Rapport om BESA projektet

Forord
Patienter i psykiatrien skal have indflydelse på deres egen behandling !!!
Det har længe stået som et overordnet mål for Psykiatrien i Århus Amt og
mange tiltag har været iværksat.
Med dette pilotprojekt: BESA, hvor ptt. helt fra begyndelsen af deres be
handlingsforløb har indflydelse og medansvar for deres behandlingsplan,
håber og satser vi på, at komme så langt, at ptt. og pårørende fremover
vil føle en reel indflydelse på egen behandlingssituation.
Projektet som sygeplejerske Jette Cortnum har stået for efter endt specia
luddanelse, var en kærkommen lejlighed til at afprøve metoder, der med
fører indflydelse for ptt.
Sygeplejerske Jette Cortnum har under specialuddannelsen specifikt un
dersøgt, hvilke metoder der medfører den ønskede indflydelse.
Disse metoder har det sidste år været afprøvet i Lokalpsykiatrien i Ran
ders.
Udover pt.indflydelse, bydes også de pårørende fra starten velkommen
med deres bidrag til en optimal behandlingsplan.
Behandlernes opgave er at tilbyde behandling udfra det samarbejde, der
etableres med ptt. og pårørende - herunder at give en grundig information
om behandlingsmuligheder.
Der er ingen tvivl om, at BESA-metoden er blevet en succes for alle invol
verede.
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Derfor har vi besluttet gradvist at implementere metoden på de øvrige
afsnit på Psykiatrisk Afdeling i Randers.
Afdelingsledelsen for Psykiatrisk afdeling i Randers,
Oversygeplejerske Valborg Iversen
og
Ledende overlæge Ulla Just
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Resumé
I foråret 2004 vedtog Afdelingsledelsen for Psykiatrisk Afdeling i Randers, at der i lokalpsy
kiatrien skulle gennemføres et kvalitetsudviklingsprojekt.
Formålet med projektet var at skabe rum for, at den psykiatriske bruger kan være en aktiv
samarbejdspartner - meget gerne sammen med sine pårørende, når behandlingsplanen udar
bejdes og bruges i et behandlingsforløb. Fokus kom derfor til at ligge på behandlingsplaner og
samarbejdet med den psykiatriske bruger - heraf navnet BESA projektet (behandlingsplaner
og samarbejde). Ønsket var at udarbejde behandlingsplanen med brugeren og ikke for bruge
ren.
BESA projektet
Rammen for projektet var først og fremmest værdigrundlaget og brugerpolitikken i Århus
Amt, desuden byggede arbejdet på et empirisk og teoretisk grundlag. Helt konkret udmøntede
rammen sig som 3 trin og en behandlingsstatus:
•

Det første møde

•

Brugerens problem- og målliste

•

Fastsættelse af behandlingen

•

Behandlingsstatus

Ideen var, at den brugeroplevede kvalitet skulle være i centrum. Det var brugerne, som skulle
have hovedrollen med at fortælle behandlerne og behandlingssystemet, hvordan behandlings
plansarbejde skal foregå indenfor de givne rammer.
I projektperioden blev der gennemført 34 brugerforløb med interviews og forløbsanalyser, og
ud fra dette blev der løbende foretaget kvalitetsforbedringer.
Afslutningsvis blev der lavet interview og fokusgruppeinterview med behandlerne for at få vi
den om tids- og ressourceforbruget samt behandlernes bedømmelse af den faglige kvalitet.
Resultaterne
Der er gennem projektperioden opnået stor viden om, hvad de 3 trin og behandlingsstatus
mødet skal indeholde for at brugerne oplever god kvalitet. Desuden er det blevet kortlagt,
hvilke vilkår og omstændigheder, der skal tages hensyn til, når de pårørende skal inddrages i
forløbene. Samtidig blev det tydeligt, at det at udarbejde behandlingsplanen efter BESA meto
5

den virker behandlende i sig selv. Helt konkret foreligger der nu en praktisk metode for,
hvordan behandlingsplaner udarbejdes, således at metoden lever op til de beskrevne formål.
Trin 1
Målet for trin 1 er at afklare, om brugeren skal have et forløb i lokalpsykiatrien, samt at få en
dialog om hvordan behandlerne ønsker at samarbejde med brugeren og de pårørende.
Brugerne var enige om at tryghed og tillid er vigtige elementer i det første møde med lokalp
sykiatrien. De faktorer, der har betydning i den forbindelse, er følgende:
•

At der på indkaldelsen står, hvad formålet med den første samtale er

•

At behandleren viser forståelse og kan holde det sagte ud

•

At behandleren møder og lytter til brugeren som et menneske og ikke en diagnose

•

At behandlerne siger, hvem de er, og hvad deres rolle er

•

At behandleren er en gennemgående person i behandlingen

•

At behandleren informerer om, hvad der kommer til at ske

•

At der højest er 2 behandlere til stede

•

At lokalpsykiatriens miljø er imødekommende

•

At få skriftlig information

Trin 2
Overskriften for trin 2 er gennemgang eller udarbejdelse af brugerens problem- og målliste.
En ”tom” problem- og målliste udleveres til brugeren ved trin 1. Samtidig gives der informa
tion om, at
•

disse lister skal der arbejdes med ved den følgende samtale

•

brugeren har mulighed for selv at arbejde med dem som en slags forberedelse, men at
det ikke er et krav.

En stor del af brugerne udfyldte selv listerne, det afgørende var, at de havde fået informatio
nen, at de selv valgte konteksten, og at de havde tiden til det.
En mindre del af brugerne valgte, at de gerne ville have hjælp fra behandlerne til at udfylde li
sterne. Brugerens aktivitet i den forbindelse har svinget fra at være aktiv med selv at skrive til
at være den, der godkendte behandlerens forslag.
Brugerne var enige om, at det er en proces at udarbejde listerne, - for nogen var det en lettelse
at få sat ord på, og for andre var det en svær erkendelsesproces.
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Trin 3
Trin 3 går ud på at informere om behandlingsmuligheder, fastsætte behandlingen og en dato
for behandlingsstatus.
Brugerne kunne i varierende grad afhængig af deres tilstand forholde sig aktiv til de behand
lingsmuligheder, der blev stillet op. Ligeledes havde nogle brugere lettere ved at se sammen
hængen mellem deres situation og behandlingen end andre. Flere brugere gav udtryk for, at de
på dette tidspunkt i forløbet havde fået tillid til, at behandleren ville hjælpe dem. De sagde
derfor ja tak til behandlingen, - også selvom de ikke helt kunne se sammenhængen.
Behandlingsstatus
Målet for behandlingsstatus er at få evalueret, hvor man er nået til i behandlingsforløbet, samt
at afklare om forløbet skal afsluttes, behandlingsplanen fornyes eller justeres. Forinden får
brugeren udleveret et skema til forberedelse, hvilket nogen fandt meget formålstjenligt. Flere
brugere fik sig en overraskelse ved at gøre status, idet det herved blev klart for dem, hvor
meget bedre, de havde fået det.
Gennemgående aspekter
Brugerne ønsker, at tidsperspektivet i at udarbejde en behandlingsplan er ca. 1 måned. Så har
de selv mulighed for at følge med i processen, samtidig med at de har fornemmelsen af, at der
sker noget.
Den skriftlige behandlingsplan gør, at brugeren ved, hvad han skal forholde sig til, og at han
ikke behøver at huske det hele. Den giver overblik og er et fast holdepunkt. Det skal nævnes,
at for mange brugere synes processen at udarbejde behandlingsplanen vigtigere end resultatet
at have en skriftlig behandlingsplan.
Brugerne har oplevet, at BESA metoden har skabt rum for, både at brugeren kan forholde sig
meget aktiv, og at brugeren kan indtage en næsten passiv rolle.
Samarbejdet med de pårørende
Behandlernes udgangspunkt er et ønske om at etablere et samarbejde med de pårørende allere
de i forbindelse med udarbejdelsen af behandlingsplanen. Derfor er dialog om dette altid et
fast punkt ved trin 1.
I forbindelse med udarbejdelsen af behandlingsplanen blev der i de fleste forløb skabt kontakt
til de pårørende. Brugerne kunne se mange fordele ved at inddrage de pårørende:
•

det gav tryghed og en fornemmelse af ikke at være alene om sin situation
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•

det virker naturligt at følge op på samtaleemner derhjemme - også de svære ting

•

de pårørende hjælper med at repetere informationer og aftaler

•

de pårørende supplerer med det, man ikke selv husker

•

de pårørende ved, hvordan man plejer at være og gerne vil have det igen

I de forløb, hvor der ikke blev etableret kontakt til de pårørende, deler brugerne sig i 3
grupper:
•

Brugere, som ønsker de pårørende inddraget, men hvor det ikke kan lade sig gøre,
fordi de pårørende er gamle, fysisk svage eller bor langt væk

•

Brugere, som evt. senere i forløbet ønsker at inddrage de pårørende

•

Brugere, som ikke ønsker de pårørende inddraget, da de ikke mener at kunne forvente
noget positivt fra dem.

Behandlernes syn på BESA
Behandlerne synes, at BESA kræver mere tid i begyndelsen af et patientforløb, til gengæld
spares der tid senere, idet forløbet bliver mere målrettet, journalnotaterne bliver kortere, og
der er et godt overblik.
Behandlerne oplever, at den faglige kvalitet i arbejdet med behandlingsplaner er steget bety
deligt i projektperioden. Samarbejdet med de pårørende er blevet mere nærværende og har gi
vet en ny og vigtig dimension i arbejdet. Der er nu blevet en idé i at udarbejde behandlings
planer - det er god behandling i sig selv.
Konklusion
Der er 3 områder og aspekter i BESA projektet, som har fået en ganske særlig betydning:
•

For det første ønsker brugerne at have en rolle i samarbejdet - mere eller mindre aktiv.
Rollen spænder vidt - fra brugeren som ønsker at være aktiv i alle forhold, til brugeren
som ønsker at have indflydelse ved at kunne sige til eller fra overfor behandlerens
forslag. Med BESA metoden er det lykkedes at skabe rum for, at brugeren kan være en
aktiv samarbejdspartner på den måde og i den grad, som han eller hun ønsker det, når
behandlingsplanen udarbejdes. Brugerne har påpeget, at al aktivitet og initiativ fra
deres side kræver forudsigelighed og information fra behandlerside. Det er sket i form
af brev til indkaldelse med samtalens formål beskrevet, mundtlig og skriftlig
information om behandlerens syn på brugeren og samarbejdet, information om hvad
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der skal ske og udlevering af skemaer, så brugeren har mulighed for at forberede sig.
•

For det andet er der gennem projektperioden skabt stor viden om, hvordan der
etableres kontakt til de pårørende, og hvilke faktorer der spiller ind. Hovedparten af
brugerne har pårørende, der deltager, når behandlingsplanen udarbejdes, det vil sige,
der etableres kontakt indenfor de 3 første samtaler. En mindre gruppe brugere ønsker
ikke deres pårørende involveret i behandlingsplanlægningen, men i stedet lidt senere i
forløbet. Endelig er der forløb, hvor de pårørende ikke er involveret, enten fordi det
ikke kan lade sig gøre af forskellige omstændigheder, eller fordi brugeren ikke ønsker
det. Gennem BESA projektet er der blevet sat meget aktiv fokus på de pårørende,
hvilket for nogle brugere har bevirket, at de er begyndt at reflektere over, hvilken
relation de har til deres pårørende.

•

For det tredje har det vist sig, at det at udarbejde behandlingsplanen er behandling i sig
selv. Mange brugere har oplevet, at de gennem udarbejdelsen af behandlingsplanen har
erkendt deres situation og har taget aktiv stilling til den. Her har det stor betydning, at
der i metoden er indbygget en vis langsomhed – brugerne kan nå at følge med i
processen og gøre sine overvejelser undervejs. Behandlerne oplever på deres side også
den behandlende effekt, - ”der er med BESA blevet en idé i at udarbejde en
behandlingsplan”.

BESA og fremtiden
Som det fremgår, er BESA metoden blevet en succes på mange måder. Brugerne er meget til
fredse, og efterhånden som arbejdsmetoden er blevet implementeret i teamets kultur, organise
ringen af arbejdet og hverdagen, er snakken om det ressourcekrævende forstummet – det er i
stedet blevet god behandling. På den baggrund har Afdelingsledelsen for Psykiatrisk Afdeling
i Randers besluttet sig for, at ideen skal implementeres i hele organisationen.
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Indledning
Lokalpsykiatrien i Randers har gennem de sidste 10-15 år gennemgået en stor udvikling. Fra
at være et lille sted med nogle få ansatte, er det i dag blevet et veludbygget Lokalpsykiatrisk
Center med ca. 70 tværfaglige medarbejdere. Samtidig er lokalpsykiatrien blevet
omdrejningspunktet for hele behandlingspsykiatrien i Randers. Det betyder, at mange borgere
fra Randers og 7 omegnskommuner henvises til og modtager et tilbud om psykiatrisk
behandling og støtte fra Lokalpsykiatrisk Center gennem en kortere eller længere periode af
deres liv. Hver gang en borger henvises til et forløb skal der planlægges, dokumenteres og
iværksættes et behandlings- og støttetilbud, som er individuelt tilpasset og udformet.
Afdelingsledelsen for Psykiatrisk Afdeling i Randers havde i 2004 gennem et stykke tid haft
et ønske om at lære at bruge en metode til at udvikle nye arbejdsgange, og i den anledning var
der etableret kontakt til Center for evaluering, som ligger i Risskov. Centret bruger bl.a.
programteori som metodeudviklingsredskab og ville kunne fungere som konsulenter i den
forbindelse.
Samtidig afsluttede jeg specialuddannelsen i psykiatrisk sygepleje fra uddannelsesafdelingen i
Risskov. Gennem uddannelsen havde jeg fattet interesse for, hvilken rolle brugerne bliver
tildelt eller indtager i kontakten og relationen med behandlerne, når de bliver henvist til et
behandlingsforløb. Jeg havde i teorien fundet belæg for, at grundlaget for dette bliver skabt
allerede ved den første kontakt med behandlerne i det psykiatriske behandlingssystem. Derfor
var det meget nærliggende at koncentrere interessen om, hvordan behandlingsplanen bliver
udarbejdet med den enkelte bruger. Bliver den udarbejdet med brugeren eller for brugeren? Er
brugerens rolle aktiv eller passiv? På hvilken måde har behandlerne og deres arbejdsmetoder
indflydelse på disse forhold?
Maj 2004 besluttede Afdelingsledelsen for Psykiatrisk Afdeling i Randers at gennemføre et
kvalitetsudviklingsprojekt vedrørende udarbejdelsen og brugen af behandlingsplaner med
udgangspunkt i lokalpsykiatrien. Særlig opmærksomhed skulle ligge på det samarbejde
behandlerne og brugerne har med hinanden i denne proces. Projektet kom til at hedde BESA
projektet, som følge af det særlige fokus på behandlingsplaner og samarbejde. Projektet blev
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gennemført med evaluator cand.mag. Hans Knudsen, Center for evaluering som konsulent, og
programteori var en del af udviklingsmetoden.
Nærværende rapport er inddelt i 4 dele, som beskæftiger sig med forskellige aspekter af
projektet og arbejdsmetoden.
1. del beskriver BESA projektet som projekt med formål, ide, målgruppe, det empiriske og
teoretiske afsæt. Kort sagt hele fundamentet - samt hvordan projektet blev organiseret og
gennemført.
2. del beskriver BESA metoden set ud fra brugerperspektiv, hvordan brugerne har oplevet at
være ”udsat” for metoden, og hvilke ønsker og krav de stiller for, at metoden lever op til deres
tilfredshed og projektets formål. 2. del er underbygget med både bruger- og pårørendeudsagn.
3. del beskriver BESA metoden set ud fra behandlerperspektiv med særlig fokus på ressourceog tidsforbrug samt den faglige kvalitet. 3. del er underbygget med behandlerudsagn.
4. del beskriver den samlede konklusion på BESA projektet, og hvordan fremtiden ser ud for
arbejdet med metoden.
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1. del – BESA som projekt
Det følgende beskriver BESA projektets formål, det empiriske og teoretiske afsæt samt meto
de og målgruppe.

Projektets formål
BESA projektet havde til formål at udvikle en metode til udarbejdelse og brug af behandlings
planer, således at personalet i lokalpsykiatrien på en kvalificeret måde lever op til Sundheds
styrelsens anbefalinger, Psykiatriledelsen i Århus Amts målsætninger og Århus Amts bruger
politik (se beskrivelse heraf senere).
Derudover havde projektet 5 lokaldefinerede specifikke formål:
- at skabe åbenhed om arbejdsmetoden i lokalpsykiatrien i Randers, når en ikke-indlagt bruger
får lavet sin behandlingsplan.
- at skabe rum for, at den ikke-indlagte bruger kan være en aktiv samarbejdspartner i den grad
og på den måde han/hun ønsker det, når behandlingsplanen udarbejdes.
- at gøre relationen til fundamentet, når behandlingsplanen udarbejdes.
- at gøre behandlingsplanen til et fælles arbejdsredskab for bruger og behandlingsenheden, så
vel tværfagligt og tværsektorielt som uafhængigt af i hvilken del af behandlingsenheden
brugeren befinder sig.1
- under forudsætning af brugerens accept inddrage de pårørende i arbejdet med behandlings
planer.
Behandlingsenheden blev i dette projekt defineret som og afgrænset til at omfatte socialrådgi
verne i den kommunale del af lokalpsykiatrien, det tværfaglige personale i den amtslige del af
lokalpsykiatrien, psykiatrisk afd. og det psykiatriske mobilteam.

Ideen i projektet
Ideen i projektet var, at udviklingen af BESA metoden skulle ske i et samspil og et
samarbejde med brugerne. Brugerne skulle have hovedrollen i at fortælle behandlerne og
behandlingssystemet, hvordan de kan indrette sig og agere, så udarbejdelsen og brugen af
1 I løbet af projektperioden har det ikke været muligt at gøre sig nogle erfaringer i forhold til dette formål, idet ingen af
projektpatienterne har bevæget sig fra den ene del af behandlingsenheden til den anden.
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behandlingsplaner lever op til ovenstående formål. Ideen var også, at udarbejdelsen af en
behandlingsplan skal forstås som en proces, der sker over tre trin.
Metoden havde sit udgangspunkt i en ramme, som kan illustreres ved hjælp af nedenstående
model:
trin 1

Det første
møde

trin 2

trin 3

Brugerens
problemog målliste

Fastsættelse
af
behandlingen

Behandlingsstatus

Hvert trin udgør én eller flere samtaler afhængig af behov.
Trin 1 er forsamtalen, hvor formålet for det første er at afklare, hvor brugeren kan få den mest
relevante støtte og behandling, information om, hvad der skal ske samt dialog om at involvere
brugerens pårørende. Trin 2 har til formål at dokumentere brugerens problemer og mål evt.
med hjælp fra pårørende. I trin 3 fremsættes behandlingsmuligheder, og behandlingen lægges
fast.
Som udgangspunkt deltager lægen altid i trin 1 sammen med en behandler fra teamet, hvoref
ter de lægefaglige oplysninger skrives ind i behandlingsplanen. Trin 2 og 3 varetages af 1-2
behandlere fra teamet, hvorefter de noterer deres oplysninger i behandlingsplanen.
Det betyder, at der efter trin 3 ligger en færdigudarbejdet behandlingsplan, som beskriver de
problemer og mål samt den behandling og støtte, der tages udgangspunkt i i en aftalt periode.
Behandlingsplanen udleveres skriftlig til brugeren. Ved denne periodes udløb gøres der be
handlingsstatus, hvorefter forløbet afsluttes, eller der udarbejdes en ny behandlingsplan.
BESAs ramme vil med baggrund i målsætninger og retningslinjer på de kommende sider bli
ve belyst empirisk og teoretisk.
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Projektets baggrund i målsætninger og retningslinjer
I psykiatrien i Århus Amt er der udarbejdet forskellige målsætninger og retningslinjer, som de
ansatte i psykiatrien skal tage udgangspunkt i, når de møder patienter og brugere. Disse mål
sætninger og retningslinjer er beskrevet af Psykiatri- og Handicapudvalget i 1999 i form af en
brugerpolitik, og af Psykiatriledelsen i Århus Amt i 2001 i form af nogle målsætninger og be
handlingsprincipper. Herudover udkom Sundhedsstyrelsen med nogle målsætninger for di
striktspsykiatrien i Danmark i 1998, som man også må forholde sig til som ansat i lokalpsyki
atrien.
I brugerpolitik hedder det bl.a.: ”Det er helt centralt for god psykiatrisk behandling, at den
sindslidende oplever sig i en ligeværdig position og mødes med en åben dialog” (Psykiatri- og
Handicapudvalget 1999). Ligeledes har psykiatriledelsen forholdt sig til samarbejdet mellem
bruger og behandler gennem målsætninger og behandlingsprincipper for psykiatrien i Århus
Amt, bl.a. skriver de: ”For at behandlingen og støtten kan lykkes, er der behov for et bære
dygtigt samarbejde mellem behandleren og den sindslidende. Dette forudsætter gensidighed,
ligeværd og fra behandlerens side indlevelse, forståelse og psykiatrifaglig viden” (Århus Amt
2001).
Sundhedsstyrelsens målsætninger for distriktspsykiatrien beskæftiger sig også med samar
bejdet med brugeren, og bl.a. kædes samarbejdet her sammen med behandlingsplanen og be
handlingsalliancen, heri hedder det: ”Behandlingsplanen betyder en større klarhed og åbenhed
i forhold til at opnå en konstruktiv behandlingsalliance med patienten og inddrager patienten
som hovedsamarbejdspartner i behandlingsplanlægningen” (Sundhedsstyrelsen 1998).
En række centrale aktører i det danske sundhedsvæsen har udarbejdet 20 anbefalinger til
sundhedspersonalet i forbindelse med patientens møde med det danske sundhedsvæsen. I an
befaling 3 står der: ”Det anbefales, at sundhedspersonalet lytter og spørger til patientens op
fattelse af egen sygdomssituation med det formål ”at kende patienten” og forstå betydningen
af sygdommen for patientens liv” (Århus Amt 2003).
På trods af alle disse målsætninger og anbefalinger fremgår det af en tilfredshedsundersø
gelse, som Århus Amt lavede i 2001, at 19% af patienterne i Århus Amt kun i mindre grad el
ler slet ikke er tilfreds med den indflydelse, de selv har på deres behandling i lokalpsykiatrien
(Århus Amt 2001).
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Empirisk og teoretisk baggrund for projektet
Udgangspunktet for den praktiske arbejdsmetode, som er blevet kvalitetsudviklet i projektpe
rioden, er begrundet ud fra følgende empiri og teori:
1. Rapport fra Ringkøbing Amt Eftersyn på Psykiatrien (2003) udarbejdet af sygeplejerske
Lise Arnt Nielsen.
2. Bogen Sundhedsfremme i teori og praksis (2000) af Torben Jensen og Tommy Johnsen.
3. Bogen Åpne Samtaler (2000) af Jaakku Seikkula.
Hver af de 3 dele relevant empiri og teori vil blive beskrevet i det følgende.

Uddrag fra rapporten Eftersyn på Psykiatrien
Brugerne synes, at begyndelsen af et forløb er af afgørende betydning, idet en god begyndelse
er forudsætningen for et godt forløb. Brugerne understreger meget, at det er vigtigt, at man
bliver mødt som et unikt menneske med særlige ressourcer og behov. At blive mødt som en
diagnose eller som et symptom gør, at man bliver et nummer i en gruppe, og det forstærker
oplevelsen af ikke at blive set, hørt eller forstået som det unikke menneske, man er. I en grup
pe er alle lige, har samme behov og kan honorere bestemte forventninger. Flere brugere peger
på, at forståelsen af det enkelte menneske som værende unik ikke er en grundlæggende værdi
i behandlingen og støtten af mennesker med psykiske lidelser (Nielsen 2003, s. 139-140).
Brugerne pointerer, at brugerinddragelse ikke kan blive selvfølgeligt nok, da det er fundamen
tet for et godt forløb. Men brugerne vil også gerne have, at de pårørende bliver mere ind
draget, idet de er følelsesmæssigt involveret, derforuden har det betydning, at de pårørende
også ved, hvad behandlingen går ud på, sådan at de har mulighed for at støtte op om den (Ni
elsen 2003, s. 142-143).
I lange forløb siger brugerne, at det er vigtigt, at målet er beskrevet, så man ved hvilken vej,
der er fremad. Det er med til at give en afklaring, og både brugerne og personalet
ved, hvad det går ud på. At andre tror på, man kan nå sine mål, har stor betydning (Nielsen
2003, s. 144-145).

Uddrag fra bogen Sundhedsfremme i teori og praksis
Før den professionelle kan bruge sin faglige ekspertise, må hun skabe kontakt ved at vække
tillid. Hun må stille sig åben og tage sig tid for at lytte til, hvordan personen ser på sig selv,
sin ”nye” situation, sine muligheder, sin baggrund og ressourcer, og først herefter kan hun
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med udgangspunkt i disse forhold give sin vejledning. Den professionelle må have respekt for
borgernes måde at se sin situation, men ikke på en måde så hun taler den anden efter munden.
Hun er en sparringspartner, der giver viden om konsekvenser af forskellige valg (Jensen og
Johnsen 2000, s. 20-21).
Forfatterne konkluderer, at der skal gøres menneskearbejde før ekspertarbejde, når de profes
sionelle møder borgerne. Den professionelle må starte med at skabe kontakt og vinde borge
rens tillid, det gøres ved at lytte til, hvordan `den anden´ ser på tingene og definerer sin situa
tion med dens muligheder og begrænsninger. Der er tale om to eksperter, der mødes, den pro
fessionelle er ekspert på sit fagområde og `den anden´ på sit eget liv. Hvis den professionelles
hjælp skal kunne bruges til noget, må hun forstå og tage udgangspunkt i `den andens´ måde at
se tingene på (Jensen og Johnsen 2000, s. 26).
Når den professionelle skal indgå i sammenhænge, hvor andre menneskers opfattelse af egen
situation også tæller, kræver det en vis ydmyghed i opfattelsen af egen rolle, dvs. hun må se
sig selv som ”ekspert i øjenhøjde”. Hun må stige ned fra piedestalen, som den der alene ved,
og indgå i et mere lige samarbejde med patienten/klienten/borgeren, og dermed se sig selv i
en ny definition af rollen som offentligt ansat professionel. Disse ændringer i opfattelsen af,
hvad en ekspert er og magter, flytter interessen fra ekspertens kunnen til, hvad borgeren kan i
fællesskab med andre borgere - eventuelt understøttet af professionelle (Jensen og Johnsen
2000, s. 70).

Uddrag af Jaakko Seikkulas bog Åpne samtaler
For Seikkula er dialogen både midlet og målet for samarbejdet med patienten og de pårøren
de, og han har beskrevet, hvordan han mener, fagfolk skal forholde sig i behandlingsmødet.
I Seikkulas model deltager patienten, de pårørende og behandlerteamet i behandlingsmødet.
Behandlerteamet har ikke forberedt sig på indholdet, det vil sige, at de ikke har planlagt, hvad
der skal tales om (Seikkula 2000, s. 157). Når man møder op på denne måde, har alle hver sin
opfattelse af problemet - hver enkelt har sin mening, om det som er gået galt, og hvad der bør
gøres. Mødet starter med, at alle giver udtryk for deres opfattelse, og man håber derefter, at
man via dialog kan opnå fælles forståelse, for først her opstår der nye alternativer (Seikkula
2000, s. 143).
Fagfolkenes opfattelse af familiens oplevelser skal i størst mulig grad stemme overens med
patientens og familiens, så derfor skal de spørge indgående til, hvordan patienten og familien
har oplevet de hændelser, som går forud for patientens krise. Enhver samtale tager sit ud
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gangspunkt i det, som patienten siger, og fagfolkene skal ikke tvinge patienten til at ændre
egne antagelser, selvom de er psykotiske (Seikkula 2000, s. 115-118).

Projektets metode
BESA projektet blev gennemført som et pilotprojekt i team A i Lokalpsykiatrien i Randers.
Teamet består af 1 overlæge, 5 distriktssygeplejersker, 1 psykolog, 1 fysioterapeut, 1 ergotera
peut og 2 kommunalt ansatte socialrådgivere.
Randers A omfatter den vestlige halvdel af Randers kommune, hvor der bor ca. 30.000 men
nesker. Området dækker halvdelen af Randers by og den nærmeste omegn, hvilket bevirker, at
der både er etagebyggeri, parcelhusområder og landejendomme.
Det betyder, at Randers A er et repræsentativt område med psykiatriske patienter i alle alders
grupper og med alle diagnoser.
Dataindsamlingen skete ved hjælp af både kvalitativ og kvantitativ metode. Brugerne blev
interviewet på udvalgte fokuspunkter, der blev lavet forløbsanalyser, og behandlerne udfyldte
spørgeskemaer og gav kommentarer undervejs i projektperioden. De pårørende, som var med
i forbindelse med brugerinterviewene, leverede også data i form af kommentarer.
Alle brugere blev som udgangspunkt spurgt, om de ville give interviews. I de forløb, hvor det
af forskellige grunde ikke lykkedes at gennemføre interviews, blev der lavet forløbsanalyser.
Fordelingen var således:
24 brugere er interviewet 1-3 gange i forløbet
10 forløbsanalyse
5 medfølgende pårørende med kommentarer
Til brug for at udarbejde interviewguides og spørgeskemaer samt at udvikle og beskrive resul
taterne blev der anvendt programteori i den form, der bruges i Center for evaluering. Den mo
del, der her arbejdes efter, er inspireret af en canadisk, Program Logic Model, som er udviklet
af Ottowa-Carlton Health Department.
Arbejdet med programteori går ud på at få beskrevet mål, aktiviteter og resultater i forbindelse
med et ”program”, hvis teori skal frem i lyset. ”Programmet” kan udgøres af forskellige typer
tilbud, projekter eller organisationer, hvor der er en plan for arbejdet.
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Som motivation og inspiration for alle inkluderede behandlere blev der i projektperioden af
holdt 1 undervisningsdag med Tommy K. Johnsen over temaerne: ”Et sundhedsfremmeper
spektiv i behandlingsarbejde” og ”Menneskearbejde før ekspertarbejde”.
Desuden blev der afholdt et mini-kursus forløb med familieterapeut Ann-Rita Gjertzen fra
Tromsø i Norge på 2+2 dage. De første 2 dage med undervisning i og casesupervision ud fra
behandlingsprincipperne i Åben dialog, og de sidste 2 dage med ”åbne samtaler” med brugere
og deres pårørende.
Herudover har der været afholdt en række møder med formidling af resultater samt diskussio
ner af forskellige temaer og situationer.
Projektet blev organiseret med en styregruppe, som havde ansvaret for projektets gennemfø
relse. Medlemmerne heri var:
Sygeplejefaglig leder Annette Lindberg, Lokalpsykiatrien
Overlæge Inger Andreasen, Lokalpsykiatrien
Fuldmægtig Sonja Vestergård, Lokalpsykiatrien
Afdelingssygeplejerske Anette Würtz, Mobilteamet
Overlæge Karsten Haderup Kristensen, Mobilteamet
Afdelingssygeplejerske Anne Grethe Frederiksen, Afd. E1
Sidstnævnte blev senere erstattet af
Afdelingssygeplejerske Heidi Kløve, Afd. E1
Desuden var projektet organiseret med en følgegruppe, som skulle fungere som faglige spar
ringspartnere. Denne gruppe blev dog nedlagt i løbet af projektperioden, idet den faglige spar
ring helt naturligt lå et andet sted.
Evaluator cand.mag. Hans Knudsen, Center for evaluering var som konsulent på projektet.
Proceskoordinator Susanne Bendix fungerede som vejleder for projektsygeplejersken.
Afslutningsvis blev BESA metoden evalueret ud fra et behandlerperspektiv. Evalueringen fo
regik ved hjælp af et fokusgruppeinterview med de medarbejdere i teamet, som har været med
til at udarbejde 4 eller flere behandlingsplaner efter BESA metoden samt et enkelt interview
med overlægen. Af hensyn til validiteten af de indsamlede oplysninger blev der benyttet ek
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stern interviewer. Der udkom mange sammenfaldende data fra medarbejdere og overlægen, og
derfor er bearbejdningen af disse sket under ét.

Målgruppe
Alle brugere, der blev henvist til lokalpsykiatrien i perioden fra 15. feb. 2005 til 20. jan. 2006,
og som efter visitationssamtalen/trin 1 blev tilbudt et forløb med personalet i Randers A tea
met. Projektet afgrænsede sig i forhold til:
- brugere, hvor det var nødvendig med en tolk for at kunne kommunikere
- brugere henhørende til gruppen af voksenhandicappede
- brugere, der var i et forløb, fordi de blev henvist fra et andet team eller skulle følges op efter
en indlæggelse
- brugere, som ud fra henvisningen direkte gik til teamets psykolog og derfor ikke skulle have
en tværfaglig behandlingsplan
I projektperioden var der 38 henviste brugere, som tilhørte målgruppen. Fordelingen af dem
var således:
2 ønskede ikke at deltage
2 blev af behandlerne ikke fundet egnet
34 deltog i projektet
De 2 brugere, som behandlerne ikke fandt egnet til at deltage i projektet, kan beskrives via
disse data:
1. Af henvisningen på denne bruger fremgik det at distriktssygeplejerskens opgave var at hol
de øje med brugerens medicinering, og at der var en støttekontaktperson til at tage sig af de
øvrige problemstillinger. Fra tidligere forløb vidste distriktssygeplejersken, at brugeren var
meget kontaktsvag, og med den konkrete beskrevne opgave, vurderede hun, at det ville være
uetisk at gennemføre BESA.
2. Brugeren boede på et bosted. Situationen var, at brugerens far lige var død, og i den forbin
delse var brugeren begyndt at fortælle om incest, som faderen havde udøvet overfor hende.
Samtidig fik brugeren det dårligt og havde behov for hjælp. Psykolog og distriktssygeplejer
ske vurderede, at det ville være kontraindiceret at begynde at lave problem- og målliste i den
ne situation.
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Der var således 34 brugere, som deltog i projektet, det var 12 mænd og 22 kvinder med en
gennemsnitsalder på 38 år.
Af de 34 brugere, som deltog i projektet, var det ikke alle, som gennemførte hele forløbet.
Fordelingen blev således:
22 gennemførte hele projektperioden
8 blev afsluttet efter trin 3
3 blev indlagt eller henvist til mobilteam før trin 3 og dermed afsluttet fra projektet
1 udeblev før der var lavet en behandlingsplan
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2. del - BESA metoden i brugerperspektiv
Som tidligere nævnt blev brugerne interviewet 1-3 gange i hvert forløb, eller der blev alterna
tivt lavet forløbsanalyser. Den følgende del beskriver ud fra disse interviews og analyser de 3
trin, behandlingsstatus og samarbejdet med de pårørende.

Den første kontakt – trin 1
Brugerne giver i det empiriske materiale (beskrevet på s. 16) udtryk for at begyndelsen af et
forløb er af afgørende betydning, idet en god begyndelse er en forudsætning for et godt for
løb. I det følgende beskrives de resultater, der er fremkommet vedrørende brugerens første
kontakt med lokalpsykiatrien.

Formålet med første samtale
Efter brugernes ønske står der i brevet med invitation til første samtale, hvad samtalens formål
er, så de har mulighed for at forberede sig på, hvad der kommer til at ske (bilag 1).
Det viste sig, at der var stor forskel på, om brugerne tidligere havde haft kontakt med lokalpsykiatrien eller ej - det gav et meget forskelligt udgangspunkt.
De brugere, som ikke tidligere havde haft kontakt med lokalpsykiatrien, havde forventninger,
der knyttede sig til de billeder og tabuer, der generelt er i samfundet i forhold til psykiske li
delser og psykiatrien:
”... jeg er født og opvokset ved siden af psykiatrisk hospital og har hørt mange
vilde historier, om hvem der var flygtet, havde brændt sin madras af og alle
mulige andre sindssyge ting” (brugerudsagn).
Flere gav udtryk for, at da de blev henvist til lokalpsykiatrien, stillede de sig selv spørgsmålet,
om de var blevet sindssyge. De forestillede sig, at de ville komme til et sted, hvor mennesker
talte med sig selv og opførte sig underligt, - mange var nervøse og ængstelige, og nogle følte
skam. De var i det hele taget meget usikre overfor, hvad de ville møde, og hvad de kunne for
vente første gang.
Hos de brugere, der tidligere havde haft kontakt med lokalpsykiatrien, var der en forventning
om, at de i forbindelse med første kontakt skulle have ændret deres medicin og derefter regel
mæssige besøg af en distriktssygeplejerske. De blev overraskede over, at de skulle til flere
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samtaler, inden der lå en plan for deres behandling, og at de selv havde mulighed for at være
en aktiv del af det.

Hvad gav brugerne tryghed og tillid?
Ét af formålene ved brugerens første møde med lokalpsykiatrien var ”at gøre menneskear
bejde” (beskrevet på s. 17), - det vil sige at skabe tryghed og tillid som en forudsætning for, at
behandlerne kan bruge deres faglige ekspertise. Brugerne har beskrevet, hvad der for dem
fremmede følelsen af tillid og tryghed. Svaret herpå findes i dels handlinger og egenskaber
hos behandleren, dels information om forløbet, dels antallet af behandlere som er til stede og
dels lokalpsykiatriens miljø, hvilket vil blive nærmere beskrevet i det følgende.
Behandleren må vise forståelse og kunne holde det sagte ud
Brugerne fremhævede, at det betyder noget at blive taget alvorlig og få vist forståelse for sin
situation og det at have brug for hjælp.
Mange brugere har oplevet negative reaktioner fra omgivelserne, når de har fortalt om deres
tanker og situation, såsom forskrækkelse, afvisning eller et mærkeligt udtryk i øjnene, f.eks. i
forbindelse med selvmordstanker. Behandlerens reaktion på det, brugeren fortalte, havde der
for stor betydning:
”... behandleren virkede sådan ”du-er-ikke-skør” og sagde, at sådan er der mange,
der har det, og hun vendte ikke øjne af mig” (brugerudsagn).
Når behandleren i stedet reagerede ved at lytte interesseret og stille spørgsmål, gav det for
nemmelsen af at sidde overfor én, som ved noget om dette, kan tåle at høre det og har prøvet
det før - brugeren behøvede så ikke at føle sig dum, forkert eller unormal. Disse egenskaber
hos behandleren skabte håb, tillid og tryghed for brugeren.
Behandleren må møde og lytte til brugeren som et menneske og ikke en diagnose
Brugerne vil gerne mødes som et menneske og ikke som en sygdom eller en diagnose. Hvis
behandleren udelukkende er interesseret i at høre om brugerens symptomer og kun spørger til
disse, føler brugeren sig ikke mødt som et individuelt menneske. Én bruger udtrykker det så
ledes:
”Det er ubehageligt, man føler sig proppet ned i en kasse, og hvis man ikke
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passer der, prøves den næste kasse ... i sådan en kasse bliver alle behandlet
ens, og der bliver ikke taget hånd om min særlige situation” (resumé af brugerudsagn).
Brugerne vil gerne mødes, ses og høres som et menneske med nogle problemer. Brugerne øn
sker derfor, at behandleren spørger til det enkelte menneske og dennes situation frem for ude
lukkende at spørge til symptomer.
Det er væsentligt, at behandleren stiller mange spørgsmål og giver sig tid til at lytte til svare
ne. Den situation i sig selv er afklarende for brugeren og giver troen på, at der findes en
løsning.
Behandlerne må sige, hvem de er, og hvad deres rolle er
Brugerne fandt det trygheds- og tillidsskabende, når behandlerne forklarede, hvem de var, og
hvad deres rolle i samarbejdet var. Der er flere eksempler på brugere, som på forhånd ikke
forstod, hvad f.eks. en ergoterapeuts rolle kan være i psykiatrisk behandlingsarbejde. Konse
kvensen heraf har været, at brugeren troede, det var en fejl eller ikke var interesseret i kontak
ten:
”.. det var nødvendig for mig at sidde med armene over kors og sige, at det ville
jeg ikke være med til .... siden har jeg fået forklaringen på ergoterapeutens arbejde, det gav mig virkelig noget at tænke over, og derefter sagde jeg `ja tak´” (resumé af brugerudsagn).
Det var for flere brugere vigtig at få at vide, at behandlerne har tavshedspligt, og behandlerens
vigtigste rolle er at hjælpe brugeren med at finde en løsning på den aktuelle situation. Det er
med til at skabe troen på, at løsningen også findes, og at der kan ske en forandring.
Behandleren må være en gennemgående person i behandlingen
Flere brugere gav udtryk for at opleve det vigtigt og betydningsfuldt for tillid og tryghed, at
der allerede ved første møde i lokalpsykiatrien, bliver lagt op til at brugeren møder en gen
nemgående person i behandlingsforløbet:
”.. min tillid og tryghed til behandleren hænger sammen med, at jeg manglede et fast
holdepunkt i form af én, der sagde: ”det skal nok blive bedre igen” ... det gav mig et
håb, som jeg ellers ville tro, at der var umuligt” (resumé brugerudsagn).
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Den gennemgående behandler blev altså det faste holdepunkt, som kunne bevare håbet.
Behandleren må informere om hvad der kommer til at ske
Mange brugere gav udtryk for, at det også skabte en følelse af tillid og tryghed, at de vidste,
hvad der ville komme til at ske i behandlingsforløbet. En ægtefælle forklarer det på denne
måde:
”Vi er hele tiden blevet informeret om, hvad der skal ske, og hvad der sker
imellem de tidspunkter, vi har været til samtale. Det gør, at man konkret kan
se fremad og ved, hvad de forskellige punkter er undervejs. Der er klarhed
om forløbet, og man venter ikke i det uvisse. Der er klarhed, og det har fjernet
noget af usikkerheden, - man ved, hvad man kan forvente” (resumé af pårørendekommentar).
Flere behandlere på én gang kan være utrygt
Flere brugere gav udtryk for at det kan være ubehageligt, hvis der er flere behandlere til stede
ved det første møde, især hvis man ikke har en pårørende med. Det sammenlignes med en
jobsamtale eller eksamen:
”På en måde virkede det afskrækkende at komme ind til 3 mennesker, jeg ikke
havde mødt før, og jeg fik koldsved, ligesom hvis jeg var til eksamen … det ville
have været mere lige, hvis der havde været 2 på min side af bordet også, - altså
hvis jeg havde haft en pårørende med” (resumé af brugerudsagn).
Lokalpsykiatriens miljø:
Lokalpsykiatriens miljø, det vil sige venteværelset og personalet i informationen, havde stor
betydning for, hvordan brugerne følte sig tilpas, når de kom første gang. Brugerne fandt det
dejligt, at der var mulighed for at læse i et ugeblad, ryge en cigaret og få en kop kaffe ligesom
i et hvert andet venteværelse. Det havde betydning, at personalet i informationen hilste,
smilte, hyggesnakkede og var kompetente, når brugerne spurgte om noget. Alle disse faktorer
var med til at få brugerne til at falde til ro, inden de skulle ind til behandlerne. Samtidig gav
det brugerne en fornemmelse af normalitet - det bekræftede dem i, at de ikke selv var helt
unormale, selvom de havde brug for psykiatrisk hjælp.
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Pjecen ”Velkommen til lokalpsykiatrien”
Mange af brugerne fremhævede, at de havde svært ved at både at koncentrere sig og huske.
Det var derfor også svært at huske de mundtlige informationer, der gives i forbindelse med
trin 1. Brugerne fandt det derfor både gavnligt og brugbart, at de samme informationer gen
tages i en lille velkomstpjece (bilag 2).
Brugerne har undervejs i projektperioden været med til at forme pjecen med kommentarer, på
pegning af hvad der er vigtigst at vide, samt hvor meget der skal stå, for at man overkommer
at læse det.

Sammenfatning
De brugere, der er blevet interviewet, var enige om at tryghed og tillid er vigtige elementer i
det første møde med lokalpsykiatrien. Faktorer, som det første brev, handlinger og egenskaber
hos behandlerne, mundtlig og skriftlige information samt lokalpsykiatriens miljø, havde ind
flydelse på, om brugerne kunne opleve tryghed og tillid. Brugerne har oplevet, at der blev
taget højde for disse faktorer på en hensigtsmæssig måde i trin 1. Dog skal det nævnes, at hvis
brugeren ikke har en pårørende med, må behandlerne overveje, hvor mange de skal være til
stede ved første møde og vide, at det har indflydelse på trygheden.

Problem-, mål- og ønskelisten - trin 2
En af ideerne i BESA projektet var at lade brugerne selv definere og afgrænse de problemom
råder, de ønskede hjælp til, og samtidig lade brugerne definere målet. Behandlernes rolle i den
forbindelse er at give den nødvendige hjælp og tage ansvar for, at der ikke sker omsorgssvigt.
Konklusionen er blevet, at brugerne i forbindelse med trin 1 ønsker at få udleveret de tre ark problemliste, målliste og en ønskeliste (bilag 3). Brugerne skal informeres om, at disse lister
er omdrejningspunktet for næste samtale, som er trin 2. Brugeren skal samtidig informeres
om, at han/hun har mulighed for selv at skrive på listerne i den mellemliggende periode evt.
sammen med en pårørende. Det skal pointeres, at det er en mulighed og ikke et krav.
I praksis viste det sig, at brugerne delte sig i to grupper:
1. Brugere, som selv udfyldte listerne evt. med hjælp fra pårørende
2. Brugere, som udfyldte listerne sammen med en behandler
Resultaterne fra de to grupper vil i det følgende blive beskrevet hver for sig.
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Brugerne udfylder selv listerne
Hovedparten af brugere oplevede det som vigtigt at have listerne med hjem, da de på denne
måde fik mulighed for at bruge den tid, der skulle til, for at udfylde dem. Brugerne beskrev, at
det kræver tid at få formuleret, hvad man ønsker hjælp til, og hvad målet for hjælpen skal væ
re. De havde brug for at tænke over det og evt. diskutere det med deres pårørende. Mange
brugere giver udtryk for dårlig hukommelse, og det kan derfor også være svært at komme i
tanker om det hele i løbet af kort tid:
”Jeg havde papiret i lommen, når jeg gik tur med hunden i skoven, og så kunne
jeg sætte mig at skrive på det .... én gang stod jeg også op om natten og skrev
noget ned, jeg var kommet i tanker om .... i week-enden skrev min kone og jeg
det sammen til nogle enkelte punkter” (resumé af brugerudsagn).
Flere brugere oplevede, at det var svært at komme til lokalpsykiatrien og skulle formulere,
hvad der er, man gerne vil have hjælp til. De beskrev, at problemerne er meget mere nærvæ
rende, når man er i sit eget miljø:
”Hvis jeg sidder derhjemme med en kop kaffe i min egen sofa, dukker der ting
op nærmest uden, at jeg spekulerer over det .... jeg kan sidde overfor min mor
og fortælle om ting, der går mig på, og når jeg så sidder overfor lægen, er det
nærmest ude af mit hoved, og jeg synes, at der var vist ikke noget” (resumé af
brugerudsagn).
For mange var det en konstruktiv proces at få spekulationerne skrevet ned på papir i form af
problemer og mål. Én udtrykker det således:
”Man kan godt gå med den fornemmelse, at der er 1000 ting, som man slet ikke kan
overskue, men når det så bliver skrevet ned, kan det måske sammenfattes i 4-5
ting, som er nemmere at overskue” (brugerudsagn).
Én bruger beskrev, hvordan mållisten tilskyndede, at han tog stilling til sin situation:
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”Jeg vil jo gerne tabe mig, og da jeg skulle skrive målet ned, var jeg nødt til at
bestemme mig for, hvor meget jeg vil tabe mig, uden papiret ville jeg ikke have
taget stilling ... jeg tror også, at det er derfor jeg stadig holder fast i kuren”
(resumé af brugerudsagn).
Brugerne oplevede, at når de havde udfyldt listerne hjemmefra, gav det en god og tryg for
nemmelse, for de vidste, hvad der skulle tales om. Det var dejligt at have forberedt sig og ikke
møde ”blank”. Samtidig var det godt, at trin 2 skulle bruges til at snakke tingene igennem og
få muligheden for at forklare sig nærmere:
”Ved 2. møde blev der lavet nogle sproglige rettelser ved det, jeg havde skrevet
ned, for at behandlerne og jeg kom til at forstå det samme. Der blev ikke rettet
ved indholdet, det handlede mere om forståelsen” (brugerudsagn).
Det betyder, at det at tale listerne igennem gav mulighed for at opnå fælles forståelse mellem
bruger og behandler af det, som skulle være udgangspunkt i den kommende behandling.
Flere brugere bemærkede, at der blev informeret om, at det var en mulighed at udfylde lister
ne og ikke et krav. Det gjorde, at de ikke følte det som et pres, og det derfor var nemmere at
komme i gang med opgaven.

Brugerne udfylder listerne sammen med en behandler
For nogle brugere var det en for stor og uoverskuelig opgave at udfylde listerne hjemmefra, i
stedet udfyldte de dem sammen med behandleren ved trin 2.
For brugere, der fik udarbejdet problem- og mållisten sammen med behandlerne, forløb det
meget forskelligt. For nogle var det en lettelse, fordi de oplevede at få sat ord på noget, som
de længe havde tumlet med, og som de herefter kunne se helt konkret på papir.
For andre brugere var det mere barskt, de beskrev det som en proces, hvor de erkendte,
hvordan de havde det, og hvad de havde brug for:
”Det er lidt barsk at få problemerne skrevet ned, ligesom at få dem smækket
sådan lige i hovedet ... det der med at finde ud af, at det er én selv, der er problemet, det er godt nok hårdt og skal tygges. Der går ligesom nogle ting op for
én” (resumé af brugerudsagn).
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Nogle brugere fandt det formålstjenligt, at det var dem selv, der sad med pennen og skrev på
listerne, selvom de i samarbejde med behandlerne fandt frem til, hvad det drejede sig om:
”Jeg tror, det var godt for min egen proces selv at skrive tingene ned. Nogle
gange ser tingene anderledes ud, når man skriver det ned, de bliver virkelige
og får udtryk på en eller anden måde” (brugerudsagn).
”Behandleren spurgte, om jeg selv ville skrive, og det ville jeg selvfølgelig gerne - det
var jo mig, det handlede om” (brugerudsagn).
Andre brugere havde det godt med, at det var behandlerne, som skrev listerne, fordi de syntes,
de havde svært ved at formulere sig, stave eller skrive ting ned.
Det viste sig i praksis, at i flere forløb strakte trin 2 sig over flere samtaler, hvilket tolkes
derhen, at den omtalte erkendelsesproces, som specielt ligger i dette trin, kan tage tid.

Sammenfatning
Interviewene viser, at en hel del brugere har været i stand til uden behandlernes hjælp, men
evt. med hjælp af en pårørende, at finde frem til, hvad de gerne ville have hjælp til, og hvad
målet skulle være. Det afgørende har været, at de har fået informationen, selv har valgt kon
teksten, og ikke mindst at de har fået tiden til at gøre det. En anden mindre gruppe brugere
valgte, at de gerne ville have hjælp fra behandlerne til at udfylde listerne. Brugerens aktivitet i
den forbindelse har svinget fra at være aktiv med selv at skrive til at være den, der godkendte
behandlerens forslag.
Brugerne er enige om, at det har været en proces at udarbejde listerne, - for nogen har det væ
ret en lettelse at få sat ord på, og for andre har det været en svær erkendelsesproces.
Interviewene viser, at der blev skabt mulighed for, at brugerne kunne være aktive samarbejds
partnere i den grad og på den måde de ønskede det i forbindelse med udarbejdelsen af pro
blem-, mål- og ønskelisten. Det betyder, at BESAs arbejdsmetode set fra brugerperspektiv le
ver op til projektets formål.
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Behandlingsmulighederne - trin 3
Formålet med trin 3 er at præsentere brugeren for de behandlingsmuligheder, der er relevante
i forhold til brugerens problem- og målliste, at fastsætte behandlingen samt at fastsætte en
evalueringsdato. Derefter gennemgås og udleveres den samlede behandlingsplan skriftlig
(bilag nr. 4). I relation til det teoretiske afsæt ”at gøre menneskearbejde før ekspertarbejde” er
processen nået dertil, hvor behandlerne for alvor skal til at lave ekspertarbejde – de må
opstille de faglige handlemuligheder ud fra en given situation.
Flere brugere oplevede det meget positivt at få stillet behandlingsmuligheder op, de syntes at
fordele og ulemper, virkning og bivirkning blev forklaret godt. De kunne se sammenhængen
mellem deres situation og de behandlingsmuligheder, der blev stillet op og var umiddelbart
klar til at tage imod.
For en anden gruppe brugere var det nødvendig at indstille og vænne sig til tanken om den
eller de muligheder, der blev stillet op. Nogle havde brug for at tænke over det, før de kunne
beslutte sig. Det var anderledes, end de havde forestillet sig:
”jeg kunne umiddelbart slet ikke se mig selv i den gruppeterapi, der blev præsenteret som behandlingsmulighed … men jeg har bestemt mig for at stole på
behandlernes faglige ekspertise og tage imod behandlingstilbuddet” (resumé af
brugerudsagn).
Udsagnet viser samtidig, at brugeren har fået tillid til behandlernes faglighed på dette
tidspunkt, hvilket der i øvrigt var flere eksempler på:
”jeg har haft min andel i at stille problemer og mål op, nu sætter jeg min lid til,
at behandlerne ved, hvad der skal gøres” (brugerudsagn).
Og nogle havde brug for en forklaring på, hvorfor en behandling de selv havde skrevet på
ønskelisten, ikke var faglig relevant i den aktuelle situation.
En gruppe af brugere havde det på en måde, så de ikke kunne beslutte sig, og i den aktuelle
sygdomssituation havde de det også på en måde, så de ikke kunne se sammenhængen mellem
deres situation og behandlingsmulighederne. De havde brug for, at behandleren var mere
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styrende:
”Jeg var på dette tidspunkt ikke i stand til at beslutte ret meget … behandleren
sagde: ”Kan man forestille sig, at vi gør det på den og den måde, det tror
vi nemlig vil være godt for dig?” … hvis jeg havde sagt nej, tror jeg også, der
ville være blevet lyttet … jeg troede virkelig på, at behandleren ville hjælpe mig
og gik derfor med til behandlingen, selvom jeg på det tidspunkt ikke rigtig kunne
se sammenhængen mellem min situation og behandlingen … det var positivt at få
at vide, hvad behandlerne forestillede sig, der ville være godt for mig, frem for
at der blev sagt, at nu gør vi sådan og sådan, fordi det er det bedste for dig” (resumé af brugerudsagn).

Sammenfatning
Brugerne kunne i varierende grad afhængig af deres tilstand forholde sig aktiv til de behand
lingsmuligheder, der blev stillet op. Ligeledes har nogle brugere haft lettere ved at se sam
menhængen mellem deres situation og behandlingen end andre.
Flere brugere gav udtryk for, at de på dette tidspunkt i forløbet havde fået tillid til, at behand
leren vil hjælpe dem. De sagde derfor ja tak til behandlingen, til trods for at de ikke helt kun
ne se sammenhængen. Det betyder, at det er lykkedes at gøre menneskearbejde før ekspertar
bejde.
Interviewene viser, at der i trin 3 blev skabt rum for, at brugeren kunne være en aktiv samar
bejdspartner. Det betyder at BESA på dette punkt lever op til projektets formål.

Behandlingsstatus
Forinden behandlingsstatus bliver brugeren informeret om, at formålet er at finde
behandlingsplanen frem, kigge på problemer og mål og tale om, hvor langt man er kommet i
behandlingsforløbet ud fra de planlagte tiltag.
Behandlerne udleverer et behandlingsstatusskema (bilag 5) med information til brugeren om,
at han/hun har mulighed for at forberede sig til behandlingsstatus skriftlig, men at det ikke er
et krav.
Behandlernes udgangspunkt er et ønske om, at de pårørende deltager, men det aftales med
brugeren, hvordan det kan og skal foregå.
Resultaterne i forhold til behandlingsstatusmødet gennemgås i det følgende.
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Tid til at forberede sig
For nogle brugere var det ligesom i forhold til problem- og mållisten rart at kunne forberede
sig inden behandlingsstatus:
”jeg synes, det er en god ide, at man har mulighed for at tænke over og forberede sig på, hvordan man selv synes det går ... tingene blev mere konkrete og fokuseret på, hvad det drejer sig om” (resumé af brugerudsagn).
”… hvis jeg bare skal snakke om tingene uden at have forberedt mig skriftligt, så
glemmer jeg nemt noget, og det ærgrer jeg mig over bagefter. At ku´ gøre det
derhjemme er i hvert fald det bedste for mig” (brugerudsagn).
Andre brugere synes, det var ligeså rart at kunne sidde overfor hinanden og snakke
behandlingen igennem uden nødvendigvis at have forberedt sig.

Oplevelsen af at det går fremad
Det var meget forskelligt for brugerne, hvordan de havde brugt behandlingsplanen imellem
trin 3 og behandlingsstatus. Nogle af brugerne havde jævnligt haft behandlingsplanen fremme
og kigge på den, mens andre slet ikke havde beskæftiget sig med den. Blandt dem, som havde
haft det rigtig dårligt fra starten, var der mange, som havde lagt papiret væk og ikke kigget på
det siden, det blev udleveret. For flere af disse brugere var det en meget bekræftende
oplevelse at gøre behandlingsstatus. Det blev tydeligt for dem, at de havde gjort fremskridt:
”Jeg var kommet til et punkt, hvor jeg ikke syntes, jeg kom nogen vegne ... Jeg
kunne se, at over halvdelen af problemstillingerne var vi godt i gang med, eller
det var på trapperne, så det var faktisk rart ... jeg kunne se, at det, der før fyldte
8 på en skala fra 1-10, nu kun fyldte måske 3 ... jeg fik øje på, at jeg var kommet i gang med det, som jeg skulle og gerne ville” (resumé af brugerudsagn).
”jeg opdagede, at der ikke var ret meget, der var aktuelt længere ... jeg tænkte:
”Holdt da op jeg havde det skidt dengang, jeg havde helt glemt, hvor skidt jeg
havde det” ... Jeg kunne godt mærke, at der var sket fremskridt, men jeg havde
33

haft det så skidt, at jeg ikke havde kigget på papiret undervejs, så det var meget
overraskende at finde det frem” (resumé af brugerudsagn).
”Det var rigtig dejligt at kigge på, hvor langt vi var nået i forhold til målene.
Nogle af problemerne kunne slettes - på den måde kunne jeg se, at det går bedre,
selvom jeg endnu ikke kan mærke det. Det gik ligesom op for mig, at det går
fremad” (brugerudsagn).

Sammenfatning
For nogle brugere var det rart at kunne forberede sig skriftligt, inden der var
behandlingsstatus, det gav dem mulighed for at tænke tingene igennem og huske det hele.
Flere brugere blev overrasket over, hvor godt de havde fået det i den mellemliggende periode.

Gennemgående aspekter
Når brugerne ser tilbage på arbejdet med og brugen af behandlingsplanen er der, ud over det
allerede beskrevne vedrørende hvert trin for sig, 3 gennemgående aspekter, som brugeren
forholder sig til. Det er tidsperspektivet i at udarbejde en behandlingsplan, betydningen af at
have en skriftlig behandlingsplan og brugerens egen rolle i arbejdet med behandlingsplanen.
Disse 3 aspekter vil i det følgende blive behandlet hver for sig.

Tidsperspektivet i at udarbejde behandlingsplanen
Brugerne gør sig tanker om tidsperspektivet i udarbejdelsen af behandlingsplanerne og inter
vallerne mellem samtalerne. Brugerne gav på den ene side udtryk for, at det virkede langtruk
ken og havde været forbundet med utålmodighed og usikkerhed, hvis processen med de 3 trin
tog mere end 1½ måned. På den anden side mente brugerne, at det skal vare et vist stykke tid,
hvis de selv skal kunne følge med, være aktiv og deltagende i processen. Brugerne fandt det
passende, når udarbejdelsen af behandlingsplanen strakte sig over ca. 1 måned.

Betydningen af en skriftlig behandlingsplan
Brugerne gav udtryk for, at det på flere områder har betydning at have en skriftlig
behandlingsplan. F.eks. behøver man ikke at kunne huske det hele:
”jeg synes det er godt at det hele bliver skrevet ned, og man kan finde det frem
på skrift, ellers skal man sidde med 7 ting i hovedet på én gang … man kan bli34

ve ved med at huske det, og man ved, hvad man skal snakke om næste gang. Man
kan bare slå op, så ved man, hvad det handler om” (brugerudsagn).
Den kan være en trøst, når det ser rigtig skidt ud:
”På de dage, hvor jeg har det rigtig træls, finder jeg behandlingsplanen frem.
Når jeg skimmer den igennem, kan jeg alligevel se, at der har været mørkere dage, og at det er gået fremad” (brugerudsagn).
Det giver overblik og et holdepunkt:
”Der er mange mennesker blandet ind i mit behandlingsforløb … rollerne er fordelt, og jeg ved, hvem jeg skal henvende mig til om hvad ... jeg har behandlingsplanen skriftlig og kan se det der” (resumé af brugerudsagn).
Af mange interviews fremgår det, at det har større betydning at udarbejde behandlingsplanen
end at have den - med andre ord er processen mindst lige så vigtig som resultatet.

Brugerens rolle i forløbet
Mange brugerne gav udtryk for, at det er dejligt, at der lægges op til, at de har medbestem
melse og indflydelse. De ønsker at have en aktiv rolle i samarbejdet om at udarbejde behand
lingsplanen, det giver en god fornemmelse at have et medansvar i det, der skal foregå:
”Jeg har i høj grad haft indflydelse på hele processen - det er mig, der er taget udgangspunkt i, og det er mig, der er kommet med problem- og mållisten. Langt hen
af vejen er det mig selv, der har haft hånd i hanke med tingene – og mine pårørende ... det har været mig, der skulle gøre arbejdet, hvor behandlerne har kunnet støtte og vejlede. Det har jeg haft det fint med” (resumé af brugerudsagn).
Enkelte brugere giver udtryk for, at de har haft en passiv rolle i samarbejdet, og at de også øn
sker, at det skal være sådan, idet det nu engang er deres personlighed:
”Jeg har haft en passiv rolle i forløbet. Sådan er jeg altid, og det er jeg tilfreds med”
(brugerudsagn).
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Det betyder, at behandlerne i hvert forløb hele tiden må forholde sig til og tilpasse deres egen
rolle til, hvor aktiv eller passiv den skal være, afhængig af hvad brugeren ønsker, og afhængig
af hvor brugeren er henne i sit sygdomsforløb. Det ser ud til at være lykkedes i langt de fleste
forløb med BESA metoden.

Sammenfatning
Det tilstræbes at udarbejdelsen af behandlingsplanen forløber over ca. 1 måned. Kortere tid
gør det vanskeligt for brugeren selv at være med i processen, og ved længere tid virker det
langtrukkent, og det giver fornemmelsen af, at der ikke sker noget.
Den skriftlige behandlingsplan gør, at brugeren ved, hvad han skal forholde sig til, og at han
ikke behøver at huske det hele. Den giver overblik og er et fast holdepunkt. Det skal nævnes,
at for mange brugere synes processen at udarbejde behandlingsplanen vigtigere end resultatet
at have en skriftlig behandlingsplan.
Der har i BESA metoden været plads til, at brugeren både kunne forholde sig meget aktiv, og
at brugeren kunne indtage en næsten passiv rolle.

Samarbejdet med de pårørende
I forbindelse med trin 1 informeres brugeren om, at behandlerne ønsker at etablere et
samarbejde med brugerens pårørende, og der lægges herefter op til en dialog om, hvordan
dette hænger sammen med brugerens syn på og mulighed for samme.
Der udleveres ved trin 1 en pårørendepjece (bilag 6), som brugeren afleverer til den/de
pårørende, som evt. deltager i de næste trin. Pjecen er med til at sikre, at alle pårørende får
samme information og er desuden et led i, at behandlerne aktivt prøver at etablere kontakt til
de pårørende.
Hvis der endnu ikke er etableret kontakt til pårørende ved trin 3, beder behandlerne om
brugerens samtykke til at sende et orienteringsbrev (bilag 7) med bl.a. den gennemgående
behandlers navn til de pårørende.

Etableringen af kontakt til de pårørende
Det viste sig, at brugerne havde forskellige perspektiver på det at inddrage de pårørende, og at
forskellige faktorer havde betydning for, hvordan det kunne lykkes. Der blev således ikke i
alle forløb etableret kontakt til de pårørende:
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21 forløb med deltagelse af pårørende i udarbejdelsen af behandlingsplanen
4 forløb med kontakt til de pårørende senere i forløbet
9 forløb uden kontakt til de pårørende
Som det ses af tallene, havde 21 ud af 34 brugere deres pårørende med i udarbejdelsen af be
handlingsplanen, dvs. at her blev der umiddelbart etableret en kontakt mellem pårørende og
behandlingssystemet. I 4 forløb blev der senere etableret kontakt til de pårørende - ialt betød
det, at der blev etableret kontakt til de pårørende i 25 ud af 34 forløb. Dette tal skal sammen
holdes med, at BESA projektet ikke fulgte brugeren i hele behandlingsforløbet, men kun i den
første del - det vides derfor ikke, om tallet er endnu højere, hvis man så på det senere.
Flere brugere fortalte om familiemedlemmer, som de godt kunne tænke sig at inddrage, men
som ikke havde mulighed for at deltage. Det drejede sig om pårørende, som var gamle, fysisk
svage eller som boede langt væk, og det ville derfor være et større krav at stille til dem, end
brugerne fandt rimeligt.
Der var også brugere, som havde forbehold imod at lade de pårørende deltage, fordi de ikke
ønskede at bekymre eller gøre dem kede af det. Samtidig ønskede nogle brugere, at de pårø
rende kun skulle involveres i begrænset omfang:
”jeg tror, der går et stykke tid, inden jeg er parat til at involvere mine forældre ... jeg ønsker ikke, at de skal vide, hvor galt det står til ... de må godt deltage i enkelte samtaler, men det skal være med en aftale om, at visse punkter ikke bringes på bane, f.eks. at jeg har selvmordstanker, og at jeg snitter i mig selv
... min mor kan godt blive overpyldret, og jeg vil ikke have medynk” (resumé af
brugerudsagn).
Meget få brugere ønskede slet ikke at inddrage deres pårørende. Det drejede sig enten om pro
blematiske familieforhold, hvor brugeren ikke mente at kunne forvente noget positivt fra de
pårørende, eller at brugeren mente, at det var en helt privat sag at modtage psykiatrisk hjælp.

De pårørendes tilstedeværelse
Først og fremmest gav det brugerne stor tryghed at have de pårørende med, og samtidig gav
det også fornemmelsen af ikke at være alene om sin situation:
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”Jeg synes det var rart at have min mand med på sidelinjen, vi havde hver især
hørt nogle ting, som vi talte videre om derhjemme ... vi var fælles om det, han var
ikke udenfor, - det var ikke kun mig, der var til samtale og skulle hjem og give et
referat” (resumé af brugerudsagn).
”Når de pårørende har været med, har de en større forståelse for, hvor man har
været, og hvem man har snakket med ... mine pårørende har formentlig også haft
de samme fordomme som mig, inden de kom første gang” (resumé af brugerudsagn).
Nogle syntes, at det gav dem anledning til at få talt om ting, de ellers ikke berører i daglig
dagen, f.eks. hvordan de havde det.
For andre gav det mulighed for at få talt om forventninger til forløbet og behandlingen:
” det som jeg havde tænkt om behandlingsforløbet, var ikke det samme som
mine forældre havde tænkt ... der var divergerende opfattelser af, hvad det skulle gå ud på, det fik vi så en snak om, og det synes jeg var ret godt” (resumé af
brugerudsagn).
Brugerne forklarer, at når der er en pårørende til stede, vil man altid tage hensyn til vedkom
mende i den måde, man fremlægger sine behov for hjælp. Generelt ser brugerne ikke negativt
på dette:
”Det var svært og hårdt at snakke om selvmordstankerne, mens min kone var
der ... hvis ikke min kone havde været involveret, havde det været endnu sværere
at tale om efterfølgende ... på denne måde virkede det helt naturligt at følge op
på tingene med en snak derhjemme” (resumé af brugerudsagn).

De pårørendes rolle i forløbet
Brugerne, der ønskede og havde mulighed for at have en pårørende inddraget i processen med
at få udarbejdet en behandlingsplan, gav flere eksempler på, hvilken rolle deres pårørende
havde haft i forløbet.
Mange brugere gav udtryk for at have en dårlig hukommelse, i disse forløb havde brugerne
stor glæde af at have en pårørende med til at huske og repetere informationer og aftaler. Flere
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gav udtryk for, at en samtale med en behandler sætter mange tanker i gang, og det er rart at
have en pårørende at diskutere, spørge og vende ting med efterfølgende:
”Når vi sidder og snakker med behandlerne, så er det noget, som jeg ikke
fanger ... bagefter har jeg snakket med mine forældre om, hvordan ting skulle tolkes, og hvad det var behandlerne mente” (resumé af brugerudsagn).
Flere gav også udtryk for, at det var rart at have én med, som man kendte og kunne føle sig
tryg ved, det betød også, at vedkommende kunne supplere med de ting, brugeren ikke selv
kunne komme i tanker om i situationen. Flere beskrev, hvordan de pårørende kunne repræsen
tere ”den, man plejer at være” og ønsker at finde tilbage til:
”jeg er slet ikke mig selv for tiden ... for målene om at gøre var det dejligt at
have min veninde involveret, for hun kender mig så godt, og hun ved jo, hvordan
jeg er, og hvad jeg stræber efter, og hvordan jeg gerne vil have det” (resumé af
brugerudsagn).

Forholdet til de pårørende
I og med at behandlerne sagde, at de ønsker at samarbejde med og involvere de pårørende, be
gyndte nogle brugere at tænke på deres situation og forhold til de pårørende på en ny måde:
”Umiddelbart havde jeg ikke tænkt, at der skulle pårørende involveres i mit forløb, det havde jeg ikke sidste gang, - dette var mit! .... men det er jo ikke kun mit,
der er jo noget gennem tiderne, som har gjort, at jeg er der, hvor jeg er i dag ...
min situation kan godt have været under indvirkning af min familie, og det har
den ... så det var bestemt ikke nogen dårlig ide at involvere familien” (resumé af
brugerudsagn).
”jeg vil ikke involvere mine forældre og mine søskende, for det er så flovt, at jeg
drikker ind i mellem ... et af mine største problemer er, at vi ikke har snakket om
disse ting i familien ... sammen med behandleren arbejder jeg nu på at blive parat
til at fortælle familien om min situation” (resumé af brugerudsagn).
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Disse udsagn viser, at behandlerne ved at fremsætte et aktivt ønske om at inddrage de pårø
rende, var med til at styrke brugerens relation til netværket. På denne måde kan behandlerne
måske være med til at forebygge at brugeren bliver en kronisk psykiatribruger, som det næste
udsagn kan lede tanken hen på:
”Der har ikke været pårørende involveret i mit forløb. Jeg har godt nok både en
god veninde, en ven og en nevø, men jeg synes ikke, at man skal bruge sine venner og familie til at tale med om problemer, det har man behandleren og bostøtten til ... det er svært for mig at sige, at jeg har det godt ... jeg kan godt nogle
gange føle, når jeg sidder med bostøtten, at jeg skal komme med et eller andet,
men der er måske ikke noget” (resumé af brugerudsagn).

De pårørende vil gerne inddrages
Som tidligere belyst ønskede hovedparten af brugerne, at deres pårørende inddrages, og de
fortalte også, hvordan de pårørende havde reageret på at være en del af forløbet:
”... bagefter sagde min kæreste, at det var helt rart at være med, fordi han bedre kunne se, at der er noget galt ... han synes, det var rart at komme med og høre
en professionel snakke om, hvad der skulle ske” (resumé af brugerudsagn).
Som det nævnes i metodeafsnittet er dataindsamlingen suppleret med kommentarer fra de på
rørende, der har deltaget i brugerinterviewene:
”jeg kan følge med i, hvad der foregår ... ting, som jeg ikke lige ved, hvordan jeg
skal få sagt og spurgt min mand om, har jeg lejlighed til at tale om her” (resumé
af pårørendekommentar).
”Jeg er glad for direkte at høre fra behandlerne, hvad behandlingen går ud på.
Det gør, at jeg kan sige til min datter, når hun ringer og har det dårligt, hvad hun
selv kan gøre. Jeg har mange gange som mor stået og slet ikke vidst, hvad jeg skulle gribe og gøre i ... når min datter har det dårligt, får jeg ikke rigtig noget at vide
af hende, - det er nemmere at gå ind og støtte, når man er med i selve forløbet”
(resumé af pårørendekommentar).
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Hos de brugere, som ikke umiddelbart ønsker, at deres pårørende involveres, har behandlerne
en stor forpligtigelse til at forsøge at sikre, at disse pårørende får noget information via skrift
ligt materiale i form af pårørendepjecen og et orienteringsbrev. Det er denne kommentar et ty
deligt bevis på:
”Jeg sad i venteværelset efter min datters ønske, mens hun snakkede med behandlerne første gang ... bagefter sagde min datter, at hun ikke havde haft noget ud af
samtalen, og at hun intet kunne huske, fordi hun havde det så dårligt ... det er ret
frustrende for mig som pårørende, for hvad skal jeg gøre, hvis hun får et af de
anfald, hvor hun ringer om natten og har det så dårligt? ... jeg ved intet om lokalpsykiatrien: Er det læger, der er ansat? Kan jeg henvende mig som pårørende?
Er det her, vi skal have medicin, eller skal vi gå til vores praktiserende læge?”
(resumé af pårørendekommentar).

Sammenfatning
I forbindelse med udarbejdelsen af behandlingsplanen blev der i de fleste forløb skabt kontakt
til de pårørende. I de forløb, hvor der ikke blev etableret kontakt til de pårørende, deler
brugerne sig i 3 grupper:
1. Brugere som ønsker de pårørende inddraget, men hvor det ikke kan lade sig gøre, fordi de
pårørende er gamle, fysisk svage eller bor langt væk.
2. Brugere, som evt. senere i forløbet ønsker at inddrage de pårørende
3. Brugere, som ikke ønsker de pårørende inddraget, da de ikke mener at kunne forvente
noget positivt fra dem.
I forhold til projektets formål: ”under forudsætning af brugerens accept inddrage de pårørende
i arbejdet med behandlingsplaner”, må det derfor konkluderes, at BESA metoden lever op til
formålet. Ydermere er der i nogle tilfælde blevet sat fokus på brugerens relation til de
pårørende.
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BESA modellen
trin 1

Kort anamnese
Information om lokalpsyk.
og ønsker til samarbejde
Udlevere problem- og målliste

trin 2

trin 3

Gennemgang el. udarbejdelse af patientens problem- og
målliste

Præsentation af behandlings- og støttemuligheder

Sker der omsorgssvigt ved at
tage udgangspunkt i patientens problem- og målliste?

Fastsættelse af behandling
og støtte
Fastsættelse af dato for
for behandlingsstatus

Dialog om samarbejde med
de pårørende

Gennemgang eller udarbejdelse af behandlingsstatus
som patienten ser det og
som behandleren ser det
Ny problem- og målliste
udleveres eller forløbet afsluttes

BESA metoden illustreret som model.
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Udlevering af skema til
behandlingsstatus
Aftale deltagelse af pårørende

3. del - BESA metoden i behandlerperspektiv
Afslutningsvis blev der foretaget en evaluering af BESA metoden set fra behandlerperspektiv.
Der havde fra flere sider før og undervejs i projektperioden været rejst spørgsmål, om BESA
metoden var så tids- og ressourcekrævende, at det ville være urealistisk at anvende den i en
travl hverdag. Samtidig ville det være formålstjenligt at få beskrevet, hvordan behandlerne så
på den faglige kvalitet i forhold til et eventuelt merforbrug af tid og ressourcer. Disse forhold
er beskrevet i dette afsnit.

Ressourcer og tid:
Medarbejdere og overlægen var enige om, at BESA kræver flere ressourcer i starten af et for
løb. Lægen bruger længere tid på forvisitationer end tidligere, og medarbejderne vurderer, at
de bruger ½-1 time mere administrativt på at få dokumenteret behandlingsplanen.
Alle var enige om, at rutine reducerer merarbejdet noget.
Til gengæld spares der tid på andre områder, - de løbende journalnotater kan gøres kortere,
fordi der hele tiden henvises til behandlingsplanen. Behandlerne oplever også, at det hjælper
dem i det daglige arbejde, - man kommer hurtigere ”på rette spor” og får afklaret, om det er
en opgave lokalpsykiatrien skal tage sig af:
”Det giver noget struktur i mit eget arbejde. Strukturen i det er med til at afklare,
hvilken retning det er, vi skal arbejde. Både patienten og jeg bliver klar over, hvor
det er, vi skal arbejde henad. Jeg synes i nogen tilfælde, det er med til, at vi kommer
hurtigere ind på rette spor” (behandlerudsagn).
”Det at udarbejde behandlingsplanen efter BESA er også med til at afklare, om det
er en problematik, som vi skal tage os af i lokalpsykiatrien. Jeg har haft et forløb,
hvor der var hjemmepleje og bosted involveret, hvor det blev tydeligt, at det var
ude i hjemmeplejen, at støtten skulle finde sted, og min opgave var at give vejledning. På den måde blev det afgrænset, hvad der var relevant for os. Hvis vi ikke
havde haft BESA, ville jeg godt kunne have kørt lidt videre med denne patient et
stykke tid, inden forløbet blev afsluttet” (behandlerudsagn).
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Desuden skabes der via behandlingsplanen hurtigere et overblik, hvis én behandler skal over
tage fra en anden:
”Jeg synes også, det er hurtigere, hvis jeg skal involveres i en patient, jeg ikke har
set før, så kan jeg gå ind i behandlingsplanen og se, hvad det handler om. Så der
sparer jeg noget tid. Jeg behøver ikke at læse hele journalen for at vide, hvad det
handler om, jeg kan nøjes med at læse behandlingsplanen og de sidste sider i journalen” (behandlerudsagn).
Behandlerne oplever, at der også kan være tid at hente på teammøderne:
”Tidligere kunne man godt sidde ved en forvisitation og tale om, at hvis han er misbruger, så skal han ud til misbrugscenteret ... så det blev ”hvis og hvis”, man sad
og talte om - nu, hvor vi har talt med patienten 2-3 gange, så er det en hel anden situation, og så kan man godt have glemt alt det der ”hvis”. Nu sidder vi og har en
tværfaglig diskussion ud fra alt det, man kan vide ud fra at have talt med patienten
2-3 gange, og måske er billedet helt anderledes” (resumé af behandlerudsagn).

Behandlingskonferencen
Det viste sig helt naturligt i opstartsfasen, at BESA patienterne fyldte så meget på den tvær
faglige behandlingskonference, at de øvrige patienter blev skubbet til side. Som en konse
kvens heraf blev konferencestrukturen ændret, hvilket forventes at skabe større ligevægt.

Den faglige kvalitet
Medarbejderne og overlægen oplevede, at den faglige kvalitet ændrede sig på flere områder det følgende afsnit beskriver hvordan.

Det mærkede behandlerne hos patienterne
Behandlerne oplever, at brugerne aktivt giver udtryk for, at de føler sig hørt og mødt, og de
tager aktiv del i at udarbejde behandlingsplanen:
”de er meget engageret i at lave problem og målliste og alle nuancerne i det, ... de
er vældig optaget af det” (behandlerudsagn).
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Behandlerne siger, at patient og pårørende giver udtryk for, at det er godt at have en plan. De
synes, det er meget håndgribelig. Samtidig reagerer patienterne positivt overfor skriftlig infor
mation i form af foldere, således får de information både mundtlig og skriftligt.

Samarbejde mellem behandler og patient
Behandlerne syntes, at de væsentligste ændringer fra før er, at samarbejdet med patienten er
blevet systematiseret, når man går i gang med et nyt forløb. Samtidig er det også blevet tydeli
gere, at både behandler og patient ved, i hvilken retning de skal gå:
”Jeg mærker i forhold til patienten, at vi har den samme dagsorden, det er ikke fordi vi havde hver sin dagsorden tidligere, men nu er det blevet tydeligere, at vi arbejder på den samme ” (behandlerudsagn).
”Jeg synes, det er godt at samarbejde med patienten om behandlingsplanen ... her
gør vi da virkelig det, som vi skal, laver det i samarbejde med patienten, og der er
hele tiden meget tydelighed om, hvad det handler om” (resumé af behandlerudsagn).

Pårørendearbejde
Behandlerne oplever, at pårørende politikken er blevet nærværende på en ny måde. Med
BESA er udgangspunktet blevet, at behandlerne forholder sig aktiv til de pårørende og gør en
aktiv indsats for at inddrage dem.
”Jeg synes at der er meget forskel på, at man godt ved, at der er en pårørendepolitik, der siger, at vi skal have de pårørende med. Så kan man nævne det i en henkastet bemærkning ... det bliver meget mere nærværende, når man ved, at det ligger i
metoden, at man skal være mere insisterende overfor, at der skal være en pårørende
med ... Det er en lidt anderledes situation, end det var tidligere, hvor man ligesom
bare glemte det og bare kørte videre med patienten” (resumé af behandlerudsagn).
At involvere de pårørende stiller nye krav til behandlerne:
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”Det med pårørende sætter større krav til fagligheden - de pårørende kommer med
noget, der kan være socialt, som man måske godt kan blive lidt irriteret over og opfatte som irrelevant, men det er det jo ikke, for det er jo patientens nærværende omgivelser - de pårørende bliver mere nærværende. Det har givet en ny dimension, som
er utrolig vigtig” (behandlerudsagn).
Behandlerne havde oplevet eksempler på, at patienter havde sagt nej til at have de pårørende
med, og tidligere ville de have tendens til at acceptere det. Behandlerne mente, at den infor
mation og dialog, der er i BESA om samarbejdet med de pårørende, har været medvirkende
til, at disse pårørende alligevel kommer med nogle samtaler senere. Men der kan også være
andre aspekter, hvis en patient siger fra overfor at involvere de pårørende:
”nogle gange handler den situation også om, at patienten vil beskytte de pårørende.
Jeg har én, som klart sagde fra i forhold til at involvere de pårørende, men hvor han,
da vi lavede problem og mållisten, fandt frem til, at det måske var noget han skulle
til at tage hul på” (behandlerudsagn).

Påvirkning af behandlerens arbejde
BESA er en faglig udfordring, som forklares på denne måde:
”Jeg synes det er en fordel, at man bliver mere tvunget ud i at bruge sin faglighed.
Man skal være meget mere observant på sin egen faglighed, det er en opgave, men jeg
synes, det er en fordel. ... vi skal mere ud til brugerne, give mere service og give
skriftligt materiale med hjem. Det kan godt være et problem, hvis man tror, at BESA
er et serviceprojekt, så kan man godt fortabe sig i det. ... Men hvis man tænker på
det, kan man godt få en god faglig udfordring med det” (resumé af behandlerudsagn).
BESA har betydet, at der er flere kliniske facts på bordet, før behandlerne handler. Kunsten er
derfor, især for lægen, at handle tidligt i forløbet, hvis det er påkrævet.
BESA giver struktur til behandlerens arbejde, og der er enighed om, at behandlernes opgaver
bliver mere målrettede og målbare.
Udover at være en arbejdsmetode er BESA også en måde at tænke på, som behandlerne be
gynder at bruge i forhold til patienter udenfor projektet.
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Tværfagligheden
Tværfagligheden er blevet meget tydeligere. Behandlingsplansarbejde har ændret sig fra at
være lægens og evt. teammedlemmernes arbejde til at være tværfagligt arbejde. Arbejdsmeto
den har været med til at skabe nogle gode tværfaglige diskussioner. Samtidig har det givet
mere fælleshed om behandlingen:
”Nu er det blevet mere teamarbejde. Før kunne man godt føle det som et ensomt arbejde, hvor nu føler man, at teamet står bag” (behandlerudsagn).

Behandlingsplanen
Det tager længere tid inden behandlingsplanen foreligger:
”Jeg har tænkt på, at der går længere tid inden der ligger en behandlingsplan. Det er
en god fordel, for den er mere gennemtænkt” (behandlerudsagn).
Måden at udarbejde behandlingsplanen er blevet en del af behandlingen, hvilket behandlerne
er blevet opmærksomme på undervejs i projektperioden:
”I begyndelsen var vi meget fikseret på, at vi skulle lave den her behandlingsplan og
tænkte ikke det så meget som et led i behandlingen. Jeg er blevet meget mere bevidst
om, at allerede forsamtalen og udarbejdelsen af problem og mållisten er et led i behandlingen” (behandlerudsagn).
Der er blandt behandlerne enighed om, at kvaliteten er blevet bedre:
”Kvaliteten af behandlingsplanerne er klart højnet. Tidligere var behandlingsplanen
sådan et appendix, som vi skulle lave, men som vi egentlig ikke rigtig brugte til noget. Nu synes jeg, vi bruger den aktiv. Jeg synes, det er svært at måle kvaliteten, men
jeg synes bare, det giver en god fornemmelse” (behandlerudsagn).

Dilemmaer
Igennem projektperioden har medarbejderne og overlægen måttet forholde sig til flere faglige
dilemmaer:
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”Et af vores spørgsmål har gået meget på, når vi går ind og følger patienten: Kommer der så til at ske omsorgssvigt? Hvis vi f.eks. sidder med en meget psykotisk patient, der ikke mener, at han skal have behandling i form af medicin, det har været
et af vores dilemmaer ...” (behandlerudsagn).
” ... men der kan godt være lidt med stofmisbrugere. Der har været én, hvor der kommer noget diskussion: Er han misbruger eller ej? Skal vi sætte apparatet i gang, hvis
vi har mistanken helt fra starten? Hvad hvis det ikke står på hans problemliste?” (behandlerudsagn).
Behandlerne oplever også dilemmaer i forhold til at fremsætte deres ønske om at involvere de
pårørende:
”Der er nogen ting, som kan hænge sammen med deres pårørende, f.eks. incest. Der
var også en patient, hvor vi ikke vidste om de pårørende vidste, at hun havde haft en
provokeret abort. Der kan være nogle dilemmaer, men det er ikke ensbetydende med,
at de pårørende ikke skal inddrages” (behandlerudsagn).
Det nævnes også, at et dilemma kan være, at behandlerne engagerer sig så meget i BESAs ar
bejdsmetode, at de kan være mindre tilbøjelige til at afslutte patienten, når lokalpsykiatriens
opgave er udført. Det stiller igen krav til fagligheden om at holde sig målet og lokalpsykiatri
ens opgave for øje:
”behovet er jo umættelig, man skal have meget klart defineret, hvor det er man vil
nå hen, og hvor man stopper. Det, der sommetider sker, er, at der kommer flere og
flere problemer på listen, des mere man involverer sig, og sommetider kommer det
til at ligge på grænsen til, hvad der er psykiatriens område. Med BESA kan medarbejderne måske blive mere engageret og utilbøjelige til at afslutte patienten på det
tidspunkt, hvor måske socialpsykiatrien skulle tage over” (behandlerudsagn).

Implementeringsovervejelser
Både leder og medarbejdere gav udtryk for, at de vil anbefale at implementere BESA, men
med mere fleksibilitet.
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Ønsket om fleksibilitet handler ikke så meget om selve metoden, men mere om ikke at bruge
metoden konsekvent til alle patienter. Der er enkelte patienter, hvor BESA er irrelevant:
•

der kan være situationer, hvor det mere handler om at lægge låg på problemerne frem
for at åbne op i en aktuel situation

•

hvis det af henvisningen fremgår, at det udelukkende drejer sig om medicinskift

Desuden gør interviewpersonerne sig tanker om implementeringsdelen:
BESA har i begyndelsen skabt modstand hos stort set alle, både leder og medarbejdere. Det
har været godt og nødvendigt, at der var en tovholder, som hele tiden holdt fast. Diskussioner
ne undervejs har været vigtige. Først når man har prøvet det på et praktisk konkret plan, bliver
opgaven anderledes at gå til.
Desuden er det nødvendig at tilpasse metoden til andre dele af behandlingspsykiatrien, således
at den røde tråd bliver synlig.

Sammenfatning
BESA kræver mere tid i begyndelsen af et patientforløb, til gengæld spares der tid senere, idet
forløbet bliver mere målrettet, journalnotaterne bliver kortere, og der er et godt overblik.
Kvaliteten af samarbejdet med patienten er præget af engagement og aktivitet fra patientens
side. Et forløbs opstart er blevet systematiseret, og det er blevet meget tydeligere, at patient og
behandler arbejder ud fra samme dagsorden.
Pårørendepolitikken er blevet nærværende på en ny måde. Behandlerne forholder sig aktiv til
de pårørende og gør en aktiv indsats for at få dem inddraget i forløbet. Det har for det første
betydet, at der er pårørende involveret i flere forløb. For det andet er der i de forløb, hvor pa
tienten ikke ønsker de pårørende involveret, kommet mere fokus på patientens relation til de
pårørende.
BESA er en faglig udfordring for behandlerne, det har været en proces for at genfinde sin fag
lighed med BESAs tilgang til patienten og de pårørende. Tværfagligheden er blevet tydelige
re, og diskussionerne har været gode.
BESA kan skabe dilemmaer for behandlerne, det bliver især tydeligt, når behandler og patient
ikke har samme opfattelse af situationen. Behandlerne oplever også i nogle tilfælde, at det kan
være et dilemma at have et ønske om at involvere de pårørende fra starten.
Behandlerne anbefaler samlet, at BESA implementeres, men med mere fleksibilitet. Fleksibi
liteten går ikke så meget på metoden, men på at hos enkelte patienter og ved bestemte pro
blemstillinger virker metoden irrelevant. Behandlerne fremhæver, at det at skulle noget nyt
49

vækker modstand, og det har haft betydning at have en tovholder, der holder fast og hjælper
på vej.
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4. del - Konklusion
BESA projektet havde til formål at udvikle en metode til udarbejdelse af behandlingsplaner.
Der har vist sig 3 områder og aspekter, hvor projektet har fået ganske særlig betydning.
For det første ønsker brugerne at have en rolle i samarbejdet - mere eller mindre aktiv. Rollen
spænder vidt - fra brugeren som ønsker at være aktiv i alle forhold, til brugeren som ønsker at
have indflydelse ved at kunne sige til eller fra overfor behandlerens forslag. Med BESA
metoden er det lykkedes at skabe rum for, at brugeren kan være en aktiv samarbejdspartner på
den måde og i den grad, som han eller hun ønsker det, når behandlingsplanen udarbejdes.
Brugerne har påpeget, at al aktivitet og initiativ fra deres side kræver forudsigelighed og
information fra behandlerside. Det er sket i form af brev til indkaldelse med samtalens formål
beskrevet, mundtlig og skriftlig information om behandlerens syn på brugeren og
samarbejdet, information om hvad der skal ske og udlevering af skemaer, så brugeren har
mulighed for at forberede sig.
For det andet er der gennem projektperioden skabt stor viden om, hvordan der etableres
kontakt til de pårørende, og hvilke faktorer der spiller ind. Hovedparten af brugerne har
pårørende, der deltager, når behandlingsplanen udarbejdes, det vil sige, der etableres kontakt
indenfor de 3 første samtaler. En mindre gruppe brugere ønsker ikke deres pårørende
involveret i behandlingsplanlægningen, men i stedet lidt senere i forløbet. Endelig er der
forløb, hvor de pårørende ikke er involveret, enten fordi det ikke kan lade sig gøre af
forskellige omstændigheder, eller fordi brugeren ikke ønsker det. Gennem BESA projektet er
der blevet sat meget aktiv fokus på de pårørende, hvilket for nogle brugere har bevirket, at de
er begyndt at reflektere over, hvilken relation de har til deres pårørende.
For det tredje har det vist sig, at det at udarbejde behandlingsplanen er behandling i sig selv.
Mange brugere har oplevet, at de gennem udarbejdelsen af behandlingsplanen har erkendt
deres situation og har taget aktiv stilling til den. Her har det stor betydning, at der i metoden
er indbygget en vis langsomhed – brugerne kan nå at følge med i processen og gøre sine
overvejelser undervejs. Behandlerne oplever på deres side også den behandlende effekt, - ”der
er med BESA blevet en idé i at udarbejde en behandlingsplan”.
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BESA og fremtiden
Som det fremgår, er BESA metoden blevet en succes på mange måder. Brugerne er meget til
fredse, og efterhånden som arbejdsmetoden er blevet implementeret i teamets kultur, organise
ringen af arbejdet og hverdagen, er snakken om det ressourcekrævende forstummet – det er i
stedet blevet god behandling. På den baggrund har Afdelingsledelsen for Psykiatrisk Afdeling
i Randers besluttet sig for, at ideen skal implementeres i hele organisationen.
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BILAG
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Bilag 1

Du er blevet henvist til Lokalpsykiatrien i Randers, af
(navn på f.eks. praktiserende læge).
Du bedes derfor møde til samtale
(dato og tidspunkt)
hos overlæge (navn) og (f.eks. distriktssygeplejerske) (navn).
Du bedes møde i Lokalpsykiatrisk Center, Gl. Stationsvej 9, 2. sal, Randers.
Samtalens formål er at høre om dine aktuelle problemer samt at afklare, hvor du kan tilbydes
relevant behandling og støtte.
Hvis du bliver tilbudt et forløb hos os, vil du blive orienteret om, hvordan vi gerne vil
samarbejde med dig.
Du er velkommen til at tage en pårørende eller anden ledsager med til samtalen.
Såfremt ovenstående tidspunkt ikke passer dig, bedes du ringe til undertegnede på
telefonnummer (?) snarest muligt.
Vedlagte samtykkeerklæring bedes udfyldt og medbragt til samtalen.

Med venlig hilsen
(navn)
Lægesekretær
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Bilag 2
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(Løst ark i A5 størrelse placeret i Velkomstpjecen)

Mine pårørende (udfyldes til næste samtale)
______________________________________________________
Navn:
Adr.:
Tlf.:
Tilhørsforhold:
______________________________________________________
Navn:
Adr.:
Tlf.:
Tilhørsforhold:
______________________________________________________
Navn:
Adr.:
Tlf.:
Tilhørsforhold:
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Bilag 3
Patientens navn:

Primær beh.:

Cpr:

Primær beh.:

Deltagende pårørende:

Dato:

Problemliste:
1.
___________________________________________________________________________
2.
___________________________________________________________________________
3.
___________________________________________________________________________
4.
___________________________________________________________________________
5.
___________________________________________________________________________
6.
___________________________________________________________________________
7.
___________________________________________________________________________
8.
___________________________________________________________________________
9.
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Patientens navn:
Cpr:

Målliste:
1.
___________________________________________________________________________
2.
___________________________________________________________________________
3.
___________________________________________________________________________
4.
___________________________________________________________________________
5.
___________________________________________________________________________
6.
___________________________________________________________________________
7.
___________________________________________________________________________
8.
___________________________________________________________________________
9.
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Ønsker til behandling og støtte:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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Bilag 4

Hvordan udformes og beskrives behandlingsplanen?
Som det fremgår er det at udarbejde behandlingsplanen en proces, som sker over tid. Dette
bilag beskriver processen dels i forhold til at sætte punkterne ind i den skriftlige
behandlingsplan, og dels hvem der er ansvarlig for de forskellige dele af behandlingsplanen.
De lægefaglige oplysninger - trin 1
Som tidligere nævnt deltager overlægen som udgangspunkt altid i trin 1 sammen med en
behandler fra teamet, som kan være en distriktssygeplejerske, ergoterapeut eller psykolog.
Dette har teamet fundet hensigtsmæssigt af flere grunde. For det første er overlægen
hovedansvarlig for at afgøre, om en henvist bruger skal have et forløb i lokalpsykiatrien eller
ej. For det andet er lægeressourcerne begrænsede, og det sikres på denne måde, at alle
henviste brugere ses af en læge.
I forhold til behandlingsplanen beskrives de lægefaglige oplysninger til planen efter trin 1, det
drejer sig om punkterne: Ansvarlig behandlende læge, psykiatrisk diagnose, somatisk
diagnose, socialt, tidligere psykisk, udredning/suppl. undersøgelse og medicin.
Brugerens problem- og målliste - trin 2
Behandleren fra teamet, som også deltog i trin 1, er ansvarlig for trin 2. I forløb, hvor det
allerede ved trin 1 vurderes, at der er særlige behov, varetages trin 2 af endnu et teammedlem,
således at 2 faggrupper er repræsenteret, - den anden faggruppe kan evt. være en kommunalt
ansat socialrådgiver. Efter trin 2 skrives brugerens problem- og målliste ind i
behandlingsplanen og evt. hvem der deltog af pårørende.
Påtænkt behandling - mellem trin 2 og 3
Mellem trin 2 og 3 mødes det tværfaglige team til teammøde, og her fremlægges brugerens
problem- og målliste sammen med alle andre faglige oplysninger. Ud fra dette fremsættes alle
behandlingsmuligheder, som hver enkelt faggruppe finder relevante. Dette beskrives til
behandlingsplanen som påtænkt behandling. Desuden beskrives det, hvis der er behov for
yderligere udredning eller undersøgelse som påtænkt udredning/supplerende undersøgelser.
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Aktuelt valgt behandling - trin 3
De 1-2 behandlere fra teamet har i trin 3 ansvaret for at præsentere behandlingsmulighederne
og evt. yderligere udredning eller undersøgelse for brugeren, hvorefter udredning,
undersøgelser og behandling fastsættes. Til behandlingsplanen beskrives punkterne: Aktuelt
valgt udredning/suppl. undersøgelser, aktuelt valgt behandling, evalueringstidspunkt og pt.s
holdning til planen. Herefter ligger den færdige behandlingsplan til gennemgang og skriftlig
udlevering til brugeren.
Skabelonen til behandlingsplanen ser således ud:
Behandlingsplan
Behandlingsplan
1 Dato
2 Ansvarlig behandlende læge
Primær behandler
Primær behandler
3 Deltagende pårørende
4 Patientens problemliste
Patientens målliste
5 Socialt
6 Tidligere psykisk

7 Psykiatrisk diagnose
Somatisk diagnose(r)
8 Påtænkt udredning/undersøgelse
Påtænkt behandling og støtte
Aktuelle behandling og støtte
9 Aktuelt valgt udredn./undersøg.
Aktuelt valgt behandling og støtte
10 Patientens holdning til planen
11 Evalueringsdato

Dato:
Pt.s navn:
Cpr.:
Ansvarlig behandlende læge:
Primær behandler:
Primær behandler:
Deltagende pårørende:
Patientens problem- og målliste:
Socialt:
Tidligere psykisk:
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Psykiatrisk diagnose:
Somatisk diagnose(r):
Påtænkt udredning/suppl. undersøgelse:
Påtænkt behandling og støtte:

Aktuelle behandling og støtte
Aktuelt valgt udredning/suppl undersøgelse
Aktuelt valgt behandling og støtte:
Patientens holdning til planen:
Evalueringsdato:
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Bilag 5

Behandlingsstatus:

Dato:

Der skrives status for hvert enkelt problem og tilhørende mål.
___________________________________________________________________________
1.

___________________________________________________________________________
2.

___________________________________________________________________________
3.

___________________________________________________________________________
4.
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___________________________________________________________________________
5.

___________________________________________________________________________
6.

___________________________________________________________________________
7.

___________________________________________________________________________
8.

___________________________________________________________________________
9.
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___________________________________________________________________________
Bilag 6
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#

Bilag 7

Dato

Orienteringsbrev til pårørende
Din pårørende _____________________________________ er kommet i behandling i
lokalpsykiatrien i Randers og har givet tilladelse til, at vi kort orienterer om mulighederne for
kontakt og samarbejde mellem patient, pårørende og medarbejdere.
Din pårørendes kontaktperson er ___________________________________ .
Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for det.
Som pårørende kan man føle et stort ansvar, og man kan have brug for støtte, råd og
vejledning. Det kan jeg som kontaktperson give i form af generel information om psykiske
sygdomme og behandling af disse. Desuden har man som pårørende efter eget ønske ret til en
samtale om, hvordan det er at være pårørende.
En mere konkret orientering og samarbejde om din pårørendes særlige sygdom vil kunne
foregå med dennes accept.

Med venlig hilsen
______________________________
Lokalpsykiatrisk Center, Gl. Stationvej 9, 2. tv, 8900 Randers Tlf. 7789 6200
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