.
4. Indføre forskellige muligheder for aflastningsordninger, enten ved at hjælpe familier magte omsorgsopgaven eller ved
at finansiere professionel aflastning.

Anbefalinger til professionelle plejere og organisationer inden for psykisk
sundhed
5. Uddanne professionelle plejere til at være opmærksomme på pårørende og deres forskellige funktioner udover den
opmærksomhed, der tildeles personer med en alvorlig psykisk sygdom.
6. Uddanne professionelle plejere til at lytte til pårørendes individuelle behov og lytte til de specifikke belastninger, som
de står over for.

Anbefalinger til den generelle offentlighed og pårørende i særdeleshed
7. Uddanne folk om psykisk sundhed og den nødvendige pleje.
8. Uddanne pårørende om indvirkningen af omsorgsydelse og hjælpe dem at erkende deres egne begrænsninger og evner,
deres belastninger og styrker.
9. Hjælpe familier til at lære at dele omsorgsopgaven og sænke tærsklen for brug af aflastningsmuligheder.
10. Gøre arbejdsgivere mere forstående og bakke op om vedvarende omsorg ydet af pårørende.
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Tillæg

1 Organisationer for pårørende,
som distribuerede spørgeskemaet

TABEL 13 Organisationer for pårørende, som distribuerede spørgeskemaet
Australien

ARAFMI

Belgien

Similes Fr - Fédération des Associations SIMILES Francophones a.s.b.l.
Similes Vl - Federatie van Vlaamse SIMILES kringen v.z.w.

Canada

Société Québécoise de Schizophrenie
Schizophrenia Society of Canada

Cypern

KIPROSIPSA - Advocacy Group for the Mentally Ill KINISI PROASPISIS DIKEOMATON

Danmark

Bedre Psykiatri - Landforeningen Pårørende til Sindslidende

Finland

FinFami - Omaiset Mielenterveystyön Tukena Keskusliitto Ry

Frankrig

UNAFAM - Union Nationale des Amis et Familles de Malades Mentaux

Grækenland

KINAPSI - Siblings of people with mental problems
POSOPSI - Panellinia omospondia Syllogon oikogeneion Gia Thn psychiki Ygeia
Association of mental health service users and families
SOPSI Patras - Patras Panhellenic Association of Families for Mental Health

Holland

YPSILON - Vereniging Ypsilon

Irland

SHINE - Supporting People Affected by Mental Ill Health (Ireland)

Israel

OZMA -  המצוע- ע( שפנ יעגפנ תוחפשמ לש יצרא םורופ″( )רThe National Forum of Families of People with
Mental Illness)

Italien

ARAP - Associazione per la Riforma dell’ Assistenza Psichiatrica
psiche lombardia - Associazione di famigliari e volontari per la salute mentale
UNASAM - Unione Nazionale delle Associazione per la Salute Mentale
APAMP - Associazione Parenti ed Amici di Malati

Malta

MHA - Mental Health Association

Norge

LPP - Landsforeningen for Pårørende innen Psykiatri

Østrig

HPE - Hilfe für Angehörige Psychisch Erkrankter

Portugal

ENCONTRAR + SE - ASSOCIAÇÃO PARA A PROMOÇÃO DA SAÚDE MENTAL

Rusland

New Choices - All-Russia society of persons with psychiatric disabilities and their families

Schweiz

VASK - Vereinigung der Angehörigen von Schizophrenie-/ Psychisch Kranken

Spanien

FEAFES - Confederación Española de Agrupaciones de Familiares y Enfermos Mentales

Storbritannien

Hafal (Wales)
Rethink Mental Illness (England)
Support in Mind Scotland (Scotland)

Sverige

SCHIZOFRENIFORBUNDET - Intresseförbundet för personer med schizofreni och liknande
psykoser

Tyskland

BApK - Bundesverband der Angehörigen psychisch Kranker
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2 Spørgeskemaet
Spørgeskemaundersøgelsen blev uddelt til en prøvestørrelse
af pårørende via EUFAMI’s medlemsorganisationer i Europa.
Lundbeck og Otsuka var ansvarlige for dataindsamling
i Australien og Canada. Spørgeskemaet er tilgængeligt på
dansk, hollandsk, engelsk, finsk, fransk, tysk, græsk, italiensk,
litauisk, norsk, russisk og spansk.
Kontakt EUFAMI eller LUCAS KU Leuven
for yderligere oplysninger.

www.eufami.org
www.kuleuven.be/lucas

● Dette spørgeskema er til dig som pårørende til at tale om din egen situation og behov og ikke den person, som du

yder omsorg for. Vi erkender, at de pårørendes behov er tæt forbundet med behovene hos den person, som de
yder omsorg for, men dette spørgeskema er designet til at få mere at vide om DIN situation og DINE behov. Alle
resultater vil blive analyseret for at få et klarere billede af behovene hos pårørende til personer med en psykisk
lidelse. Det vil også være en hjælp for EUFAMI til at fastsætte prioriteter for fremtidige handlinger til støtte af
disse pårørende.
● Dette spørgeskema kan udfyldes af alle, som spiller en rolle med hensyn til at passe en person med en psykisk

lidelse. Du behøver ikke være en persons primære omsorgsgiver eller bo på samme adresse som personen.
● Prøv at besvare alle spørgsmål; der er ingen forkerte eller rigtige svar.
● Vi erkender, at nogle pårørende kan passe mere end én person. For hvert spørgsmål skal du vælge det svar, som

bedst afspejler dit plejeansvar generelt. Vær venlig ikke at efterlade nogen spørgsmål ubesvarede, da det reducerer
spørgeskemaets nytteværdi.
● Hvis der er nogle spørgsmål, som du ønsker afklaret, kan du kontakte den familieorganisation, som inviterede dig til

at deltage. De kan give dig yderligere hjælp.
● Nogle dele af spørgeskemaet handler om, hvordan du har haft det i de seneste 4 uger. Vi erkender, at det kan have

været en atypisk periode for dig. Men vi vil bede dig om at svare om dit velbefindende specifikt i de seneste 4 uger.
Hvis du ønsker at fortælle os, hvorfor det har været en atypisk periode, er der plads til at gøre det i slutningen af
spørgeskemaet.
● I slutningen af spørgeskemaet er der spørgsmål om nogle grundlæggende demografiske data. Det er nødvendigt

for at få et indtryk af den generelle respons på forskningen.
● Alle data, som du afgiver, vil blive analyseret anonymt. Kun forskerne vil få adgang til de detaljerede svar.

Resultaterne vil blive rapporteret samlet, og konklusionerne vil blive formuleret for grupper og undergrupper
af pårørende.
● Tak for dit værdifulde bidrag!
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A. Velbefindende

Spørgsmålene i Del A handler om aspekter ved dit generelle velbefindende.
Alle spørgsmålene handler om, hvordan du har haft det i de seneste fire uger.
Vi erkender, at nogle pårørende kan passe mere end én person. For hvert spørgsmål
skal du sætte kryds i et felt på hver linje, som bedst afspejler dit plejeansvar generelt.
Anfør dags dato:

Din rolle som omsorgsgiver

Det første sæt spørgsmål handler om din rolle som omsorgsgiver. (Sæt kryds i ét felt på hver linje.)
I løbet af de sidste 4 uger hvor bekymret var du for …

Overhovedet ikke

Lidt

Noget

En del

Meget

1. Ikke at have tid nok til dig selv?
2. At være nødt til at prioritere behovene hos den person, som du yder
omsorg for, over dine egne behov?
3. Ikke at være i stand til at holde en pause fra plejeopgaven?
4. Ikke at være i stand til at lægge planer for fremtiden?
5. Ikke at være i stand til at fortsætte plejeopgaven på grund af forhold,
som du ikke er herre over (f.eks. selv blive syg, passe meget små børn)?

Dit forhold til den person, som du yder omsorg for

De næste spørgsmål handler om dit forhold til den person, som du yder omsorg for. (Sæt kryds i ét felt på hver linje.)
I løbet af de sidste 4 uger hvor bekymret var du for …
6. Presset på dit forhold til den person, som du yder omsorg for?
7. At den person, som du yder omsorg for, er for afhængig af dig nu?
8. At den person, som du yder omsorg for, bliver for afhængig af dig
i fremtiden?
9. At den person, som du yder omsorg for, skal sige ting, som gør dig
ked af det?
10. At blive irriteret på den person, som du yder omsorg for?
11. At nå ”bristepunktet”, hvor du føler, at du ikke kan fortsætte sådan
som tingene er?
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Overhovedet ikke

Lidt

Noget

En del

Meget
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Dit forhold til familie og venner
(Sæt kryds i ét felt på hver linje.)

I løbet af de sidste 4 uger hvor bekymret var du for …

Overhovedet ikke

Lidt

Noget

En del

Meget

Overhovedet ikke

Lidt

Noget

En del

Meget

Overhovedet ikke

Lidt

Noget

En del

Meget

Lidt

Noget

En del

Meget

12. Presset på forholdet til din familie og dine venner på grund af dit
plejeansvar?
13. ”At glide væk” fra familie og venner, fordi dit plejeansvar begrænser
den tid, der kan bruges på at holde kontakten med dem?
14. At føle dig isoleret og ensom på grund af den situation, du er i?
15. Ikke få den støtte, du har brug for fra familie og venner?

Din økonomiske situation
(Sæt kryds i ét felt på hver linje.)

I løbet af de sidste 4 uger hvor bekymret var du for …
16. Din egen økonomiske situation?
17. Den økonomiske situation hos den person, som du yder omsorg for?
18. At være nødt til at dække ekstraudgifter ved plejeopgaven (f.eks.
ekstra hjælp i hjemmet, ture til hospitalet)?

Dit fysiske helbred
(Sæt kryds i ét felt på hver linje.)

I løbet af de sidste 4 uger hvor bekymret var du for …
19. Dit eget fysiske helbred?
20. At din plejerolle gør dit fysiske helbred værre?

Dit følelsesmæssige velbefindende
(Sæt kryds i ét felt på hver linje.)

I løbet af de sidste 4 uger hvor bekymret var du for …

Overhovedet ikke

21. At være ude af stand til at håndtere den ”konstante angst”
forbundet med plejeopgaven?
22. Føle dig nedtrykt?
23. Være ude af stand til at se noget positivt i dit liv?
24. Søvnmangel på grund af bekymring eller stress?
25. Søvnmangel fordi den person, som du yder omsorg for, holder dig
vågen om natten?
26. At føle dig så udmattet, at du ikke kan fungere rigtigt?
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Stigma og diskriminering
(Sæt kryds i ét felt på hver linje.)

I løbet af de sidste 4 uger hvor bekymret var du for …

Overhovedet ikke

Lidt

Noget

En del

Meget

Helt enig

27. At folk behandler dig anderledes på grund af sygdommen/
tilstanden hos den person, som du yder omsorg for?

”Fordi jeg fik kontakt til professionel hjælp for den person, som jeg yder

Helt

Stort set

Hverken

Stort set

omsorg for ...”

uenig

uenig

enig eller

enig

uenig
28. … Jeg begyndte at føle mig underlegen
29. … Jeg begyndte sommetider at føle mig nytteløs
30. … Jeg begyndte at føle mig mindre kompetent end før
31. … Jeg begyndte at tvivle på mig selv
32. … Jeg skammer mig sommetider over dette

Din egen sikkerhed
(Sæt kryds i ét felt på hver linje.)

I løbet af de sidste 4 uger hvor bekymret var du for …

Overhovedet ikke

Lidt

Noget

En del

Meget

33. Utilsigtet at gøre noget, som udsætter dig for risiko (f.eks. lade
gassen være tændt)?
34. At være aggressiv eller truende over for dig (f.eks. mundtlige
trusler, seksuel aggression, fysisk truende)?

Sikkerheden hos den person, som du yder omsorg for
(Sæt kryds i ét felt på hver linje.)

I løbet af de sidste 4 uger hvor bekymret var du for …
35. Gøre skade på sig selv?
36. Bringe sig selv i farlige situationer?
37. Få et tilbagefald eller blive værre, i en grad så det udgør en risiko
for deres sikkerhed?
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Lidt

Noget

En del

Meget
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Oplevelse ved omsorgsgivning

De følgende sider indeholder en række udsagt, som typisk gælder for personer, som yder omsorg for pårørende eller venner med
en alvorlig psykisk sygdom.
Du bedes læse hvert udsagn og vurdere, hvor tit det gjaldt for dig i den seneste måned.
Sæt kryds i feltet under den relevante overskrift, f.eks. hvis det aldrig forekom, skal du sætte kryds i feltet under Aldrig, hvis det
sjældent forekom, skal du sætte kryds i feltet under Sjældent, hvis somme tider, skal du sætte kryds i feltet under Somme tider,
hvis det forekom tit, skal du sætte kryds i feltet under Tit og som det sidste, hvis du synes, at det forekom næsten hele tiden,
skal du sætte kryds i feltet under Næsten altid.
Det er vigtigt at bemærke, at der ikke er nogen rigtige eller forkerte svar. Det er også bedst ikke at bruge for lang tid på kun et
udsagn. Din første reaktion vil normalt give det bedste svar. Det ser måske ud, som om der er mange udsagn, men du vil opdage,
at det ikke vil tage mere end et øjeblik at besvare hvert af dem.

I løbet af den sidste måned hvor tit har du tænkt på …

Aldrig

Sjældent

Somme

Ofte

tider

Næsten
altid

38. Jeg har lært mere om mig selv
39. Jeg har bidraget til andres forståelse af sygdommen
40. Jeg har bidraget til hans/hendes velbefindende
41. At han/hun kommer med et værdifuldt bidrag til husstanden
42. At han/hun har vist styrker med hensyn til at håndtere sin sygdom
43. Jeg har fået mere selvtillid i omgangen med andre
44. At han/hun er god at være i selskab med

I løbet af den sidste måned hvor tit har du tænkt på …
45. Jeg har fået mere forståelse for andre med problemer

Aldrig

Sjældent

Somme
tider

Ofte

Næsten
altid

46. Jeg er kommet tættere på nogle medlemmer af min familie
47. Jeg er kommet tættere på venner
48. Jeg deler nogle af hans/hendes interesser
49. Jeg føler mig nyttig i mit forhold til ham/hende
50. Jeg har mødt hjælpsomme mennesker
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B. Støtte

Spørgsmålene i Del B spørger, hvor tilfreds du er generelt med den støtte du eventuelt får til at hjælpe dig i din rolle som
omsorgsgiver. Støtte kan gives af personer, som arbejder i den frivillige, private eller offentlige sektor, f.eks. praktiserende
læger, socialarbejdere, hjemmehjælpere, psykiatrisk distriktssygeplejersker, plejere, psykologer, psykiatere og støttegrupper for
pårørende eller grupper i den frivillige sektor.
Sæt kryds i det felt på hver linje, som bedst afspejler din grad af tilfredshed med den støtte, som du får generelt.

Information og råd til pårørende

De næste spørgsmål handler om, hvor tilfreds du er med informationer og råd til pårørende. (Sæt kryds i ét felt på hver linje.)
Generelt, hvor tilfreds er du med …

Meget

Noget

Hverken

Nogenlunde

Meget

utilfreds

utilfreds

tilfreds eller

tilfreds

tilfreds

utilfreds
1. At du har tilstrækkelige informationer om tilstanden/
sygdommen hos den person, som du yder omsorg for, til at
du føler, at du er i stand til at tage dig af vedkommende?
2. At du har tilstrækkelige informationer om, hvordan deres
tilstand/sygdom sandsynligvis vil udvikle sig på længere
sigt?
3. At du kan få de informationer, som du skal bruge, når du
har brug for det (f.eks. gennem din læge eller på egen hånd)
4. Med hvor let det er at forstå de informationer, som du
har?
5. Med mængden af råd, som er til rådighed for dig
(f.eks. fra sundhedsprofessionelle eller andre
omsorgsgivere)?
6. At du ved, hvem du skal kontakte for at få de
informationer og råd, som du har brug for?
7. At du ved, hvem du skal kontakte i tilfælde af en
nødsituation, og du har brug for hjælp med det samme?
8. At du ved, hvem du skal kontakte, hvis du har et
rutinemæssigt spørgsmål?

Din involvering i planlægning af behandling og pleje

(Sæt kryds i ét felt på hver linje.)
Generelt, hvor tilfreds er du med …

Meget

Noget

Hverken

Nogenlunde

Meget

utilfreds

utilfreds

tilfreds eller

tilfreds

tilfreds

utilfreds
9. Din involvering i vigtige beslutninger (f.eks. medicin,
hospitalsindlæggelse)?

10. Din evne til at have indflydelse på vigtige beslutninger?
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Støtte fra sundhedsfagligt og/eller plejepersonale

De følgende spørgsmål handler om den støtte, som du eventuelt får fra sundhedsfagligt og/eller plejepersonale – dvs.
personer, som yder behandling og pleje af den person, som du yder omsorg for (f.eks. praktiserende læger, socialarbejdere,
hjemmehjælpere, psykiatri distriktssygeplejersker, arbejdere fra den frivillige sektor, psykologer og psykiatere). (Sæt kryds
i ét felt på hver linje.)

Generelt, hvor tilfreds er du med …

Meget

Noget

Hverken

Nogenlunde

Meget

utilfreds

utilfreds

tilfreds eller

tilfreds

tilfreds

utilfreds
11. Hvor let det er at få hjælp og støtte fra fagligt
personale til den person, som du yder omsorg for
(f.eks. med henblik på at forhindre tilbagefald)?
12. Hvor let det er at få hjælp og støtte fra fagligt
personale til dig selv (f.eks. råd om, hvordan du kan
håndtere visse former for adfærd)
13. Kvaliteten af den hjælp og støtte fra fagligt
personale til den person, som du yder omsorg for?
14. Dit forhold til det primære faglige personale, som
støtter den person, som du yder omsorg for?
15. Hvor godt det faglige personale, som du har
kontakt med, kommunikerer med hinanden (dvs. at
de deler vigtige oplysninger)
16. Hvor alvorligt fagligt personale tager det, som
du fortæller dem?
17. I hvor høj grad det faglige personale forstår,
hvordan det må være at være i din situation?

Generelt, hvor tilfreds er du med den

Meget

Noget

Hverken

Nogenlunde

Meget

støtte, du fik fra

utilfreds

utilfreds

tilfreds eller

tilfreds

tilfreds

utilfreds
Læger

Sygeplejersker

Patient-/familieorganisationer
Forsikringsselskab

Socialarbejdere

Din arbejdsplads

Medicinalvirksomheder
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C. Dine behov

Spørgsmålene i Del C handler om, dine behov for støtte til at hjælpe dig i din rolle som omsorgsgiver

Information og råd til pårørende

De næste spørgsmål handler om, hvor tilfreds du er med informationer og råd til pårørende. (Sæt kryds i ét felt på hver linje.)

1. Ville du ønske mere støtte til at hjælpe dig i rollen som omsorgsgiver?
Nej, overhovedet ikke
Ja, lidt

Ja, meget

2. EUFAMI og organisationer for pårørende tager forskellige skridt med hensyn til pårørende, som yder omsorg for personer med
en psykisk sygdom.
Hvilken støtte har du brug for fra disse organisationer? (Flere svar mulige)
Ønsker du, at EUFAMI og organisationerne for pårørende skal …
Repræsentere pårørende på politisk niveau
Øge den offentlige bevidsthed om påvirkningen af alvorlige psykiske sygdomme

Give individuel emotionel støtte

Give individuel økonomisk støtte

Give individuelle informationer

Give praktisk støtte

Tilbyde aflastning

Give mulighed for at mødes med og dele viden og erfaringer med andre pårørende og uformelle plejere

Give mulighed for at mødes med og dele viden og erfaringer med professionelle plejere (f.eks. foredrag)

Andet, angiv …
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D. Baggrundsoplysninger
De følgende oplysninger vil hjælpe os med at forstå din plejesituation bedre og fortolke dine svar bedre.

Om dig
1. Din fødselsdato?

7. I hvilken grad har det faktum, at du er
en omsorgsgiver, bidraget til at få det til at
hænge sammen
Overhovedet ikke

2. Dit køn
Mand 		

Kvinde

3. Din nationalitet?

Lidt
Noget
En del
Meget

4. Bopælsland?

8. Din beskæftigelsesstatus?
Fuldtidsansat

5. Dine omgivelser (området hvor du bor)?

Deltidsansat
Selvstændig

Landområde

Arbejder ikke

Delvis byområde

Pensioneret

Byområde

Studerende

6. I hvilken grad kan du få det til at hænge
sammen med dit samlede rådighedsbeløb om
måneden?
Meget svært

Ude af stand til at arbejde på grund
af plejeansvar
Ude af stand til at arbejde på grund
af dårligt helbred/funktionsnedsættelse
Andet (angiv)

Svært
Hverken svært eller let
Let
Meget let
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9. Hvor mange personer med en psykisk
lidelse yder omsorg for du i øjeblikket?
1 person
2 personer
3 + personer
De næste spørgsmål henviser til alle de personer
med en psykisk lidelse, som du yder omsorg for.

10. Vurdér så godt du kan, hvor mange timer
du har taget fri fra betalt arbejde i sidste
uge for at passe personen med en psykisk
lidelse?
Jeg vurderer det til 

timer

11. Vurdér så godt du kan, hvor mange timer
du brugte i sidste uge på at se efter en
person med en psykisk lidelse?
Jeg vurderer det til 

timer

12. Hvilket år begyndte du at passe en
person med en psykisk lidelse? (Hvis du ikke
kan huske det nøjagtige år, vurdér hvilket år,
du begyndte at yde omsorg.)
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Om den person eller de personer, som du yder omsorg for
Det næste afsnit spørger om den person eller de personer med en psykisk lidelse, som du yder omsorg for. Svar angående
personen som du yder omsorg for, i den første kolonne med felter (”Person 1”). Hvis du yder omsorg for mere end én person med
en psykisk lidelse, skal du sætte kryds i de relevante felter i de andre to kolonner (person 2 og 3). Der er plads i slutningen af
spørgeskemaet, hvis du har lyst til at fortælle os om eventuelle andre plejeansvar du måtte have.

13. Hvem yder du omsorg for?
Person 1

Person 2

Person 3

Person 1

Person 2

Person 3

Min søn/datter
Min partner/ægtefælle
Min bror/søster
Min forælder
Min ven
Andet (angiv nærmere under
afkrydsningsfeltet)

14. Hvad er deres sygdom/tilstand?

Psychose/skizofreni
Bipolar lidelse/maniodepressiv
Depression
Angst
Anden psykisk lidelse
(angiv nærmere under afkrydsningsfeltet)
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15. Bor I sammen på nuværende tidspunkt?
Person 1

Person 2

Person 3

Ja
Noget af tiden
Nej

Hvis nej, hvor bor personen nu?
Ejet/lejet bolig
Støttet bolig
Med andet familiemedlem/ven
Plejehjem
Hospital
Andet (angiv nærmere under
afkrydsningsfeltet)

16. Hvilket af følgende udsagn beskriver bedst din rolle som en omsorgsgiver i øjeblikket?
Person 1
Jeg er den eneste omsorgsgiver
Jeg deler plejeansvaret med andre,
men jeg er den primære omsorgsgiver
Jeg deler plejeansvaret ligeligt med andre
Jeg deler plejeansvaret, men en anden
er den primære omsorgsgiver
Andet (angiv nærmere under
afkrydsningsfeltet)
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Holde en pause
17. Hvilke af følgende typer støtte anvender du,
hvis nogen, for at give dig mulighed for at holde
en pause fra plejeansvaret?
(Sæt kryds i mere end et felt om nødvendigt.)

Venner/familie yder midlertidig pleje
Betalt plejer kommer til hjemmet
Betalt plejer yder pleje uden for hjemmet
(f.eks. plejehjem)
Støttede aktiviteter uden for hjemmet
for den person, som du yder omsorg for
Støttede aktiviteter uden for hjemmet
for den person, som du yder omsorg for
Andet (angiv nærmere nedenfor)

Jeg er ikke i stand til at tage en pause fra
plejeopgaven
Jeg har ikke behov for støtte til at tage
en pause fra plejeopgaven
Jeg har ikke behov for at tage en pause
fra plejeopgaven
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KU Leuven har over 40.000 studerende og omkring 8.000 akademisk personale.
Dets forskellige fakulteter og afdelinger er inddelt i 3 ”grupper”: Humaniora og
Socialvidenskab, Biomedicin og Naturvidenskab, Teknikum og Teknologi. Hver gruppe
har en Ph.d. afdeling. KU Leuven er et af Europas bedste uddannelsescentre.

LUCAS er det interdisciplinære center for forskning og konsulentbistand inden
for pleje ved KU Leuven. Dets mission består af tre dele: forskning, uddannelse og
konsulentbistand. LUCAS samler indsigt fra politik, praksis og forskning inden for alle
tre områder og er i konstant dialog med alle interessenter. I løbet af de sidste tyve
år har LUCAS specialiseret sig inden for en række vigtige emner: sociale tendenser
inden for pleje, pleje af ældre personer (med demens), psykisk sundhedspleje,
kommunikation i plejerelationer og velfærd, fattigdom og social ekskludering.

Derudover dækker LUCAS et bredt udvalg af forskningsemner som f.eks. professionel
og uformel pleje, plejekvalitet, forebyggelse af selvmord, uoverensstemmelser mellem
nødvendig og ydet pleje, forhold mellem omsorgsgivere og modtagere, udtrykt følelse,
støttesystemer i samfundet, erhvervsmæssig rehabilitering, trinvise plejeprogrammer,
sagsforvaltning, mobning, diskrimination osv.

LUCAS’ hovedmål er at forbedre livskvaliteten ved at tage initiativ til og støtte
innovationer inden for plejepraksis og politik. Dette mål realiseres via forskning, som
sætter nationale og internationale standarder. En medvirkende forskningsmodel
lader LUCAS bringe alle interessenter sammen og tage initiativ til og stimulere
samarbejde. LUCAS opmuntrer til kritisk reflektering, metodisk handling og en
forskningsorienteret mentalitet i de forskellige plejesektorer.

LUCAS koordinerer politikforskningscentret for sundhed, socialt velfærd og familier
for den flamske regering.

Webside: www.kuleuven.be/lucas
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